
RENDEZVÉNYEK 

Jogszabályok: 

- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8.) 
Kormányrendelet 

- az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 28/2011 (IX.6.) BM rendelet 

A rendezvény tartása iránti kérelem beadása illetve a rendezvény bejelentése nem mentesíti a 
rendezvény szervezőjét az egyéb szükséges hatósági engedélyek beszerzése illetve az egyéb 
bejelentések megküldése alól. 

1. táblázat az engedély- illetve bejelentés köteles rendezvényekről 

 Zárt helyiségben Szabadtéren 
Engedélyköteles 300 fő feletti zenés, táncos rendezvény 1000 fő feletti zenés, táncos rendezvény 

Bejelentés köteles 

- 300 fő alatti zenés, táncos 
rendezvény 

- művelődési, sport- és oktatási 
létesítményekben szervezett, 
nem az eredeti 
rendeltetésnek megfelelő 
rendezvények 

- 500 főnél nagyobb 
befogadóképességű nem 
művelődési- és 
sportlétesítményekben 
tartott alkalomszerű 
kulturális- és 
sportrendezvények 

- 1000 fő alatti zenés, táncos 
rendezvény 

- minden olyan szabadtéri rendezvény, 
mely nem engedélyköteles 

 
Kivételek: 
 

 a gyülekezési jogról szóló törvény 
hatálya alá tartozó rendezvények 

 választási eljárásról szóló törvény 
hatálya alá tartozó gyűlések, 

 törvényesen elismert egyházak és 
vallásfelekezetek által szervezett 
vallási szertartások, rendezvények, 

 családi rendezvények, 
 közoktatási intézményben, az 

intézmény által szervezett 
rendezvények. 

 
 

Zenés, táncos rendezvény fogalma: 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. 

Engedélyköteles rendezvény esetén (lásd 1. sz. táblázat): 

- Az engedély iránti kérelmet a rendezvény helye szerinti illetékes jegyzőhöz kell benyújtani. 
- A kérelmet a rendezvény szervezőjének, illetve a rendezvénynek helyt adó épület 

üzemeltetőjének kell benyújtani. 
- Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó 

építmény használatának jogcímét. 
- Az engedély iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: 

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



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

o a zenés, táncos rendezvény megnevezését, 
o a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését, 
o a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és 

befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot. 
- Az engedély iránti kérelemhez a következőket kell csatolni: 

o a biztonsági tervet, 
o amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot, 
o az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön 

jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a 
tervezői nyilatkozatot. 

- Az engedélyezési eljárás során a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemlét tart. Az 
eljárásba bevont szakhatóságok a következők: 

o Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Intézete (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.), 

o meglévő építmény esetén (kivéve, ha az építményre ugyanerre a rendeltetésre 
vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül 
használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adtak ki) az építésügyi hatóság, 

o Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség (8000 Székesfehérvár Szent Flórián körút 2.). 

- A helyszíni szemléről a jegyző értesíti az Országos Mentőszolgálatot. 

A biztonsági terv tartalmazza: 

- a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való 
belépés és eltávozás rendjét; 

- a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére 
vonatkozó kiürítési, menekítési tervét; 

- a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását; 
- a biztonsági személyzet létszámát; 
- az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint 
- szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet. 

A szervezőkre és a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok: 

- A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín 
jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági 
személyzet végzi. 

- 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. 

- 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. 

 



Szabadtéri rendezvények tűzvédelmi előírásai: 

- Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési 
lehetőséget kell kialakítani, ezeket - napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény 
esetén világító vagy utánvilágító - biztonsági jelekkel jelölni kell. A jelölések láthatóságát 
biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely 
pontjáról legalább egy jelölés látható legyen (min. 1200*600 mm-es jelölések). 

- Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézőközönség 
számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen. 

- Szabadtéri rendezvény területén a várható nézőközönség létszámát figyelembe véve 1000 
résztvevőnként 2,5 méter széles menekülési lehetőségeket (közlekedőt, járdát, lépcsőt, 
rámpát, lehajtót) kell biztosítani. A menekülési lehetőségek egymás közötti távolsága 
legfeljebb 50 m lehet. 

- A szabadtéren tartandó rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági 
intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a 
rendezvény időpontja előtt 30 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes I. fokú tűzvédelmi 
hatóságnak megküldeni. 

Tűzvédelmi előírás tartalmazza: 

a) a tervezett rendezvény megnevezését, rendeltetését, kezdetének és 
befejezésének várható időpontját, 
b) a tervezett rendezvény helyszínének leírását, útvonalát, 
c) a szervező megnevezését, címét, 
d) a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét, elérhetőségét, 
e) a rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezését valamint a 
szervezet képviselőjének nevét, címét és elérhetőségét, 
f) a rendezvény helyszínének léptékhelyes helyszín-, vagy alaprajzát, a helyszínen 
elhelyezett sátrak, mobil árusítóhelyek (mozgóboltok), asztalok, székek 
feltüntetésével. Indokolt esetben a felállított sátrak alaprajzait. A rajzon jelölni kell a 
résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalakat, kijáratokat, ezek méreteit, az oltóvíz 
szerzési helyeket, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalakat, a 
rendezvény helyszínén a résztvevők mozgásának koordinálása céljából kialakított 
pontokat. 
g) a résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet feladatait, 
h) a tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendőket, 
i) a tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módját, 
j) a rendezvényterület energiaellátásának módját, annak lekapcsolási lehetőségeit, 
k) a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módját (iránymutató 
táblák, irányfények), azok sötétedést követő megvilágításának lehetőségeit, 
l) a tartalék-energiaellátás módját, 
m) a rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető 
létesítmények ismertetését, leírását, 
n) a résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, kihangosítók ismertetését, 
használatának leírását. 

