
2019. évi 

zenés, táncos rendezvények ellenőrzési ütemterve 

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

Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 12. § (3) bekezdése alapján. 

Az ellenőrzések tárgya:  
A rendelet hatálya alá tartozó állandó illetve alkalmi rendezvénytartási engedéllyel rendelkező 

üzemeltetők által megrendezésre kerülő rendezvények, jogszabályban foglalt 

rendezvénytartásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

 

A hatósági ellenőrzések eszköze:  
A rendelet 12/B. § - a alapján a hatósági ellenőrzés eszköze az adatszolgáltatás, az iratbemutatás 

és az egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, a helyszíni ellenőrzés, valamint a 

helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző 

rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

 

Az ellenőrzések szempontrendszere:  

 a befogadó képességet túllépte-e;  

 tíz főt meghaladó biztonsági személyzet esetén a biztonsági személyzet legalább egy tagja 

rendelkezik-e biztonságszervezői képzettséggel; 

 tíz főt meghaladó biztonsági személyzet esetén a biztonsági személyzet legalább három 

tagja rendelkezik-e vagyonőri képzettséggel; 

 a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet van - e jelen;  

 a zenés, táncos rendezvény biztonsági terve, tűzriadó terve a zenés, táncos rendezvény 

helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető-e;  

 a biztonsági tervben meghatározott rendelkezések betartásra kerülnek-e; 

 a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések betartásra kerülnek-e; 

 elsősegély nyújtására képzett személyzet van - e jelen 

 

Ellenőrzések ütemezése:  

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. -Városi Sportcsarnok (Tiszaligeti sétány hrsz. 9691/12): 

2019. IV. negyedévében kötelező éves ellenőrzés 

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Indoor Festival (Hild János tér 

2015/15): 2019. II. illetve III. negyedévében szükségszerűen, alkalmi rendezvények alkalmával 

történő ellenőrzés. 

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Tisza-Parti Nyár (Hild János tér 

2015/15): 2019. II. illetve III. negyedévében szükségszerűen, alkalmi rendezvények alkalmával 

történő ellenőrzés. 

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Esőhelyszín (Hild János tér 1.): 2019. 

IV. negyedévében kötelező éves ellenőrzés 

 

 

 

 



A hatósági ellenőrzés alatt résztvevő hatóságok: 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági 

Főosztály Népegészségügyi Osztály  

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége  

 Szolnoki Rendőrkapitányság  

 

Az ellenőrzések időszaka a 2019-es évre vonatkozóan: 

A hatóság, a rendelet 13. § (1) bekezdése alapján, - az építésügyi és az élelmiszerlánc-biztonsági 

hatóság kivételével - egy éven belül legalább egyszer köteles a rendszeres rendezvények 

helyszínét ellenőrizni olyan időben, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt.  

 

Valamint a rendezvény időpontjában egy éven belül, minden hatóság köteles legalább két 

ellenőrzést végezni. A hatósági ellenőrzés koordinálását a jegyző végzi.  
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Stiegler Beáta 

                  Osztályvezető 


