
10/2011. (X. 6.) sz. rektori utasítás az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen szervezett zenés, táncos rendezvények 

megtartására vonatkozó engedélyezési eljárásról 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési 
Szabályzat I. kötete, Szervezeti és Működi Rend (a továbbiakban: SzMR) 78. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a zenés, táncos rendezvények működésének 
biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
Rendelet) foglaltakra tekintettel, az Egyetem területén megtartásra kerülő zenés, táncos 
rendezvények engedélyezési eljárásának rendjét a rektor az alábbiak szerint határozza meg: 

  

Általános rendelkezések 
1. §  

(1) Jelen utasítás hatálya azokra a zenés, táncos rendezvényekre0F

1 (a továbbiakban: 
Rendezvény) terjed ki, amelyeket  
a) az Egyetem vagyonkezelésébe tartozó épületek közül az 1. sz. mellékletben 

meghatározottak valamelyikében tartanak, vagy  
b) az Egyetem bármely ingatlanjának területén (pl. parkosított füves területen, 

parkolóban, díszburkolaton), illetve ott felállított sátorban rendeznek, amennyiben 
azon a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja. 

(2) Nem kell alkalmazni az utasítást  a Rendelet 1. § (2) bekezdésében foglalt rendezvényekre1F

2. 
(3) A jelen utasítás alkalmazásában – figyelemmel a Rendelet 2. § 2. pontjában írt meghatározásra – 

nem minősül Rendezvénynek az a rendezvény, amelyen kizárólag az Egyetem polgárai vesznek 
részt.  

 

A Rendezvény megszervezésére irányuló engedély 

2. §  
(1) Rendezvényt erre irányuló – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 

alkalmazásának szükségessége esetén a közbeszerzési eljárás során megkötött – 
szerződés alapján kizárólag jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaság szervezhet (a továbbiakban: szervező). 

 

                                                 
1 Rendelet 2. § 2. pont: 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. 
2 Rendelet 1. § (2) bekezdés 

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények, 

b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések, 

c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartások, rendezvények, 

d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények és 

e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvények. 

 



(2) A szervező a vele az (1) bekezdésben meghatározott szerződést megkötő szervezeti 
egységgel együtt köteles a Rendezvény tervezett időpontját megelőző 30. napig 
benyújtani az ingatlangazdához a Rendezvény megszervezésére irányuló engedély iránti 
kérelmet.  

(3) A kérelemhez csatolni kell 
a) a Rendezvény megnevezését és helyét,  
b) a Rendezvény gyakoriságáról2F

3, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének 
időpontjairól szóló nyilatkozatot, 

c) a rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését, 
d) a Biztonságszervezési és Rendészeti Iroda által jóváhagyott biztonsági tervet3F

4, 
e) Lágymányos vonatkozásában a költséggazdák előzetes hozzájárulását is csatolni kell a 

kérelemhez. 
(4) Az ingatlangazda a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül dönt az engedély 

megadásáról vagy megtagadásáról, és haladéktalanul megküldi a kérelmezőknek az erről 
szóló értesítést.  

 
A Rendezvény megtartására irányuló engedély iránti kérelem ingatlangazda általi 

benyújtása 
3. §  

(1) Amennyiben az ingatlangazda hozzájárul a Rendezvény megszervezéséhez, az 1. § (1) 
bekezdés a) pontja szerinti Rendezvény esetében a szervező számára erről szóló értesítés 
megküldéssel egyidejűleg benyújtja az illetékes jegyzőhöz a Rendezvény megtartására 
irányuló engedély iránti kérelmet. A kérelmet másolatban meg kell küldeni a 
Biztonságszervezés és Rendészeti Irodának is. 

(2) A kérelem a 2. § (3) bekezdésben foglalt dokumentumokon felül tartalmazza 
a) a Rendezvény helyszínéül szolgáló épület használatának jogcímét4F

5, 
b) a Rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá 

alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,  
c) a tűzvédelmi szabályzatot, 
d) az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban 

meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői 
nyilatkozatot, valamint  

e) az Egyetem mint kérelmező nevét, székhelyét, alapító okiratának számát. 

                                                 
3 Rendelet 2. § 3. pont: rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi 

gyakorisággal megtartott rendezvény; 
4. alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott 
rendezvény. 

4 Rendelet 8. § A biztonsági terv tartalmazza: 
a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és 
eltávozás rendjét; 
b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére 
vonatkozó kiürítési, menekítési tervét; 
c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását; 
d) a biztonsági személyzet létszámát; 
e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint 
f) szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet. 

