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Ügyiratszám:V/50.391-13/2019.                                Tárgy: PRO KULTÚRA SOPRON NONPROFIT KFT. 
Ügyintéző: Hegedüs Ferenc                              rendezvénytartási engedély ügye 
Tel: 99/515-467                                Nyilvántartási szám: 67 
                                               
 

H a t á r o z a t  
 
PRO KULTÚRA SOPRON NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhelye: 9400 
Sopron, Liszt Ferenc utca 1.; cégjegyzék száma: Cg. 08-09-017481; adószáma: 18533093-2-08) kérelmére a  
 

9400 Sopron, Várkerület 121/5 helyrajz szám 
alatti ingatlanon megrendezésre kerülő  

 
SOPRONI SZILVESZTER 

elnevezésű 
  

2019. december 31. napján 21:00 órától – 2020. január 1. napján 02:30 óráig 
terjedő időszakban megtartandó alkalmi zenés, táncos rendezvényre  

 
a rendezvénytartási engedélyt  

 
az eljárásban közreműködő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásai alapján az alábbi feltételekkel 
megadom, egyúttal a rendezvényt 67. számon nyilvántartásba veszem, és az erről szóló igazolást kiadom.  
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a 
rendezvénytartási engedélyhez közegészségügyi szempontból az alábbi feltételek mellett járult hozzá:  
 

1. A rendezvény területének és kiszolgáló létesítményeinek takarítását, tisztán tartását, a keletkező 
hulladék folyamatos és közegészségügyi szempontból megfelelőn zárt gyűjtését, elszállítását a 
rendezvény teljes időtartama alatt biztosítani kell. 

2. A várható egyidejű nézőszámnak megfelelő egészségügyi ellátás folyamatos biztosítása szükséges a 
rendezvény teljes időtartama alatt. 

 
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség a 
rendezvénytartási engedély megadásához tűzvédelmi szempontból az alábbi feltételekkel járult hozzá: 
 

• A rendezvényen egyszerre egy-időben tartózkodók maximális létszáma 2000 fő. 
• A rendezvényre kidolgozott tűzriadó tervben foglaltakat be kell tartani, mely a rendezvényszervező 

felelőssége. 
• A biztonsági személyzettel a rendezvény megkezdése előtt a biztonsági-, tűzriadó tervet, a tűzvédelmi 

és katasztrófavédelmi intézkedéseket meg kell ismertetni és ennek megtörténtét dokumentálni kell. 
• A menekülésre figyelembe vett útvonalakat a rendezvény ideje alatt állandóan szabadon kell hagyni. 
• A szabadtéri rendezvény területén biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat. A 

menekülési útként figyelembe vett területeket a megfelelő szélességben állandóan biztosítani kell. A 
rendezvény területén a parkolás nem megengedett, kivétel a mentőszolgálat gépjárművei. 

• A rendezvény alkalmával az 1200 x 600 mm-es menekülési utakat jelölő biztonsági     jeleket minden, a 
helyszínrajzon feltüntetett menekülési úthoz, ki kell helyezni! 

• A tűzoltó készülékeket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően el kell helyezni 
• Az oltóvíz források megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell. 
• Az ideiglenesen kiépített kerülő villamos rendszert a vonatkozó műszaki követelményeknek 

megfelelően felül kell vizsgálni. 
 
Soproni Rendőrkapitányság szakhatósági hozzájárulását megadta, a rendezvény megtartásához 
közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szempontból kikötés nélkül hozzájárult.  
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A benyújtott kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan 
alapterülete 10.000 m², befogadóképessége 2000 fő, melynek nagyságát nem lépheti túl!  
 
Felhívom a szervező figyelmét, hogy a szakhatóságok által előírt feltételek teljesítésének határideje a 
rendezvény kezdete, továbbá a feltételeket a rendezvény ideje alatt folyamatosan köteles biztosítani. 
 
