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IGAZOLÁS 
A RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLY KIADÁSÁRÓL 

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

Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva, a hivatkozott 
Kormányrendelet 6. § (1) bekezdése alapján 

 
PRO KULTÚRA SOPRON NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG  
kérelmező részére 

 
a 9400 Sopron, Várkerület 121/5 helyrajzi szám 

alatti ingatlanon megrendezésre kerülő zenés, táncos rendezvényt – a rendezvénytartási 
engedély megadásával egyidejűleg – 

 

„SOPRONI SZILVESZTER” 
elnevezéssel nyilvántartásba vettem. 

 
A kérelmező székhelye: 9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. 
A kérelmező cégjegyzék száma: Cg. 08-09-017481 
A kérelmező adószáma: 18533093-2-08 
A kérelmező képviselője: Pataki András 
A kérelmező telefonszáma: 99/517-503 és 30/6995-969 
 
A zenés, táncos rendezvény  
Gyakorisága: alkalmi 
Megtartásának időpontja: 2019. december 31. napján 21:00 órától – 2020. január 1. napján 
02:30 óráig 
 
A rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan alapterülete: 10.000 m² 
Befogadóképessége: 2000 fő 
 
A zenés, táncos rendezvény tartásával kapcsolatos egyéb tudnivalók 
- A rendezvénytartó ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy 
rendelkezik rendezvénytartási engedéllyel. Az engedély nem mentesíti az engedély 
jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához 
szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.  
- A szakhatóságok által előírt feltételeket a rendezvény ideje alatt folyamatosan köteles 
biztosítani. 
- 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. 
- 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. 
- A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett 
személyzet helyszíni jelenlétéről. 
- 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 tagjának pedig 
személy- és vagyonőrnek kell lennie. 
- 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. 
 
 
Sopron, 2019. december 30. 
 
 
                                    dr. Sárvári Szabolcs jegyző nevében és  
                                                                                felhatalmazása alapján kiadmányozza: 

                           
 

        dr. Tószegi Ildikó s.k. 
                 Igazgatási osztályvezető 

 
 
Kiadmány hiteléül 
Kiadó: 
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