Hat./3/2012.Ny.t.sz.
Érvényes: 2012. február 1-től
Nyilvántartási Szám:
(hatóság tölti ki!)

általános tételű
eljárási illeték

RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLY
KIADÁSA IRÁNTI
KÉRELEM
a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
23/2011. (III.8.) Korm. rendelet alapján

I. Kérelmező adatai:
(Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri
rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be.)

A kérelmező
neve: ………………..……………………………………………………………….………
székhelye: …………………………………………………………………………………..
cégjegyzékszáma / vállalkozói nyilvántartási száma / bírósági nyilvántartásba vételi
száma: …………………………………………………………….……………………….
telefonos elérhetősége: ……..……………………...……………………..………….……
elektronikus elérhetősége: ……..……………………………………………...…….…...

II. A zenés, táncos rendezvény adatai:
(zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános,
nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként
nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.)

Zenés, táncos rendezvény megnevezése: …………………………………………….…
A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése: ……………………..……
…………………………………………………………………….…………………..…..
…………………………………………………………………….…………………..…..
…………………………………………………………………………………………….
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A zenés, táncos rendezvény
(rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott
rendezvény, alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon
megtartott rendezvény.)

időpontja(i) : …...……………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………..
gyakorisága: ………………………………………………….………………………..
megtartásának napja: …………………………………………………………………
kezdésének időpontja: ………………………………………………….……...………
befejezésének időpontja: ………………………………………….…………………...

(A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének
időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény
helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az
elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.)

III. Zenés, táncos rendezvény helyszínének adatai:
A zenés táncos rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan
címe: ………………………………………….………………….…………………….
helyrajzi száma: ……………………………………………………………………....
alapterülete (m2): ……………………………………………………………………..
használatának jogcíme: ………………………………………………………………
(saját tulajdon, közös tulajdon, bérlemény, haszonélvezet, egyéb)

befogadóképessége (fő): ………………………………………………………………
tulajdonosa: …………………………………………………………………………...
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IV. Csatolandó iratok:
-

biztonsági terv
(A biztonsági terv tartalmazza:
a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és
eltávozás rendjét;
b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére
vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
d) a biztonsági személyzet létszámát;
e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
f) szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.)

-

tűzvédelmi szabályzat (amennyiben külön jogszabály kötelezővé teszi)
(a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
19. § (1) bekezdése szerint: „A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi
személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a
munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha
ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és
robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell
készíteniük.”
A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet
„3. § A Szabályzatnak tartalmaznia kell:
a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a
finanszírozására vonatkozó szabályokat;
c) a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek,
veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi
használati szabályokat, előírásokat;
d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek
meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi
képesítési követelményeket;
g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait.
i) a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó
önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész)
esetében a - kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális
befogadóképességet;
j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő
helyiséghasználat módját és felelősét.
4. § (1) A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:
a) az "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;
b) a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre,
létesítményekre;
c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat.
d) kereskedelmi szálláshelyre,
e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50
főnél több személy tartózkodhat.
(2) A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:
a) a tűzjelzés módját;
b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának
módját;
c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és
mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
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d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait a
tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési
helyek, a kiürítési útvonalak és a 3. § i) pont szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális
befogadóképességének megjelölésével.”)

-

az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön
jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentáció két példányban
és tervezői nyilatkozat
(az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítás és az építészeti-műszaki
dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 5. számú melléklet VII. fejezete
szerint:
VII. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet
szerinti általános építésügyi szakhatósági eljáráshoz szükséges építészet-műszaki dokumentáció
a.) az adott rendeltetéssel érintett építmény, építményrész alaprajza a III. fejezet 6. pontja szerinti
tartalommal, M=1:200-as méretaránynak megfelelő műszaki tartalommal,
b.) metszetek a megértéshez szükséges számban, a III. fejezet 7. pontja szerinti tartalommal,
M=1:100-as méretarányban,
c.) műszaki leírás, az I. fejezet 8. pont b)-e) és k) alpontja szerinti tartalommal,
d.) tartószerkezeti műszaki leírás, amely tartalmazza az építmény tartószerkezetének leírását,
jellemzőit, így különösen:
da) a szerkezet alapvető rendszerének leírását,
db) az alkalmazott számítási modellt,
dc) a szerkezet típusát és méretait,
e.) tervezői nyilatkozat az alábbi tartalommal:
ea) a felelős tervező és szakági tervező neve, címe, jogosultsági száma,
eb) az építmény, építményrész az adott rendeltetésre megfelel a vonatkozó jogszabályoknak,
általános érvényű és eseti előírásoknak,
ec) a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése szükséges-e,
ed) a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő eljárás vagy számítási módszer a szabványossal
legalább egyenértékű,
ee) az adott rendeltetéssel érintett építmény, építményrész az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h)
pontjában meghatározott követelményeknek megfelel,
ef) az adott rendeltetéssel érintett építmény, építményrész tartalmaz-e azbesztet.)

-

építmény/ingatlan/terület használatának jogcímét igazoló dokumentum a
tulajdoni lap kivételével (pl.: bérleti szerződés, jogerős használatbavételi szerződés,
adásvételi szerződés, stb.)

-

igazgatási-szolgáltatási díj befizetésének igazolása

Tapolca, …….. év …………….…. hónap ….… nap

………………………………
aláírás, bélyegző

