
Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, 

tartása 

Ügyleírás 

Rendezvénytartási engedély birtokában tarthatók azok az alkalmi vagy rendszeres zenés, 

táncos rendezvények, amelyeket 

a) 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiségben, vagy olyan építményben, 

építményen tartanak, amelyben 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség van, 

illetőleg amelyen (pl híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása 

várható. 

b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt 

várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.  

A rendelet értelmezése szempontjából: 

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; 

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. 

A rendeletet hatálya nem terjed ki: 

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. 

A kérelem benyújtására vonatkozó szabályok: 

Zalaegerszeg közigazgatási területén az engedélyköteles zenés, táncos rendezvénynek helyt 

adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője a 

rendelet által előírt adattartalmú rendezvénytartási engedély iránti kérelmet köteles 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjéhez benyújtani. 



Az engedélyezési eljárásban az alábbi szakhatóságok vesznek részt: 

a) Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály - 

minden esetben;  

b) Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség- minden esetben; 

c) Zalaegerszegi Rendőrkapitányság- minden esetben; 

d) Zala Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály – meglévő építményt érintő 

zenés, táncos rendezvény esetén. 

A jegyző az engedélyezési eljárásban a szakhatóságokkal közösen helyszíni szemle tartását 

rendelheti el. 

Amennyiben valamennyi szakhatóság megadja hozzájárulását a rendezvény megtartásához a 

jegyző a rendezvénytartási engedélyt megadja, az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, 

táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi.  

A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzéteszi. 

Nyilvántartási adatokban bekövetkezett változás, tevékenység megszűnése: 

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles 

bejelenteni a jegyzőnek. 

A jegyző az adatokban bekövetkezett változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi, 

és a módosított adatoknak megfelelő engedélyről szóló igazolást ad ki. 

A tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés 

alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a 

nyilvántartásból. 

A zenés, táncos rendezvény szervezőjére, biztonsági személyzetére vonatkozó szabályok: 

Biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok: 

A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín 

jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági 

személyzet végzi. 

Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a 

biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának 

személy- és vagyonőr képzettséggel kell rendelkeznie.  

A biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, 

táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni. 

A zenés, táncos rendezvényt üzemeltető, szervező kötelezettségei: 



A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem 

várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben 

és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az 

időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény 

felfüggesztéséről. 

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.  

A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet 

helyszíni jelenlétéről. 

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. 

A zenés, táncos rendezvényt üzemeltető, szervező jogai: 

Amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény 

helyszínére való belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történő 

belépést az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához kötheti. 

A beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges 

alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető 

jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti. 

A zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére jogosult hatóságok: 

A zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére jogosult: 

a) a jegyző; 

b) valamennyi, az engedélyezési eljárásban részt vett szakhatóság; 

c) bármely hatóság, amelyet más jogszabály az ellenőrzésre feljogosít. 



Az ellenőrzésre jogosult hatóságok ellenőrzési tevékenységét a jegyző hangolja össze. 

A zenés táncos rendezvény tartására vonatkozó szabályok megsértésének jogkövetkezményei: 

Amennyiben az ellenőrzésre jogosult hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy 

a) a zenés, táncos rendezvény helyszíne a jogszabályi feltételeknek nem felel meg és a 

jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más 

módon nem biztosítható, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 

kilencven napra zenés, táncos rendezvény tartását megtiltja. 

b) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fent, vagy a rendezvény szervezője az a) 

pont szerinti határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban 

foglaltaknak, a jegyző az engedélyt visszavonja, illetve a rendezvény tartását megtiltja. 

Amennyiben az ellenőrzésre jogosult hatóság a zenés, táncos rendezvény időpontjában a 

helyszínen lefolytatott ellenőrzés során tapasztal jogsértést, hiányosságot – a külön 

jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeken túl – az alábbi intézkedéseket 

alkalmazhatja: 

a) figyelmeztetés, ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén a hatóság első ízben állapított 

meg jogsértést, kivéve az d) pontban szabályozott eseteket; 

b) felszólítás a hiányosságok meghatározott időn belüli pótlására; 

c) a tapasztalt jogsértésről ideiglenes intézkedés nélkül értesíti a jegyzőt és eljárást 

kezdeményez; 

d) a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszti, ha:  

da) a rendezvényhelyszín engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének 

nyilvánvalóan jelentős túllépése; 

db) a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya; 

dc) az engedély hiánya; 

dd) a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár; 

de) a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és 

súlyosan veszélyezteti. 

Illetékesség 

Rendezvény helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője 

Szükséges okiratok 

A rendezvénytartási engedély iránti kérelemhez csatolni kell: 



a) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, 

továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat, 

b) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület használatának jogcímét, 

c) a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó 

nyilvántartási számát, 

d) a zenés, táncos rendezvény megnevezését, 

e) a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését, 

f) a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és 

befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot, 

g) a biztonsági tervet, 

h) a tűzvédelmi szabályzatot. 

Az ügyet intéző osztály 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Szociális és Igazgatási Osztály 

8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje 

8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. 

Ügyfélfogadás: 

Szociális és Igazgatási Osztály 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.  

Hétfő ügyfélfogadás nincs 

Kedd 13.00-16.30  

Szerda 08.00 - 12.00 és 13.00-16.30  

Csütörtök 08.00 - 12.00  

Péntek ügyfélfogadás nincs 

Ügyfélszolgálati ügyintéző: (92) 502-144                              

Ügyintézők:  

Fenyvesi Márton (92) 502-145 

Mátyás Judit (95) 502-144 



A kérelem elektronikus úton nyújtható be: 

    •  e-papíron (https://epapir.gov.hu/) 

    • ÁNYK - űrlapon (Cégkapu szolgáltatás igénybevételével) 

A kérelem valamennyi pontjának kitöltése kötelező, ellenkező esetben hiánypótlásra történő 

felszólításra kerül sor. 

Ügyintézés határideje és díja 

20 nap 

Az eljárás illetékmentes. 

Szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak: 

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség: 

Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1. számú mellékletének 9. 

pontja alapján 13.000.-Ft, melyet a 10049006-00283724 számlaszámra történő átutalással kell 

megfizetni. Az átutalás másolatát a kérelemhez kell csatolni. 

Az alkalmazott jogszabályok 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól, 

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről. 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, 

hirdetmények 

Rendezvénytartás kérelem nyomtatvány 

 

https://epapir.gov.hu/

