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Zenés-táncos rendezvény 

 

Ügyleírás: 

 

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható! 

A jogszabály hatálya kiterjed: olyan alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, 

amelyet 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiségben, vagy olyan építményben, 

építményen, tartanak, amelyben 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség van, 

illetőleg amelyen bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható, vagy a 

szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a 

résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja. 

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. 

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles 

bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző az adatokban bekövetkezett változást a bejelentés alapján a 

nyilvántartásba bejegyzi, és a módosított adatoknak megfelelő engedélyről szóló igazolást ad 

ki. 

A zenés, táncos rendezvényről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást 

közzéteszi a település internetes oldalán. 

 

Szükséges dokumentumok: 

 kitöltött kérelemnyomtatvány, 

 3000 Ft értékű illetékbélyeg, 

 vállalkozói igazolvány vagy igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról, 

 gazdasági társaságok esetében cégkivonat/végzés és aláírási címpéldány, 

 a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület használatának jogcímét 

igazoló dokumentum (bérleti szerződés stb.), 

 a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, 

továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatok, 

http://www.zuglo.hu/


 a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és 

befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozat, 

 biztonsági terv, 

 amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi: tűzvédelmi szabályzat, 

 építészeti-műszaki dokumentáció két példányban, tervezői nyilatkozat, 

 szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló 

igazolás, 

 meghatalmazott esetén eredeti írásbeli meghatalmazás, 

Ügyintézési határidő: 20 nap 

Illeték: 3000 Ft 

Vonatkozó jogszabályok: 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének 

biztonságosabbá tételéről 

 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. törvény 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 

 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény 


