
Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzőjének

az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó

zenés, táncos rendezvények

2018. évi

EELLENŐRZÉSILLENŐRZÉSI T TERVEERVE

Készült a Készült a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.
(III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)(III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (3) bekezdése alapján. 12. § (3) bekezdése alapján.



1. Az ellenőrzések tárgya:

A R. hatálya alá tartozó rendezvénytartási  engedéllyel rendelkező üzemeltetők által  tartott
rendszeres rendezvények ellenőrzése.

Az ellenőrzési kötelezettséget a R. 13. § (1), és 14. § (2) bekezdése határozza meg.
E  rendelkezések  a  rendszeres  rendezvények  esetében  a  zenés,  táncos  rendezvények
ellenőrzésére jogosult hatóságok helyszínen történő ellenőrzési kötelezettségét írja elő:

1.1 Évente egy alkalommal olyan időben, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt.
1.2 Évente két alkalommal a zenés, táncos rendezvény időpontjában.

2. Az ellenőrzések időszaka:

Az ellenőrzési időszak 2018. év
Az  ellenőrzési  terv  kidolgozásánál  figyelembe  vettük,  hogy  vannak  olyan  rendszeres
rendezvényeknek  helyt  adó  építmények,  helyiségek,  amelyekben  egy  évre  előre  nem
állapítható  meg,  hogy  mely  napokon  tartanak  rendezvényt.  Azért,  hogy  a  zenés,  táncos
rendezvény  időpontjában  tartott  ellenőrzések  a  rendezvény  kezdésének  és  befejezésének
időpontjához  igazítva  történjenek,  az  ellenőrzés  pontos  időpontjáról  az  ellenőrzést
megelőzően 5 nappal korábban tájékoztatjuk az ellenőrzésre jogosult hatóságokat.

Az  elmúlt  években  több  olyan  rendezvénytartási  engedély  kiadására  is  sor  került,  mely
alapján  minden évben -  jellemzően szabad területen  –  tartanak zenés-táncos  rendezvényt.
Figyelemmel  a  jogszabályváltozásokra,  valamint  az  elmúlt  év  tapasztalataira  ezen
rendezvények  vonatkozásában  is  szükségesnek  tartjuk  hatósági  ellenőrzések  keretében
egyeztetések  tartását  a  szervező  és  az  engedélyezési  eljárásban  részt  vett  szakhatóságok
között.

3. Ellenőrzésre jogosult hatóságok:

A R.  12.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  zenés,  táncos  rendezvények  ellenőrzésére  az  alábbi
hatóságok jogosultak:

• Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Hatósági Főosztály 
Népegészségügyi Osztály;

• Hajdú-Bihar  Megyei  Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni  Katasztrófavédelmi
Kirendeltség;

• Debreceni Rendőrkapitányság;
• Bármely hatóság, amelyet más jogszabály az ellenőrzésre feljogosít.

Felhívom, az ellenőrzésre jogosult  hatóságok figyelmét,  hogy a  R. 13.  § (1),  és 14.  § (2)
bekezdése  együttműködési kötelezettséget ír elő az ellenőrzési tevékenység összehangolása
tekintetében az ellenőrzésre jogosult hatóságok részére.

4. Ellenőrzésre jogosult hatóságok feladata az ellenőrzés során:

A zenés, táncos rendezvények biztonságos működésének megteremtése érdekében a zenés,
táncos rendezvény résztvevőinek a lehető legkisebb mértékben történő zavarása nélkül a R.
hatályosulásának,  biztonsági  tervben,  tűzvédelmi  szabályzatban  meghatározott  előírások
betartásának,  elsősegély  nyújtásra  képzett  személyzet  helyszíni  jelenlétének,  valamint  a
befogadóképesség megtartásának ellenőrzése, vizsgálata.

5. A hatósági ellenőrzések eszköze:



A hatósági ellenőrzés eszközei elsősorban a R. 12/B. §-ban meghatározottak, úgy, mint  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.

6. Az ellenőrzések szempontrendszere:

• a befogadó képességet túllépte-e;
• a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet van -e jelen;

• 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 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?

