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ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

 
A 2020. 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. rendelet (továbbiakban: R.) 13. § (1) bekezdése értelmében „a hatóság - az építésügyi és az 
élelmiszerlánc-biztonsági hatóság kivételével - egy éven belül legalább egyszer köteles a 
rendszeres rendezvények helyszínét ellenőrizni olyan időben, amikor ott nem tartanak zenés, 
táncos rendezvényt”, továbbá a R. 14. § (2) bekezdése értelmében „a rendszeres rendezvény 
helyszínén a zenés, táncos rendezvények időpontjában egy éven belül - az építésügyi és az 
élelmiszerlánc-biztonsági hatóság, valamint a munkaügyi és munkavédelmi hatóság kivételével - 
minden hatóság köteles legalább két ellenőrzést végezni . A hatósági ellenőrzés koordinálását a 
jegyző végzi. Az ellenőrzés végrehajtása során a hatóság törekszik arra, hogy a zenés, táncos 
rendezvény résztvevőit a lehető legkisebb mértékben zavarja.  
 
A 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, amely tartalmazza legalább az ellenőrzések számát, azok eredményét, a 
megállapított jogsértések típusait, továbbá a jegyző által meghatározott egyéb statisztikai adatokat.  
 
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.  
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A R.-be foglaltak betartása, biztonsági-, tűzvédelmi-, közegészségügyi-, higiéniai-, 
környezetvédelmi jogszabályokban meghatározott feltételek meglétének vizsgálata.  
 
Az ellenőrzés időszaka és ütemezése: a 2020. év során folyamatosan került sor. 
 
Az ellenőrzés eszköze: 
a) az adatszolgáltatás, az iratbemutatás és az egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés,  
b) a helyszíni ellenőrzés, valamint  
c) a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített,  illetve a folyamatba beépített ellenőrző 
rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés.  
 
A 2020. évben zenés, táncos rendezvények megtartására jegyzői engedéllyel az alábbi állandó 
rendezvények rendelkeztek (továbbiakban: állandó rendezvények): 
 

Nyilvántartási 
szám 

Rendezvény 
elnevezése 

Címe Üzemeltető 

11/2015 
Rendezvényterem és 
aula 

1013 Budapest Ybl 
Miklós tér 2-6. 

Várgondnokság 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
- 1013 Budapest Ybl 
Miklós tér 6.   

31/2017 
Nyáresti zenei 
koncertek a Várkert 
Bazárban 

1013 Budapest Ybl 
Miklós tér 6. 

Várgondnokság 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
- 1013 Budapest Ybl 
Miklós tér 6.   

 
 
Az állandó rendezvényeknek a rendezvény ideje alatti időszakban előírt helyszíni ellenőrzés 
tárgyában az alábbiakat kívánom rögzíteni:  
 