Amennyiben a fenti kötelezettségnek nem tesz eleget, a hatóság a rendezvény folytatását a helyszínen 
felfüggesztheti, továbbá a teljesítést egymillió forintig terjedhető – eredménytelenség esetén megismételhető – 
eljárási bírság kiszabásával, vagy egyéb végrehajtási intézkedéssel kényszerítheti ki.  
 
Felhívom az üzemeltető, illetve a szervező figyelmét, hogy: 
- 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.  
- Az „IGAZOLÁS” kiadását követően a kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat 
haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. 
- 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.  
- 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. 
 
Az eljárás során 3.000,- Ft eljárási költség, valamint a tűzvédelmi szakhatósági közreműködésért fizetendő 
13.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet a kérelmező visel. A felmerült eljárási költséget a 
kérelmező megfizette. 
 
Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Vezetőjéhez (Győr, Árpád út 32.) címzett, de a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálynál (Sopron, Új utca 12.) 
benyújtott – 5.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott – fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott 
döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül 
adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új 
tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján 
kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 
 

 
I n d o k o l á s  

 
 
PRO KULTÚRA SOPRON NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhelye: 9400 
Sopron, Liszt Ferenc utca 1.; cégjegyzék száma: Cg. 08-09-017481; adószáma: 18533093-2-08) képviselője 
2019. december 9. napján rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be az eljáró hatósághoz a 
9400 Sopron, Várkerület 121/5 helyrajzi szám alatt 2019. december 31. napján 21:00 órától 2020. január 1. 
napján 02:30 óráig megrendezésre kerülő SOPRONI SZILVESZTER elnevezésű zenés, táncos rendezvényre, 
amely alapján – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § 
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2019. december 10. napján elsőfokú hatósági eljárás indult.  
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A szervező kérelméhez csatolta a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 
23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 5. § (1) bekezdésében előírtakat.  
 
Az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján: 
„Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok 
alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott 
szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell 
beszereznie.” 
 
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 
29.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján a zenés, táncos rendezvény engedélyezéséhez első fokon a 
népegészségügyi, valamint az építésügyi  hatáskörében eljáró járási hivatal,  a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve és a városi rendőrkapitányság közreműködése szükséges. Az eljárás során az engedélyező hatóság a 
rendezvénytartás helyszínén szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartását nem rendelte el.  
 
Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok az alábbi megállapításokat tették: 
 
Soproni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály: GY-06/NEO/04240-5/2019 
„A Hatóság szakhatósági állásfoglalása kialakítása során, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a 
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának és forgalmazásának egyes szabályairól szóló 
1999.évi XLII. törvény, a közműves ivóvízellátásról és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI 
rendelet, valamint a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet előírásait, valamint a rendelkezésre álló 
dokumentumokat vizsgálta.  
A rendelkezésre álló adatok alapján a zenés, táncos rendezvény a rendelkező részben foglalt feltételek betartása 
mellett fenti jogszabályi előírásoknak megfelel. 
A Hatóság a fentiekre tekintettel a hivatkozott jogszabályhelyek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint 
döntött.” 
 