Az ellenőrzésre jogosult hatóságok a fenti szempontok vizsgálatán kívül az egyéb szakági
jogszabályi előírásoknak való megfelelést is vizsgálják, az alábbi szempontok alapján:

6.1  A Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Debreceni  Járási  Hivatala  Hatósági  Főosztály
Népegészségügyi Osztály ellenőrzi:

• betartják-e a dohányzásra vonatkozó szabályokat;
• helyeztek-e ki dohányzást tiltó feliratot;
• megtörtént-e a dohányzóhely kijelölése;
• a takarítást végző nevét, címét;
• megfelelően történik-e a veszélyes anyagok, keverékek tárolása;
• bejelentették-e  a  Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Debreceni  Járási  Hivatala

Hatósági  Főosztály  Népegészségügyi  Osztály  részére  a  veszélyes  anyagokkal,
keverékekkel végzett tevékenységet;

• rendelkeznek-e kémiai kockázatbecsléssel;
• beszerezték-e a biztonsági adatlapokat;
• a hulladékgyűjtés módját, szállítást végző cég nevét, címét, szállítás gyakoriságát;
• a rovar- és rágcsálóirtást végző cég nevét, címét, irtás gyakoriságát;
• a szellőzés biztosításának módját (természetes, mesterséges, vegyes);
• vízvezetékrendszer bővítés vagy fél évnél hosszabb ideig történő zárva tartás esetén

vízvizsgálati jegyzőkönyv meglétét.

Az ügyfél által biztosítandó iratok:
• veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentése. (1. 

számú adatlap);
• kémiai kockázatbecslés dokumentum;
• biztonsági adatlapok;
• hulladékgyűjtésre vonatkozó szerződés;
• rovar- és rágcsálóirtásra vonatkozó szerződés, irtási munkalap;
• vízvizsgálati jegyzőkönyv.



6.2  A Hajdú-Bihar  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Debreceni  Katasztrófavédelmi
Kirendeltség ellenőrzi:

• a  használati  előírások  teljesülését,  a  Tűzvédelmi  szabályzat  és  mellékleteit,
munkavállalói tűzvédelmi oktatás nyilvántartását;

• a Tűzriadó terv, annak évenkénti gyakoroltatásáról készült jegyzőkönyvet;
• a tűzvédelmi berendezések, készülékek, eszközök, felszerelések, tűzoltó vízforrások

nyilvántartásait, felülvizsgálati dokumentumait;
• a közmű nyitó és elzáró szerelvények feliratozását, hozzáférhetőségét;
• az elektromos és villámvédelmi berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatáról

és a feltárt hibák kijavításáról készült dokumentumokat;
• az érintett épületek, útszakaszok, létesítmények, építmények megközelíthetőségét;
• a tűzoltási felvonulási terület biztosítottságát (útépítés során útzár, útszűkítés);
• a  tűzcsapok  (földalatti,  földfeletti)  meglétét,  hozzáférhetőségét,  új  létesítését,

áthelyezését;
• a tűzjelzés feltételét;
• a kiürítés megfelelőségét (kijáratok, belső közlekedési utak);
• a  tűzoltás  feltételeinek  meglétét  (megközelíthetőség,  belső  oltóvíz  hálózat,  tűzoltó

készülékek, stb.).

Az ügyfél által biztosítandó iratok:
• a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges,

továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatok;
• biztonsági terv;
• használatbavételi engedély;
• tűzvédelmi oktatás megtörténtét igazoló dokumentáció;
• tűzvédelmi szabályzat;
• tűzriadó terv, annak évenkénti gyakoroltatásáról készült jegyzőkönyv;
• tűzoltó készülék ellenőrzését igazoló nyilvántartás;
• a  villamos  és  villámvédelmi  berendezések  időszakos  tűzvédelmi  felülvizsgálatáról

szóló dokumentum;
• tűzjelző-  és  tűzoltó  berendezés  használatbavételi  engedélye,  a  berendezéshez

kapcsolódó oktatási és ellenőrzési jegyzőkönyvek.

A R. 14. § (5) bekezdés b) pontjának értelmezése szempontjából a „befogadóképességének
nyilvánvalóan  jelentős  túllépése”  a  befogadó  képesség  15%-nál  nagyobb  mértékű
meghaladását jelenti.

A R. 14. § (5) bekezdés d) pontjának értelmezése szempontjából az „élet- vagy testi épség
veszélyeztetés”-nek tekinthető tűzvédelmi szempontból:

• a rendezvény ideje alatt a menekülésre számításba vett útvonalak leszűkítése, lezárása;
• kijáratok, vészkijáratok bármilyen mértékű eltorlaszolása, lezárása;
• a  tűzoltási  és  mentési  feltételek  biztosítottságának  hiánya  (pl.  beépített  tűzjelző-,

tűzoltó  rendszer,  fali  tűzcsap  hálózat,  kézi  tűzoltó  készülékek,  menekülési  útirányt
jelző rendszer elemeinek eltakarása, eltorlaszolása, hiánya, működésképtelensége).



