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BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy 

JEGYZŐ 
Ügyiratszám: BDV/3705-1/2019 

Ügyintéző: Horváthné dr. Kovács Réka 

Telefon: 458-3088 

Tárgy: Összefoglaló jelentés a 2018. évi zenés 

táncos rendezvények ellenőrzéséről

 

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A 2018. ÉVI ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNYEK 

ELLENŐRZÉSÉRŐL 

AZ I. KERÜLET KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN LÉVŐ ZENÉS, TÁNCOS 

RENDEZVÉNYEK TEKINTETÉBEN 

 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rendeletben (a továbbiakban: Korm. r.) foglaltak alapján a hatóság egy éven belül legalább egyszer 

köteles a rendszeres rendezvények helyszínét ellenőrizni olyan időben, amikor ott nem tartanak zenés, 

táncos rendezvényt és kétszer köteles vizsgálatot végezni a rendezvény időpontjában. A hatósági 

ellenőrzések koordinálását a jegyző végzi. 

 

A Korm. r. 12. § (4) bekezdése szerint a jegyző az ellenőrzési tervben foglaltak, valamint az 

ellenőrzési tervben nem szereplő, azonban az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések 

végrehajtásáról, a levont következtetésekről a következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési 

jelentést készít. 

 

Az ellenőrzés célja: 

Hivatalunk és a közreműködő hatóságok biztosítani kívánják a zenés, táncos rendezvényekre érkező 

vendégek biztonságos szórakozását, továbbá a környezetben élők nyugalmát, zavartalan pihenését. 

 

Az ellenőrzés szempontjai: 

Az ellenőrzést végző hatóságok vizsgálják, hogy a rendezvény szervezői a rendezvények 

engedélyezését követően betartják-e a rájuk vonatkozó jogszabályokban és a megadott engedélyekben 

meghatározott feltételeket. 

 

A Korm. r.-ben foglaltak betartása, biztonsági-, tűzvédelmi-, közegészségügyi-, higiéniai-, 

környezetvédelmi jogszabályokban meghatározott feltételek meglétének vizsgálata. 

 

Az ellenőrzés időszaka és ütemezése: a 2018. év során folyamatosan került sor. 

 

Az ellenőrzés eszköze: az adatszolgáltatás, az iratbemutatás és az egyéb tájékoztatás kérésével, a 

helyszíni ellenőrzés, valamint a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a 

folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

 

A helyszíni ellenőrzés során minden esetben jegyzőkönyv felvételére és esetenként fényképfelvétel 

készítésére került sor a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői útján. Az ellenőrzésekről készült 

jegyzőkönyv tartalmazza az ellenőrzés alá vont személy és képviselőjének adatait, az ellenőrzés 

megállapításait, az ellenőrzött nyilatkozatát, valamint az esetleges hiánypótlási felhívásokat. 

 

A helyszíni ellenőrzés során a BRFK I. ker. Rendőrkapitányság, Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, BFKH II. kerületi Hivatala 

Népegészségügyi Osztály vettek részt. 
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Kerületünkben két helyszínen tartanak állandó, illetve szezonálisan nyitva tartó zenés, táncos 

rendezvényeket. A 2018-as év során további három alkalommal tartottak alkalmi zenés táncos 

rendezvényt, melyek szabadtéri jellegükből adódóan a nyári időszakra datálódtak.  

Az állandó rendezvények esetében a hivatalunk munkatársai a 2018. évi ellenőrzési tervnek 

megfelelően a rendezvény idején kívül egy alkalommal közös helyszíni bejárást tartottak, és két 

alkalommal került sor a rendezvény ideje alatti ellenőrzésre. Ezen ellenőrzések alkalmával súlyos 

jogsértést sem hatóságunk, sem a közreműködő szakhatóságok nem tapasztaltak, az egyéb 

hiányosságok orvoslása felől a szakhatóságok legtöbb esetben a helyszínen vagy saját hatáskörben 

gondoskodtak.  

 

Az alkalmi zenés, táncos rendezvények esetében a rendezvény engedélyezése előtt a közreműködő 

szakhatóságokkal került sor a helyszíni ellenőrzésre, illetve ezeket egy alkalommal ellenőriztük az 

engedély megadását követően is. Ezen 1-3 napos rendezvények esetében súlyos jogsértést sem 

hatóságunk, sem a közreműködő szakhatóságok nem tapasztaltak, az egyéb hiányosságok orvoslása 

felől a szakhatóságok legtöbb esetben a helyszínen vagy saját hatáskörben gondoskodtak.  

 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a 2018. évi ellenőrzési tervet hatóságunk kivitelezte, a 

megfelelő következtetéseket levonta. A további ellenőrzési tervekkel szeretnénk elérni azt, hogy a 

kerületünkben megtartásra kerülő rendezvények továbbra is megfeleljenek a jogszabályokban foglalt 

követelményeknek, a környezetben élők nyugalma a szükséges mértékben biztosítva legyen, illetve 

hatékony együttműködésre kerüljön sor a szervezők és a hatóságunk részéről. 

 

Budapest, 2019. február 14. 

 

 

 

 

 

dr. Herpai-Nagy Teodóra 

jegyző 
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