
Zenés, táncos rendezvények 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R) tartalmazza a zenés, táncos rendezvények engedélyezésére, tartására 
vonatkozó szabályokat: 

Rendezvénytartási engedély birtokában tarthatók azok az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos 
rendezvények, amelyeket 

a) 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiségben, vagy olyan építményben, építményen, 
tartanak, amelyben 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség van, illetőleg amelyen (pl 
híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható. 

b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt 
várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.  

 A rendelet értelmezése szempontjából: 

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. 

A rendeletet hatálya nem terjed ki: 

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre; 

b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre; 

c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, 
rendezvényekre; 

d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és 

e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre. 

 A kérelem benyújtására vonatkozó szabályok: 

Dorog közigazgatási területén az engedélyköteles zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény 
üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője a R által előírt adattartalmú 
rendezvénytartási engedély iránti kérelmet köteles Dorog Város Jegyzőjéhez benyújtani. 

Illetékesség 

Rendezvény helye szerint illetékes, települési önkormányzat jegyzője 

Szükséges okiratok 

A rendezvénytartási engedély iránti kérelemhez csatolni kell: 



a) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá 
alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat, 

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

c) a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási 
számát, 

d) a zenés, táncos rendezvény megnevezését, 

e) a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését, 

f) a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének 
időpontjáról szóló nyilatkozatot, 

g) a biztonsági tervet, 

h) a tűzvédelmi szabályzatot. 

A kérelem elektronikus úton nyújtható be: 

A kérelem valamennyi pontjának kitöltése kötelező ellenkező esetben hiánypótlás felszólításra kerül 
sor. 

Ügyintézés határideje és díja 

20 nap 

Engedélyezési eljárásért fizetendő illeték: 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (1) bekezdése alapján a 
rendezvénytartási engedélyezési eljárásért 3.000 Ft. illetéket kell fizetni. A befizetést igazoló 
dokumentumot mellékelni kell a kérelemhez. 

Az alkalmazott jogszabályok 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól, 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 

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

 


