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Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019
Raul Wallenberg-díj 2015

Váci Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztály

KÉRELEM/ADATVÁLTOZÁS
Kérem a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm.
rendelet 3. § (3) bekezdésében valamint a 7. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségem teljesítése alapján
részemre rendezvénytartási engedélyt kiadni / adatváltozást átvezetni szíveskedjenek.
I. A rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének / szabadtéri rendezvény esetében a
rendezvény szervezőjének adatai
1. A kérelmező neve:……...………………...……………………………..…………………………
Székhelye: irányítószám:………… Helyiség .…….………………………………………………...
Utca: ……………………………………………………………… házszám:……………………….
2. Cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ….…………………………...………
3. Statisztikai számjele:..........................................................................................................…..........
Kapcsolattartásra vonatkozó adatok
A kérelmező telefonszáma: ……………...……….. faxszáma: …………………..…...…………...
Email-címe: ………………………………………………………………………………………….
Levelezési címe: …………………………………………………………………………………….
4. A zenés, táncos rendezvény gyakorisága, megtartásának napja, kezdésének és befejezésének időpontja:
…………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………..
5. A zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése:
……………………………………………………………………………………...……………...…
………………………………………………………………………………………………………..

6. A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület
6.1 Címe: 2600 Vác, ……………………………………. utca: …………hsz. …………...........hrsz
6.2. Használatának jogcíme: saját/bérelt - Üzemeltetője/Tulajdonosa: ………….……………
6.3. Alapterülete: …………...……m²
6.4 .Befogadóképessége: ……………………………….…fő
7. A zenés, táncos rendezvény megnevezése: ......................................................................................
8. A rendezvény jellege: ……………………………………………………………………………..
Alulírott kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Vác, …………..................................

....................................................
aláírás

II. Csatolt okiratok
A kérelemhez az alábbi iratokat mellékelem a beadás napján a Ket. 36. § (1) bekezdése és a Korm.
rendelet alapján:
• biztonsági terv
• bérleti szerződés (ha nem tulajdonos)
• haszonélvező/tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat (haszonélvezet, illetve közös tulajdon esetén)
• tűzvédelmi szabályzat
• építészeti-műszaki dokumentáció 2 példányban és a tervezői nyilatkozat – építményben tartandó
rendezvény esetén

Vác, .……………………………….

……………………………………….
Aláírás (bélyegző)

NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………….. nyilatkozom, mint a kérelmezett zenés, táncos rendezvény /
szabadtéri rendezvény szervezője /a rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, hogy a kérelmezett
rendezvényre vonatkozóan, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
23/2011. (III. 8. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján az alábbiakról nyilatkozom
büntetőjogi felelősségem teljes tudatában: (Korm. rendelet 9. és 10. §)
1. Kötelezettséget vállalok a kérelmezett rendezvény biztonsági tervében meghatározott előírások
betartásáért.
2. Kötelezettséget vállalok a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól,
kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozat, a biztonsági terv, és a tűzriadó terv, a
rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért,
valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapon való közzétételért.
3.

Gondoskodom elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

4.
Gondoskodom arról, hogy a zenés, táncos rendezvény/szabadtéri rendezvény biztosítását a
rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú
biztonsági személyzet végzi.
A biztonsági személyzet száma:………………………………………………...
A biztonsági személyzet, cég megnevezése: …………………………………...
Ha a biztonsági személyzet a 10 főt eléri, akkor a személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői,
legalább három tagjának személy- és vagyonőr képzettséggel kell rendelkeznie, ezt tudomásul veszem, és
ennek meglétéről gondoskodom.
5.

A mellékelt tájékoztatóban foglalt kötelezettségeket megértettem és tudomásul vettem

Vác, …………………………
……… ……………………………..
a kérelmező aláírása

TÁJÉKOZTATÓ
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.)
Korm. rendelet előírása szerint
2. A biztonsági terv
8. § A biztonsági terv tartalmazza:
a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és
eltávozás rendjét;
b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó
kiürítési, menekítési tervét;
c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
d) a biztonsági személyzet létszámát;
e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
f) szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.
3. Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége
9. § (1) A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e
a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó
tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény
biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről.
(2) A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének
időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény
helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az
elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.
(3) A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet
helyszíni jelenlétéről.
4. A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok
10. § (1)
(2) A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez,
valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.
(3) Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a
biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr kell
legyen.
(4) A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy
annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén
felmutatni.
11. § A rendezvény szervezője
a) amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény helyszínére
való belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történő belépést az életkort
igazoló okmány előzetes felmutatásához,
b) a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk
ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez
(kártyához, karszalaghoz) kötheti.