 
- A szabadtéri rendezvény területén biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez 

szükséges utat. 



- A közönség közlekedésére, eltávozására kijelölt útvonalat a várható legnagyobb látogatási 
létszám figyelembevételével számítás alapján kell méretezni. 

- A helyszín és a tervezett létszám ismeretében a területileg illetékes I. fokú tűz-védelmi 
hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű 
felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője köteles állni. 

- A 20 000 m2 alapterületet meghaladó szabadtéri rendezvények szervezőinek irányítási 
pontot kell létrehozni, ahol legalább a rendezvény főszervezője, a rendezvény biztonsági 
vezetője és a rendőrség, mentők, katasztrófavédelmi igazgatóság, tűzoltóság intézkedésre 
jogosult vezetői végeznek irányítói feladatokat, a kommunikációs lehetőségekről - 
tömegtájékoztatás - gondoskodnia kell. 

- A szabadtéri rendezvények területén telepített kivetítőkön a rendezvény területének 
menekülési útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni a rendezvény 
megkezdése előtt, a rendezvények szünetében és a rendezvények végén. 

- Az ülőhelyekkel tervezett szabadtéri rendezvény csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy 
soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni 
és a kiürítési útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg az 
alábbiak egyikét sem: 

o a széksorok között haladva 15 m, 
o lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva 15 m, 
o lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva 30 m, 
o sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva 45 m, illetve 
o bármely tartózkodási pozícióból a legközelebbi kijáratig légvonalban mérve 45 m. 

 
- Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,05 m, a 

szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 m. Amennyiben a rendezvény 
asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok 
elhelyezésekor az (1) bekezdés d)-e)pontjaiban foglalt követelményeket kell betartani. 

- A szabadtéri rendezvényen minden 200 főre kell 1 fő biztonsági személyzetet biztosítani, 
akinek feladata a résztvevők tájékoztatása a menekülési lehetőségekről, illetve valamennyi 
biztonsági szabályról a rendezvény ideje alatt. 

- Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem 
alkalmazható. 

- Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán elhelyezett rámpáknak alkalmasnak kell 
lenniük a mozgásukban vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek biztonságos 
menekülésére. 

- Szabadtéri rendezvényen 

o a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34 A teljesítményű, 
o az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34 A 

teljesítményű, 
o a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 34 A, 183 B teljesítményű 

tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 
 

 

 



Bejelentés köteles rendezvény esetén (lásd 1. sz. táblázat) 

- A nem engedélyköteles rendezvényeket is be kell jelenteni a rendezvény helye szerinti 
illetékes jegyzőhöz és a szükséges hatóságokhoz a rendezvény megtartása előtt 15 nappal. 

o A rendezvény jellegétől függően a bejelentést a következő hatóságoknak kell 
elküldeni: 
 a higiénés, egészségvédelmi szempontok vizsgálata érdekében a Fejér 

Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Intézete (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) 

 Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (8000 
Székesfehérvár, Piac tér 12-14.) 

 Rendőrség (2484 Gárdony, Szabadság utca 40.) 
 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (8000 Székesfehérvár Szent Flórián krt. 2.) 
 Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 
 Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkaügyi Felügyelősége 
 Országos Mentőszolgálat 
 élelmiszer előállítás, illetve forgalmazás esetén a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és 
Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal 

 egyéb speciális tevékenység esetén a tevékenységgel összefüggésben a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 

o Nem kell bejelenteni a rendezvényt a következő esetekben: 
 a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényeket, 
 választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűléseket, 
 törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási 

szertartásokat, rendezvényeket, 
 családi rendezvényeket, 
 közoktatási intézményben, az intézmény által szervezett rendezvényeket. 

- A vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, 
rendezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt 
tájékoztatás céljából az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak megküldeni a következő 
esetekben: 

o A művelődési, a sport-, az oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként, 
nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre (vásár, bemutató, 
kiállítás),  

o valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és 
sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sport 
rendezvényekre (színi, zenekari, cirkuszi előadás, táncos összejövetel, diszkó, 
koncert)  

Tűzvédelmi előírás tartalmazza: 

a) a kiürítés számítást, 
b) a tűzterhelés számítást, 
c) a rendezvény helyszín léptékhelyes alaprajzait és helyszínrajzát, a kiürítési 
útvonalak, tűzoltási felvonulási utak és terület feltüntetésével, 
d) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait, 



e) a tűz esetén szükséges teendőket, és 
f) a tűz jelzésének és oltásának módját. 

- A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit 
a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őrizni. 

- Az ipari, a kereskedelmi, vagy mezőgazdasági vásár területén biztosítani kell a 
tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat. A létesítmények kiürítési útvonalait és 
kijáratait - a várható legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével -, számítás alapján 
kell méretezni. A rendező szervnek a létesítményekre és szabadtérre elrendezési tervet kell 
készíteni, és azt előzetesen, tájékoztatás céljából az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak 
meg kell küldeni. 

- Szabadtéri rendezvény esetében az arra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, lásd 
„Szabadtéri rendezvények tűzvédelmi előírásai” pontban. 
 

 


