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          Illetékbélyeg 

 

RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 

Alulírott ……………………………………………………………………………………, 
mint a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó (tömegtartózkodásra szolgáló) építmény 
üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetén a rendezvény szervezője a zenés, táncos 
rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban Rendelet) 3.§. (3) bekezdése alapján kérem részemre rendezvénytartási 
engedélyről szóló igazolást kiadni szíveskedjenek. 

1. A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének, illetve szabadtéri 
rendezvény esetében a rendezvény szervezőjének adatai: 

Kérelmező neve:……………………………………………………………………………...... 

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

Telefonszáma:………………………………………………………………………………….. 

Cégjegyzékszám/ egyéni vállalkozói nyilvántartási szám:…………………………………….. 

Kapcsolattartásra vonatkozó adatok:  

Kérelmező telefonszáma: …………………………. Fax száma: ……………………………… 

Email címe: ………………………………………… 

Levelezési címe:   ………………………………………………………………………………. 

2. A zenés, táncos rendezvény helyének adatai: 

A használat jogcíme: saját tulajdon – bérelt – egyéb:………………………………………….. 

Rendezvénynek helyt adó épület, hely  

Tulajdonosa: ……………………………………....................................................................... 

Címe: ………………………………………………………………………………………….. 

Helyrajzi száma: ……………………………………………………………………………… 

A rendezvénynek helyt adó építmény/terület alapterülete:………………….…………m2 

A rendezvénynek helyt adó építmény/terület befogadóképessége:………………..… fő 

A rendezvény megnevezése: …………………………………………………………………… 

A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése: …………………………………... 

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

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



Nyilatkozat a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjáról, kezdésének, 
befejezésének időpontjáról: 

 
Gyakorisága:    rendszeres - alkalmi   (aláhúzandó) 

Rendezvény időpontja: …………………………….. ………………………………………….. 

Göd, 20…………………………..   …………………………………………… 
                 Kérelmező 
 
Csatolandó dokumentumok: 
 

1., bérleti szerződés,  befogadó nyilatkozat, haszonélvező/tulajdonos hozzájárulása, közös 
tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulása  
2., Biztonsági terv  
3., Tűzvédelmi szabályzat 
4., Építészeti-műszaki tervdokumentáció 2 pl. és tervezői nyilatkozat let 5. melléklete 
szerint 

 
Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles 
bejelenteni! 
 

Ügyfél nyilatkozata 
 

Alulírott ………………………………………..nyilatkozom, mint a kérelmezett zenés, táncos 
rendezvény/szabadtéri rendezvény rendezője/ a rendezvénynek helyt adó építmény 
üzemeltetője, hogy a kérelmezett rendezvényre vonatkozóan a Rendelet alapján büntetőjogi 
felelősségem tudatában az alábbiakról nyilatkozom:  

1. Kötelezettséget vállalok a kérelmezett rendezvény biztonsági tervében meghatározott 
előírások betartásáért. 

2. Kötelezettséget vállalok a rendezvény ideje alatt a biztonsági terv, tűzriadó terv, a 
rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő 
elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapon való 
közzétételéért.  

3. Gondoskodom elsősegélynyújtásra képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.  
4. Gondoskodom arról, hogy a rendezvény biztosítását a rendezvény és a helyszín 

jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó létszámú 
biztonsági személyzet végzi. 
Biztonsági személyzet száma: ………………………………………………………….. 
Cég megnevezése: ……………………………………………………………………… 
Ha a biztonsági személyzet a 10 főt eléri, akkor a személyzet egy tagjának 
biztonságszervezői, legalább három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell 
rendelkeznie, ezt tudomásul veszem, és ennek meglétéről gondoskodom.  

 
Göd, ……………………….. 
 
 
      ………………………………………. 
        kérelmező aláírása 


