RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLY
A zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tételéről alkotott kormányrendelet (23/2011.
(III.8.) Korm. rendelet ) értelmében ilyen összejövetelt csak engedély birtokában lehet
tartani, és az ellenőrző hatóság köteles azt felfüggeszteni, ha például a résztvevők létszáma
jelentősen meghaladja a hely befogadóképességét.
A rendelet zenés, táncos rendezvény alatt a rendszeresen, vagy meghatározott alkalomból,
illetve időpontban tartott, a vendégek szórakoztatását szolgáló zenés, táncos eseményt ért.
2011. június 16-át követően ezek a rendezvények csak rendezvénytartási engedély
birtokában tarthatók, melyet a rendezvény helye szerinti település jegyzője ad ki. Az
engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap.
A Magyar Közlönyben megjelent szabályozás hatálya a tömegtartózkodásra szolgáló
építményben (300 főnél nagyobb befogadó képességű helyiség), építményen, illetve
helyiségben tartott alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, valamint az 1.000
főt meghaladó létszámmal megrendezett szabadtéri eseményekre terjed ki.
Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként részt vesz a fővárosi és megyei
kormányhivatal illetékes népegészségügyi intézete, az építésügyi hatóság, a
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, a tűzvédelmi hatóság, valamint
a személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos szakkérdésekben a rendőrség.
Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell a zenés, táncos rendezvénynek helyet adó
építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá az annak alapterületére,
befogadóképességére vonatkozó adatokat, a rendezvény gyakoriságáról, megtartásának
napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot, a biztonsági tervet,
esetenként a tűzvédelmi szabályzatot.
Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturális rendezvényszervezői,
vagy rendezvény- és konferenciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező
szervezhet. A rendelet szerint az esemény biztosítását a helyszín jellegzetességeihez és
befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi. A rendezvény szervezője
a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges
alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető
jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti - áll a rendeletben.
A rendeletet nem kell alkalmazni:

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra,
rendezvényekre;
d)
a
családi
eseményekkel
kapcsolatos
rendezvényekre
és
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

