BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐ

8. számú bejelentőlap
ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM1
(a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján)
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!
1.

KÉRELMEZŐ
Neve: .....................................................................................................................................................................
Címe/székhelye: ..................................................................................................................................................
Levelezési címe:...................................................................................................................................................
Telefonszáma:......................................................................................................................................................
E-mail címe: .........................................................................................................................................................
A Kérelmező cégjegyzékszáma / egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / bírósági nyilvántartásba vételi
száma:
.................................................................................................................................................................................

2.

ZENÉS TÁNCOS RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉÜL SZOLGÁLÓ INGATLAN
Címe: .....................................................................................................................................................................
Helyrajzi száma: ..................................................................................................................................................
Alapterülete:.........................................................................................................................................................
Használat jogcíme: ..............................................................................................................................................
Tulajdonos neve: .................................................................................................................................................

3.

RENDEZVÉNY
Befogadóképessége (fő): ....................................................................................................................................

4.

ZENÉS TÁNCOS RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

5.

ZENÉS TÁNCOS RENDEZVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK
MEGNEVEZÉSE:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

6.

ZENÉS TÁNCOS RENDEZVÉNY
Gyakorisága: .......................................................................................................................................................
Megtartásának napja: .........................................................................................................................................
Kezdésének és befejezésének időpontja:........................................................................................................
Nyitva tartási ideje: ............................................................................................................................................
A zenés, táncos rendezvény rendszeres vagy alkalmakénti rendezvény-e?: .............................................
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Kérelmemnek helyt adó döntés esetére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény 82. § (3) a) alpontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok.

Dátum, ……………………
………………………………………
kérelmező aláírása
Mellékletek:
 aláírási címpéldány;
 biztonsági terv,
 biztonsági személyzet 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésre vonatkozó nyilatkozata
 tűzvédelmi szabályzat
 szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának/illetékének megfizetésének igazolása
 használat jogcímének igazolása
 a rendezvény részletes szöveges bemutatása, leírása
 közegészségügyi terv (előzetesen Népegészségügyi Osztállyal egyeztetve)
 élelmiszer értékesítése esetén alkalmi rendezvény bejelentő másolata a PMKH Érdi Járási Hivatala
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály részére megküldve
 kereskedők listája (kiskereskedelem és vendéglátás is)
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.
(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.
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.
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FOGALMAK:
 építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés
alapján más természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti;
 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;
 biztonságszervező: a Biztonságszervező, a Biztonságszervező I., vagy a Biztonságszervező II.
szakképesítéssel rendelkező személy;
 személy- és vagyonőr: Személy- és vagyonőr vagy Biztonsági őr és Rendezvénybiztosító, vagy Személy- és
vagyonvédő szakképesítéssel rendelkező személy.
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