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2021. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV  
AZ I. KERÜLET KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN LÉVŐ ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNYEK TEKINTETÉBEN 

 
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Jegyzője a 2021. év során az I. kerület közigazgatási területén a zenés, táncos rendezvények 
működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 13. § (1) bekezdése és 14. § (2) bekezdése 
alapján tart és szervez meg az engedélyezési eljárás során közreműködő szakhatóságokkal együttesen hatósági ellenőrzést. 
 

1. Az ellenőrzés tárgya: Budapest I. kerület közigazgatási területén működő zenés, táncos rendezvények és azok helyszínének hatósági ellenőrzése. 
2. Az ellenőrzés jellege: komplex ellenőrzés. 
3. Az ellenőrzés időszaka és ütemezése: Az ellenőrzésre a 2021. év során folyamatosan kerül sor, amennyiben a kialakult járványhelyzet miatt 

bevezetett jogszabályi környezet erre lehetőséget biztosít.  
4. Az ellenőrzés eszköze: az adatszolgáltatás, az iratbemutatás és az egyéb tájékoztatás kérése, a helyszíni ellenőrzés, valamint a helyszínre vagy a 

hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. Az 
ellenőrzésekhez felhasználásra kerülhetnek rendőrségi jelentések is. 

5. A helyszíni ellenőrzés során minden esetben jegyzőkönyv felvételére és esetenként fényképfelvétel készítésére kerül sor a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői útján. A helyszíni ellenőrzés során  

 a BRFK I. ker. Rendőrkapitányság, 

 a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége,  

 a BFKH II. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya illetve  

 bármely az ellenőrzésre jogosultsággal rendelkező hatóság is részt vehet az ellenőrzésen esetenként.  



A helyszíni ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szemlére vonatkozó 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 
6. Az ellenőrzés szempontrendszere: A rendezvény helyszínének, illetve az ott engedélyezett rendezvények engedélyezési feltételrendszerének 

vizsgálata. Hatósági ellenőrzés keretében az ellenőrzést végző hatóságok vizsgálják, hogy a zenés, táncos rendezvényeket nyújtó szolgáltatók 
betartják-e a rájuk vonatkozó, jogszabályokban meghatározott feltételeket. 
 

7. A 2021. év során az ellenőrzés alá vont rendezvények listája: 
 

Nyilvántartási 
szám 

Rendezvény 
elnevezése 

Címe Üzemeltető Nyitva tartás 

11/2015 
Rendezvényterem 

és aula 

1013 Budapest 
Ybl Miklós tér 

2-6. 

Várgondnokság Közhasznú 
Nonprofit Kft. - 1013 

Budapest Ybl Miklós tér 6.   
Változó 

31/2017 
Nyáresti zenei 
koncertek a 

Várkert Bazárban 

1013 Budapest 
Ybl Miklós tér 

6.  
(Öntőház 

udvar) 

Várgondnokság Közhasznú 
Nonprofit Kft. - 1013 

Budapest Ybl Miklós tér 6.   

Szezonálisan 2021-ben:  
április 1– szeptember 30. között. 

A pontos rendezvénytartási időpontokat a Szervező 
2021. április 1-e előtt köteles írásban bejelentenie a 

Jegyző és a szakhatóságok részére.  

 
 

8. Az ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanságok esetén az alábbi szankciók kerülhetnek alkalmazásra: 
A R. 13.§ (2) Ha 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. 
(3) A jegyző az engedélyt visszavonja, illetve a rendezvény tartását megtiltja, ha 
a) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, 
b) a rendezvény szervezője a (2) bekezdés szerinti határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak. 
A R. 14.§ (5) Amennyiben az ellenőrzést végző hatóság az alábbi jogsértéseket tapasztalja, köteles a külön jogszabályban meghatározott ideiglenes intézkedés keretében 
a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni: 
a) a rendezvényhelyszín engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének nyilvánvalóan jelentős túllépése; 
b) a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya; 
c) az engedély hiánya; 



d) a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár; 
e) a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti. 

 
9. Az Ákr. ellenőrzés során releváns rendelkezései: 

98. § E törvény hatósági eljárásra vonatkozó rendelkezéseit a hatósági ellenőrzésre az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
100. § (1) A hatósági ellenőrzés hivatalból indul meg, azt a hatóság a hivatalbóli eljárás szabályai szerint folytatja le. 
102. § Ha a hatóság az ügyfélnél folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot, az ügyfél ellenőrzést megelőző értesítése mellőzhető. 
 
7. §  (1) A hatóság eljárása során az e törvény hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyben (a továbbiakban: ügy) és a hatósági ellenőrzés során e törvény 
rendelkezéseit alkalmazza. 
10. § (1) Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági 
nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. 
103. § (1) A hivatalbóli eljárásokban e törvénynek a kérelemre indult eljárásokra vonatkozó rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
104. § (3) A hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik, megindításáról az ismert ügyfelet a hatóság értesíti. Az értesítés csak akkor 
mellőzhető, ha 
a) az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül dönt, vagy az eljárást megszünteti, 
b) azt honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági okból törvény kizárja, vagy 
c) az az eljárás sikerét meghiúsítaná. 
(4) Az értesítés tartalmazza 
a) az ügy tárgyát és számát, az eljárás megindításának napját és az ügyintézési határidőt, az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokat, az ügyintéző nevét és 
hivatali elérhetőségét, és 
b) az ügyféli jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást. 
(5) Ha a hatósági ellenőrzés jogsértést tárt fel, és a döntés feltételei egyébként fennállnak, a hatóság az ügyben érdemben dönt, és azt a jelenlévő ügyféllel nyomban közli. 
(6) Ha a döntés mérlegelést nem igényel, a hatóság a hivatalbóli eljárást automatikus döntéshozatali eljárásban is lefolytathatja. 
105. § (1) A hivatalbóli eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy kormányrendelet 
jogkövetkezményeket állapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére. 
(2) Az adatszolgáltatást az ügyfél akkor tagadhatja meg, ha arra a tanúvallomást megtagadhatná. 

 
Kelt: Budapest, időbélyegző szerinti dátummal 

 
 

dr. Tarjányi Tamás 
jegyző  



 
Közölve: 

1) Irattár 
2) Önkormányzati honlapon (www.budavar.hu) 
3) Önkormányzati ügyfélszolgálati helységben 

 

http://www.budavar.hu/




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. Tarjányi Tamás


Egyedi azonosítója: tarjanyi.tamas


Beosztása: Jegyző


Szervezeti egység megnevezése: Jegyzői Referatúra


Szervezet megnevezése: Budapest Főváros I. kerületi Budavári Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2021-01-29T08:01:48+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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