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Kérelem rendezvénytartási engedély kiadásához*
Kérem, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
23/2011.(III.8.) Korm. rendelet alapján a rendezvénytartási engedély kiadását.
A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének, illetve szabadtéri rendezvény
esetében a rendezvény szervezőjének adatai:
Cég, v. egyéni vállalkozó, neve:…………………………………………………………………...
Cégjegyzék sz., illetve vállalkozói nyilv. sz.:……………………………………………………......
Telefon száma:……………………………………………………………………………………….
Székhelye:……………………………………………………………………………………………
A zenés, táncos rendezvény helyének adatai:
A használat jogcíme: saját tulajdon / bérelt (önkormányzati / társasházi / egyéb)
címe: ………………………………………………………………………………………………...
helyrajzi száma:………………………… alapterülete:……………………………………………..
befogadóképessége:……………………………………..
A rendezvény megnevezése:…………………………………………………………………………
A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése:…………………………………………
Nyilatkozat a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és
befejezésének időpontjáról:
……………………………………………………………………………………………………….
hétfő:……………………………
kedd:……………………………….
szerda:………………………….
csütörtök:…………………………..
péntek:………………………….
szombat:……………………………
vasárnap:………………………

A kérelemhez csatolni szükséges:
1. A helyiség használatára vonatkozó dokumentumot (bérleti szerződés)
2. Nyilatkozatot a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének
és befejezésének időpontjáról
3. Biztonsági tervet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
23/2011. (III.8.) Korm. rendelet 8.§-a szerint (6 példányban)
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4. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv.
19.§ (1) bekezdésében foglalt esetben (ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek) tűzvédelmi szabályzatot (2 példányban)
5. Az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges dokumentum az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI.08.) Korm. rend. 8. számú melléklet 9. pont alatti tartalommal.
Budapest, 20………..év.....................hó………...nap

a kérelmező aláírása (bélyegzője)

*A nyomtatványt kérjük nyomtatott betűvel, vagy géppel kitölteni szíveskedjék.
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