
Május 06.  
 
A zenés, táncos szórakozóhelyeknek a Kormányhivatal közreműködésével 
végzett, összehangolt, fokozott hatósági ellenőrzései 

 
 

A Kormány 1032/2011. (III. 28.) határozatával elrendelte, hogy azon vendéglátó üzletekben, 
amelyekben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros előadás, tánc 
rendezhető, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak 
alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék folytatható, a megyei kormányhivatalok 
közreműködésével összehangolt, fokozott hatósági ellenőrzéseket kell végrehajtani. 
 
2011. március 16-án hatályba lépett a 23/2011. (III. 8.) kormányrendelet a zenés, táncos 
rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről.  
A rendelet hatálya kiterjed minden olyan rendezvényre, amelyet rendszeresen vagy meghatározott 
alkalomból, illetve időpontban tartanak, az a vendégek szórakoztatását szolgáló zenés, táncos 
esemény, és az vagy olyan tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben kerül megrendezésre melynek 
befogadóképessége –.egyidejűleg – a 300 főt meghaladja, vagy olyan tömegtartózkodásra szolgáló 
építményekben tartanak, amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van, illetőleg amelyen (híd, 
kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodhat.  
A szabadban tartott rendezvények közül azokra terjed ki a rendelet hatálya, amelyen a résztvevők 
létszáma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény). A nyári időszakra jellemző falunapok, 
városi rendezvények jellemzően a rendelet hatálya alá tartoznak. 
 
A kormányhatározatban foglaltak végrehajtására elkészült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal ellenőrzési ütemterve. Az ütemterv keretében a megye 22 településén 125 esetben 
kerül sor összehangolt fokozott hatósági ellenőrzésre a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, a 
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, a 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, 
rendőrkapitányságai, rendőrőrsei és a települések jegyzői részvételével. 
 
 
2011. március 31.-éig megtartott ellenőrzések tapasztalatai: 
 
- A vendéglátó egységek nem tartják be a nyitvatartási időt, azt a vendégek tartózkodásáig 
meghosszabbítják; 
- Az éjszakai órákban a visszamért italok kiszolgált tömege kevesebb volt a kért mennyiségnél; 
- A vásárlók könyvét több esetben a pulton belül tartották; 
- Nehezen bizonyítható a fiatalok szeszesitallal és dohányáruval való kiszolgálása, ez csak 
tettenéréskor sikerül. A fiatalok nem ismerik el, hogy kiszolgálták őket, ezzel védik a kiszolgáló 
személyzetet; 
- Melegkonyhás üzletkörre kért a vendéglátóhely engedélyt, ételkiszolgálás nincs, csak ital, ami 
egyébként tiltott lenne, mert a közelben oktatási intézmény van; 
- A kiértesítés nélküli ellenőrzések tapasztalata alapján megállapítható, hogy a létszámmal 
kapcsolatban pontos információval rendelkeztek a szórakozó helyeken (számozott belépő karszalag), 
jellemzően nem lépik túl a megengedett létszámot; 
- Villamos berendezések érintésvédelmi hiányosságai, munkaköri orvosi vizsgálatok hiánya, 
munkavédelmi dokumentációk hiánya jellemző; 
- A légtechnikai berendezések és azok karbantartási dokumentációjának hiánya; 
- Menekülési útvonal jelzésének hiánya, tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv hiánya;  
- Az önkormányzatok képviselőtestületei helyi rendeletben ritkán szabályozzák az éjszakai nyitva 
tartást; 
- A szórakozóhelyek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával ritkán élnek a kereskedelmi hatóságok. 
 
 