 2020. november 5-én a ZTR/11/2015. nyilvántartási számú állandó zenés, táncos 
rendezvény tartási engedéllyel rendelkező Várkapitányság Nonprofit Zft. 
meghatalmazottja, Deutsch Mária a BDV/5142-9/2020. ügyiratszámú jegyzőkönyvben 
akként nyilatkozott a Hatóságunk felé, hogy a Várkert Bazárt épületegyüttes „D” 
multifunkcionális rendezvénytermében és aulájában (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2 -6., 
hrsz.: 6452/2.) a 2020. év folyamán nem volt megtartva egy zenés, táncos rendezvény sem 
tekintettel a 2020. évben a koronavírus miatt kialakult járványügyi helyzetre. 
Ennek értelmében a ZTR/11/2015. nyilvántartási számú állandó zenés, táncos rendezvény 
tartási engedélyének hatálya alatt az utolsó megtartott zenés, táncos rendezvény dátuma 
2019. év volt. Megjegyezni kívánom, hogy a Jegyző 2020. október 31-ére egy közös helyszíni 
ellenőrzést szervezett le az érintett szakhatóságokkal a Várkert Bazárt épületegyüttes „D” 
multifunkcionális rendezvénytermében és aulájában az „Antonia Vai / OHNODY” 
megnevezésű zenés, táncos rendezvény idejére, azonban a rendezvény nem került 
megtartásra a fokozódó koronavírus helyzetre tekintettel, így a 2020. évben ez az egy zenés, 
táncos rendezvény sem került megtartásra  a  ZTR/11/2015. nyilvántartási számú engedély 
hatálya alatt.  
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 Továbbá a Várkapitányság Nonprofit Zft. meghatalmazottja, Deutsch Mária akként is 
nyilatkozott a BDV/5142-9/2020. ügyiratszámú jegyzőkönyvben, hogy a ZTR/31/2017. 
nyilvántartási számú, állandó zenés, táncos rendezvény tekintetében a 2020. évben 2020. 
június 24-én, 2020. július 23-án és 2020. augusztus 15-én került zenés, táncos rendezvény 
megtartásra a 1013 Budapest Ybl Miklós tér 6. szám alatt, az Öntőház udvarban, azonban 
ezen dátumok tekintetében a Várkapitányság Nonprofit Zft. a BDV/13235-18/2017. 
ügyiratszámú határozatba foglalt kötelezettségének nem tett eleget és a rendezvény tartási 
dátumokat 2020. április 1-e előtt nem jelentette be írásban a Jegyző és az illetékes 
szakhatóságok részére. Így azok dátumairól a hatóságok nem tudtak és szükséges 
ellenőrzést elvégezni sem tudták a rendezvények ideje alatt . Hatóságunk ennek 
következményeként a BDV/5142-9/2020. ügyiratszámú jegyzőkönyvben felszólította a 
Várkapitányság Nonprofit Zft.-t, hogy a 2021. évtől kezdődően ezen bejelentési 
kötelezettségének tegyenek eleget a jogkövetkezmények elkerülése érdekében.  

 
Az állandó rendezvényeknek a rendezvény idején kívüli időszakban előírt helyszíni ellenőrzés 
tárgyában az alábbiakat kívánom rögzíteni:  
 

 2020. november 5-én a ZTR/11/2015. nyilvántartási számú és a ZTR/31/2017. 
nyilvántartási számú, állandó zenés, táncos rendezvények tekintetében a rendezvények 
tartásának idején kívül helyszíni ellenőrzés került megtartásra, melyen a BRFK I. kerületi 
Rendőrkapitányság munkatársai vettek részt, továbbá a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltségeinek munkatársai, akik azonban 
külön, önálló jegyzőkönyvben rögzítették az észrevételeiket. A BFKH II. kerületi Hivatala 
Népegészségügyi Osztály munkatársai a fokozódó koronavírus helyzetre tekintettel nem 
kívántak az ellenőrzésen részt venni.  
Az ellenőrzés során nem került semmilyen hiányosság megállapításra a ZTR/11/2015. 
nyilvántartási számú állandó rendezvény tekintetében, továbbá a dátumok előzetes 
lejelentési kötelezettségén kívül a ZTR/31/2017. nyilvántartási számú, állandó zenés, 
táncos rendezvény tekintetében is a hatóságok mindent rendben találtak. A Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 
észrevételeit a 35110/355-31/2020. ált. iktatószámú külön jegyzőkönyv rögzíti.  

 
Budapest, 2021. január 13. 
 
 
 
 
 

dr. Bartos Diána Petra 
jogi referens / igazgatási ügyintéző 

 
 
Közölve: 

1) Irattár 
2) Önkormányzati honlapon (www.budavar.hu) 
3) Önkormányzati ügyfélszolgálati helységben 
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Dr. Bartos Diána Petra


Egyedi azonosítója: bartos.diana


Beosztása: igazgatási ügyintéző és jogi referens


Szervezeti egység megnevezése: Igazgatási Iroda


Szervezet megnevezése: Budapest Főváros I. kerületi Budavári Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2021-01-29T08:37:08+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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