
 

 

RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI 

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT  
 

I. KÉRELEM 

 

1. A kérelmező adatai 

1.1. Neve: ………………………………………………………………………………………………………. 

1.2. Székhelye: …………………………………………………………………………………………….…… 

1.3. Cégjegyzékszáma/vállalkozói nyilvántartási száma/bírósági nyilvántartási száma: 

………………………………………………………………………………………………………...….. 

1.4. Gazdasági társaság esetén a képviselő neve: …………………………………………………………… 

1.5. A képviselő elérhetősége: ………………………………………………………………………………… 

 

2. Zenés, táncos rendezvény adatai 

2.1. A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges adatok: 

2.1.1. Az ingatlan címe: ……………………………………………………………………………...…. 

2.1.2. Helyrajzi száma: ……………………………………… alapterülete: …………….………... m2 

2.1.4. A rendezvény befogadóképessége: …………………………………………… fő 

2.1.5. A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület használatának jogcíme: 

tulajdonos / bérlő / egyéb: ………………………………………………………………………… 

 

2.2. Zenés, táncos rendezvény megnevezése: ………………………………………………………………... 

 

2.3. Zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése: ……………………………… 

………………………………………………………………...………………………………………….. 
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II. NYILATKOZAT 

2.4. Zenés, táncos rendezvény típusa:  

 rendszeres  

 alkalmi  

(rendszeres: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény – alkalmi: az 

adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb 10 egymást követő napon megtartott rendezvény) 

2.5. Zenés, táncos rendezvény gyakorisága, megtartásának napjai: 

dátum: ……………………… kezdete: …………… óra,befejezése: ………… óra 

dátum: ……………………… kezdete: …………… óra, befejezése: …………óra 

dátum: ……………………… kezdete: …………… óra, befejezése: …………óra 

 

 

III.  

A kérelemhez csatolt iratok: 

 

 cégbírósági végzés/cégkivonat és aláírási címpéldány 

 egyéni vállalkozó esetén: egyéni vállalkozói igazolvány 

 építmény, terület használatának jogcímét igazoló irat (tulajdon lap kivételével) 

 biztonsági terv (3 példányban)  

 tűzvédelmi szabályzat (2 példányban) 

 tűzmegelőzési szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása 

(13.000.- Ft) 
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IV.  

TÁJÉKOZTATÁS  

 

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

Kormányrendelet előírásai alapján zenés, táncos rendezvény csak a rendezvénytartási engedély 

birtokában tartható! 

Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje: 20 nap. 

Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemlét tarthat, amelynek 

időpontjáról az ügyfeleket előzetesen értesíti, de a szemle megtartását az ügyfelek távolmaradása nem 

akadályozza.  

Az engedély megadásával egyidejűleg a jegyző a rendezvényt nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás adatai 

nyilvánosak, illetőleg az önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek. 

A jegyző az engedély tárgyában hozott határozatát a szakhatóságok mellett közli a fogyasztóvédelmi 

hatósággal. 

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat, illetőleg a tevékenység 

megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. 

A zenés, táncos rendezvényeket, azok helyszíneit, a jogszabályoknak megfelelő működést mind a jegyző, mind 

a szakhatóságok rendszeresen ellenőrzik.  

A tájékoztatást tudomásul vettem. 

 

 

 

Budapest, ………………………… 

 

 

 

      …………………………………………… 

         rendezvénynek helyet adó építmény üzemeltetője, 

                    szabadtéri rendezvény szervezője 

 

 

 

 

 

 

Az ügyintézés helye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

Hatósági Iroda – Általános Hatósági Csoport  

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.- Levelezési cím: 1450 Bp. Pf.: 2. 

Telefon: 215-1077/303,308,333,467, e- mail cím: hatosagiiroda@ferencvaros.hu 

 


