BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐ

15. Alkalmi rendezvény bejelentése
ILLETÉKMENTES
FIGYELEM! Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó
szervezet részéről (ideértve az egyéni vállalkozókat is) csak az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerinti
biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül tudnak ügyet indítani!
Szervező adatai:
Neve: ......................................................................................................................................
Székhelye: ...............................................................................................................................
Cégjegyzék száma/ Kistermelő regisztrációs száma/Nyilvántartási száma ........................
Telefonszám/e-mail cím/kapcsolattartó neve: .....................................................................
Az alkalmi rendezvény fő célja/jellege1:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Az alkalmi rendezvény során forgalmazott termékek (Az alkalmi rendezvénynek nem lehet fő célja a kiskereskedelmi
tevékenység, ahhoz szolgáltatásként kapcsolódik. A rendezvényre kitelepülő kereskedők a kiskereskedelmi és vendéglátás
tevékenységet külön bejelentő lapon kötelesek bejelenteni a jegyző felé):
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Élelmiszer forgalmazására sor kerül a rendezvényen?

igen/nem

Szeszes ital forgalmazására sor kerül a rendezvényen?

igen/nem

Zeneszolgáltatásra sor kerül a rendezvényen? (a zeneszolgáltatás nem lehet főszolgáltatás!)

igen/nem

Az alkalmi rendezvény helye (település, utca, házszám, létesítmény megnevezése, hrsz. és terület nagyságának megadása,
külön jelölve abból a közterületet):
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
A helyszín tulajdonosa/üzemeltetője/vagyonkezelője (hozzájárulást mellékelni kell):
...........................................................................................................................................................................
Az alkalmi rendezvény időpontja (év, hónap, nap, óra):
...........................................................................................................................................................................
1

alkalmi rendezvénynek nem lehet a kiskereskedelmi tevékenység a fő célja, de az a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény
jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmazhatnak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve
italszolgáltatást.
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1

Az alkalmi rendezvény megnevezése:
...........................................................................................................................................................................
Az alkalmi rendezvény nettó alapterülete (m2): ...................................................................................
Az alkalmi rendezvény befogadóképessége (fő): ...............................................................................
Dátum, …………………………
…………………………………………..
kérelmező aláírása

Mellékletek:
 megállapodás vagy hozzájáruló nyilatkozat, közterület használatát biztosító határozat az alkalmi
rendezvény helyszínének tulajdonosától, üzemeltetőjétől/vagyonkezelőjétől arra vonatkozólag, hogy azt
a kérelmező használhatja a kérelemben megadott időpontban
 szakhatósági alkalmi rendezvény bejelentések másolata (pl. állategészségügy- és élelmiszerbiztonság,
népegészségügy, esetlegesen katasztrófavédelem, szeszes ital árusítás kapcsán NAV)
TÁJÉKOZTATÁS
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm.
rendelet értelmében:
5. § (1) Tilos - a 6. § szerinti kivétellel - rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani.
(2) Rendezvény helyszínén - a 6. § szerinti kivétellel - a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni.
Gyűlés helyszínén tartózkodni tilos.
(3) Ezen alcím alkalmazásában rendezvény különösen
a) a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános,
válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó esemény,
b) a kulturális esemény,
c) a sportesemény,
d) a magánrendezvény, valamint
e) a karácsonyi vásár.
(4) Ezen alcím alkalmazásában a vallási közösségek szertartása - a házasságkötés, valamint a temetés kivételével nem minősül rendezvénynek. A szertartás megtartásáról a vallási közösség dönt.
(5) Ezen alcím alkalmazásában az online módon közvetített kulturális esemény vagy élő előadás útján nyújtott
zeneszolgáltatás nem minősül rendezvénynek, ha a kulturális esemény vagy az élő előadás útján nyújtott
zeneszolgáltatás helyszínén kizárólag a fellépők és a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükséges technikai
személyzet tartózkodik.
6. § (1) A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos.
(2) A sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható.
(3) A családi esemény vagy a magánrendezvény - a házasságkötés és a temetés kivételével - abban az esetben
tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.
(4) A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt.
(5) A házasságkötésnél kizárólag
a) a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető,
b) a házasulók,
c) a házasulók tanúi,
d) a házasulók szülei, nagyszülei,
e) a házasulók testvérei és
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f) a házasulók gyermekei
lehetnek jelen.
7. § Az 5. § és a 6. § szerinti védelmi intézkedések betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény
helyszínéül szolgáló intézmény vagy helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni.
A fenti rendelkezések 2020. november 11-én léptek hatályba.
FOGALMAK:
1. 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
(engedélyköteles).
2. alkalmi rendezvény: olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más alkalmakból szervezett
rendezvény - ide nem értve a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendelet szerinti
alkalmi és ünnepi vásárokat -, amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez
szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a
megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást.
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