5 Rendelet 4. § (2) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó 
építmény használatának jogcímét. 



 

A Rendezvény megtartására irányuló engedély iránti kérelem szervező általi benyújtása 
4. §  

(1) Amennyiben az ingatlangazda hozzájárul a Rendezvény megszervezéséhez, az 1. §. (1) 
bekezdés b) pontja szerinti Rendezvény esetében a szervező nyújtja be a Rendezvény 
megtartására irányuló engedély iránti kérelmet. 

(2) Az ingatlangazda a hozzájáruló nyilatkozattal egyetemben köteles a szervezőnek 
megküldeni vagy számára hozzáférhetővé tenni a 3. § (2) bekezdésben megjelölt 
dokumentumokat.  

 

Az engedélyezési eljárás 
5. §  

A jegyző által elrendelt, a szakhatóságokkal közös helyszíni szemléről5F

6 szóló értesítésnek, 
valamint a jegyző engedélyezés tárgyában hozott döntésének a másolatát az értesítés címzettje 
(ingatlangazda/szervező) a kézhezvételt követően haladéktalanul köteles megküldeni a 
szervező/ingatlangazda, valamint a Biztonságszervezési és Rendészeti Iroda számára.  

 

Záró rendelkezés 

6. §  
Jelen utasítás 2011. október 10. napján lép hatályba és rendelkezéseit a már folyamatban lévő 
rendezvényekre is alkalmazni kell. 
 
 
 
Budapest, 2011. október 6. 
 
 

Dr. Mezey Barna 
   rektor 

 

                                                 
6 Rendelet 5. § (2) Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle 
megtartásáról intézkedik. […] 



10./2011. (X. 6.) sz. rektori utasítás 1. sz. melléklete 

 

Telek- 
kód Hrsz. Épület cím Épület név / funkció Terület 

(m2) 

A30 24037/2 Egyetem tér 1-3. Egyetem téri oktatási épület 13 706 

A40 24186 Ferenciek tere 6-10. Egyetemi Könyvtár 5 952 

B10 36558/5 Múzeum krt. 4/a. Trefort-kert 8 014 

B10 36558/5 Múzeum krt. 4/b-c Trefort-kert 5 985 

B10 36558/5 Múzeum krt. 6-8.  Trefort-kert 11 993 

B10 36558/5 Múzeum krt. 6-8. Gólyavár Trefort-kert 1 243 

B10 36558/5 Múzeum krt. 6-8. Ifjúsági épület Trefort-kert 1 166 

B10 36558/5 Puskin u. 11-13. F épület Trefort-kert 4 444 

B10 36558/5 Puskin u. 3.  Trefort-kert 3 093 

B10 36558/5 Puskin u. 5-7. D épület Trefort-kert 4 312 

B10 36558/5 Puskin u. 9. E épület (volt SOTE) Trefort-kert 5 079 

B31 34263 Kazinczy utca 23. Kazinczy oktatási épület - régi 
7 542 

B32 34264 Kazinczy utca 27. Kazinczy oktatási épület - új 

D10 4082/31 Pázmány Péter sétány 1/a. (Magyar 
Tudósok krt. 2.) Északi tömb 57 177 

D10 4082/31 Pázmány Péter sétány 1/c. (Magyar 
Tudósok krt. 2.) Déli tömb 50 285 

D20 4082/26 Bogdánfy utca 10. (Magyar Tudósok körút 
5.) 

barakk épületek, teniszpályák,  
műfüves focipálya, futópálya 669 

D30 3766/2 Mérnök u. 35. - Petzvál J. u. 45. sportcsarnok, sportpályák, gépkocsi tároló 
[tartósan bérbe adott] 1 043 

D50 4082/23 Bogdánfy u. 10. (Magyar Tudósok krt. 7.) Sportcsarnok, Öltöző, Hőközpont, Porta,  
Felvonulási barakk [tartósan bérbe adott] 5 074 

E30 2572/3 Dayka Gábor u. 4. (Budaörsi út 93.) Kőrösi Cs. Sándor Koll., A, B, C, D épület 20 847 

E40 228805 Nagytétényi út 162-164. Nagytétényi úti Koll., A, B, C, D épület 11 289 

F80 27293/1 Kerekes u. 12-20. Kerekes utcai kollégium [TARTÓS BÉRLET] 10 100 
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