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száma ...............................................................................................................................................
Adószáma .........................................................................................................................................
Statisztikai száma .............................................................................................................................
Honlap címe .....................................................................................................................................
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Megnevezése ....................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................
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A zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése ........................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a
rendezvény szervezője
2
a megfelelő aláhúzandó
1
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Elnevezése ........................................................................................................................................
Tulajdonosa ......................................................................................................................................
Használat jogcíme ............................................................................................................................
Rendezvény területe (m2)…………………………………………………………………………
Befogadóképessége (fő) ...................................................................................................................
Egyéb nyilatkozat a tevékenység folytatásával kapcsolatban: .........................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Csatolandó okiratok, dokumentumok (másolatban)
nem a kérelmező tulajdonában lévő építmény, terület esetén a használatának jogcímére (bérlet
stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
közös tulajdonban álló építmény, terület esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló
okirat
vállalkozói igazolvány / egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás,
vagy cégbírósági végzés / hatályos cégkivonat vagy bírósági nyilvántartásba vételről szóló
végzés
aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti
meghatalmazás
3000.- Forintos illetékbélyeg
biztonsági terv
amennyiben azt külön jogszabály kötelezővé teszi tűzvédelmi szabályzat
az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban
meghatározott építészeti-műszaki dokumentáció két példányban és a tervezői nyilatkozat
Oroszlány, 20…. év ………………….hónap ……napján
..............................................
kérelmező aláírása (bélyegző)
N Y I L A T K O Z A T
Tudomásul veszem, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007.
(X. 29.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése alapján zajkibocsátási határérték megállapítását kell
kérelmezni*. (*nem terjed ki a rendelet hatálya a közterületi rendezvényre)
Kelt ………………….., 20…. év ………………….hónap ……napján
..............................................
kérelmező aláírása (bélyegző)

NYILATKOZAT
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Alulírott.………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...,
mint
a
……………………………………………………………………….....
elnevezésű,
……………………………………………………………………………………………....-án,
…………………………... helyen megrendezésre kerülő szabadtéri / építményben tartott
zenés, táncos rendezvény szervezője / építmény üzemeltetője, büntetőjogi felelősségem
tudatában a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.
(III. 8.) Korm. rendelet 9. és 10. §-ai alapján az alábbiak betartásáról nyilatkozom:
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.
10. § (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.
Kelt: ……………., 201…év ……… hónap … napján
………………………………….
kérelmező aláírása (bélyegző)