Soproni Járási Hivatal Építésügyi Osztály: GY-06D/EPH/1444-2/2019. 
„A Hivatal a rendelkezésére álló adatokból megállapította, hogy a tervezett rendezvényt szabadtéren tartják, a 
rendezvény területén nem található olyan tömegtartózkodásra szolgáló meglévő épület, mely a zenés, táncos 
rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet hatálya alá 
tartozik. (…) A Hivatal a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint a szakhatósági 
eljárást megszüntette, és erről jelen végzés megküldésével tájékoztatja az engedélyező hatóságot.” 
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség: 
35850/2716-1/2019.ált. 
„A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg: 
1. A Tűzvédelmi Szabályzat valamint a Tűzriadó Terv alapján, valamint a csatolt térképvázlat, és helyszíni 
bejáráskor tapasztaltak alapján. 
2. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (2) 
bekezdése alapján, „(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a 
munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a 
tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat 
megismerjék és megtartsák.” 
3. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (2) 
bekezdése alapján, „(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a 
munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a 
tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat 
megismerjék és megtartsák.” 
4. Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) 
194. § (5) bekezdése alapján, „(5) Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le”. 
5. Az OTSZ 6. § (5) alapján „A tűzoltói beavatkozás hatékonysága céljából biztosítani kell a) az építmény 
akadálytalan megközelítését tűzoltó gépjárművel” 
6. Az OTSZ 207. § (1) alapján „Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos 
menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani. (2) A szabadtéri rendezvény területén a 
menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési 
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biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a 
szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható 
és felismerhető legyen. (3) A (2) bekezdés szerinti jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200  600 mm.” 
7. Az OTSZ 212. § (1) Szabadtéri rendezvényen a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A 
teljesítményű, b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű, c) a 
vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 183B C teljesítményű 
tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 
A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések 
lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli 
beavatkozás lehetőségét. 
8. Az OTSZ 72. § (8) bekezdése alapján, Minden vízszerzési helyet úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó 
gépjárművel mindenkor megközelíthető, az előírt oltóvíz mennyiség akadálytalanul kivehető legyen az 
időjárástól és természetes felszíni vizek esetén a vízállástól függetlenül. 
9. Az OTSZ 276. § (1) alapján „Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek – kivéve a fázisonként 32 
A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni áramköröket –, közösségi, ipari, 
mezőgazdasági és raktárlétesítmények, továbbá lakókocsik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, vagy 
áthelyezhető építmények, valamint a kikötők következő villamos berendezéseire terjed ki…c) szabadtéren 
elhelyezett minden fogyasztói berendezés.” 
Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.” 
 
Soproni Rendőrkapitányság 08050-160/200/2019.rendb:  
„Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője a vonatkozó jogszabályok alapján 2019. december 9-én megkereste 
hatóságunkat, mint az ügyben érintett szakhatóságot. A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a 
szakhatósági nyilatkozat kiadható, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.”  
 
A fent leírtak alapján az engedély kiadásának feltételei fennállnak, így a zenés, táncos rendezvényre a 
rendezvénytartási engedélyt megadom, és ezzel egyidejűleg a rendezvényt nyilvántartásba veszem. Az engedély 
tárgyában hozott határozatomat az eljárásban részt vett szakhatóságokon túl közlöm a fogyasztóvédelmi 
hatósággal, a területileg illetékes megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági 
feladatkörében eljáró járási hivatalával, valamint az Országos Mentőszolgálattal is. 
 
Döntésem a hivatkozott jogszabályhelyeken alapul, megfelelve az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi 
követelményeknek. Határozatom ellen a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, 
valamint a fellebbezési eljárásról való tájékoztatás az Ákr. 116. § (1) és (2) bekezdésen, valamint 119. §-án 
alapul, figyelembe véve a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 44. § (1) bekezdését. A 
jogorvoslattal kapcsolatos illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése 
alapján döntöttem. Hatáskörömet és illetékességemet a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése alapján állapítottam 
meg.  
 
 
Sopron, 2019. december 30. 
 
                                                                       dr. Sárvári Szabolcs jegyző nevében és  
                                  felhatalmazása alapján kiadmányozza: 

            
 

                                 dr. Tószegi Ildikó  
                                    Igazgatási osztályvezető 

Értesül elektronikus úton: 
1. PRO KULTÚRA NONPROFIT KFT. 

 
Hivatali kapun keresztül: 

2. Soproni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 
3. Soproni Járási Hivatal Építésügyi Osztály  
4. Soproni Rendőrkapitányság  
5. Gy-M-S Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége  
6. Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága  
7. Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály  

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály  
8. Soproni Járási Hivatal Hatósági Osztály, mint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság 
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