6.3 A Debreceni Rendőrkapitányság ellenőrzi:

• a Debreceni Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Vezetője által jóváhagyott és
körbélyegzővel  hitelesített  biztonsági  terv a  zenés,  táncos  rendezvény helyszínén a
vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezését;

• a Debreceni Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Vezetője által jóváhagyott és
körbélyegzővel hitelesített biztonsági tervben foglaltak betartását;

• a biztonsági tervben meghatározott minimum rendezői létszám meglétét;
• a biztonságszervezők és vagyonőrök képesítési követelményeknek való megfelelését a

23/2011. (III. 08.) Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése alapján;
• a biztonsági szolgálatot ellátó személyeket a személy- és vagyonvédelmi, valamint a

magánnyomozói  tevékenység  szabályairól  szóló  2005.  évi  CXXXIII.  törvényben
meghatározottak alapján:

 rendelkezik-e  érvényes  vagyonőr  igazolvánnyal,  melyet  kötelezően
magánál kell tartania;

 egyéni  vállalkozó a  vagyonőr  vagy nem (a  vállalkozói  igazolványát
nem kell magánál tartania);
 ha egyéni vállalkozó tisztázandó, hogy ki a fővállalkozó, és vele mikor
kötött szerződést a tevékenység végzésére;
 ha nem egyéni vállalkozó, akkor alkalmazott (ún. igazolványos), ebben
az esetben azt kell tisztázni, hogy a konkrét rendezvényre vonatkozóan ki bízta
meg a tevékenység végzésére. Itt fordulhat elő, hogy valamelyik vállalkozás
alkalmazottjaként tevékenykedik, ebben az esetben meg kell állapítani, hogy
mióta alkalmazott, illetve azt is, hogy mi az őt foglalkoztató vállalkozás neve
és címe. Olyan is előfordulhat, hogy úgy nyilatkozik az ellenőrzött, hogy eseti
megbízás alapján tevékenykedik ebben az esetben is nyilatkoztatni kell arra
vonatkozóan, hogy ki a megbízója és mi a megbízó székhelye, ennek azért van
jelentősége,  mert  ha  az  ellenőrzött  személy  egyáltalán  nem  rendelkezik
vagyonőr igazolvánnyal, akkor az őt megbízóval szemben felügyeleti bírság
kiszabásának van helye;
 ellenőrizni  kell,  hogy  készítettek-e  megbízási  szerződést  (egyéni
vállalkozó  esetén)  vagy  munkaszerződést  (igazolványos)  a  megbízóval.  A
szerződést nem kell magánál tartania az ellenőrzött személynek;
 ha rendelkezik kitűzővel a vagyonőr annak a tartalmának ellenőrzése;
 formaruha leírásánál az öltözetét a hatóságnak pontosan jegyzőkönyvbe
kell foglalni - az ún. zenés táncos rendezvény biztosítását végrehajtó vagyonőr
részére nem kötelező formaruha viselése;
 ha nem visel formaruhát a vagyonőr, abban az esetben az öltözetén nem
kell szerepelni a személy- és vagyonőr feliratnak;
 nem jellemző a zenés rendezvényekre, de tisztázni kell hogy tartanak-e
maguknál kényszerítő eszközt, ha igen mi az;
 az  őrkutya  alkalmazása  sem jellemző  a  zenés  rendezvények  esetén,
amennyiben mégis előfordul, akkor fontos szempont, hogy a közterületen csak
olyan kutya vehető igénybe vagyonvédelmi tevékenységre, amely a Rendőrség
(Dunakeszi Oktatási Központ) által minősítve van.

Az ügyfél, biztonsági szolgálatot ellátó személyek által biztosítandó iratok:



• a Debreceni Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Vezetője által jóváhagyott és
körbélyegzővel hitelesített biztonsági terv;

• biztonsági  szolgálatot  ellátó  személyek  képzettséget  igazoló  okirata,  vagy  annak
másolta;

• biztonsági szolgálatot ellátó személyek vagyonőr igazolványa.

Vagyonvédelmi tevékenységnek minősül  természetes személyek életének és testi épségének
védelme, az ingatlan, illetve ingóság őrzése, szállítmány kísérése, pénz és érték szállítása, a
rendezvény biztosítása, illetve az előzőekben felsorolt tevékenységek szervezése és irányítása.
Vagyonvédelmi tevékenység a szórakozóhelyen a beléptetés, jegyellenőrzés végrehajtása is.

6.4  A  Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Debreceni  Járási  Hivatala  Közlekedési  és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály ellenőrzi  :  

• a nyugtaadást próbavásárlás keretében;
• a próbavásárolt termékek árfeltüntetését, illetve annak helyességét;
• a kihelyezett ártájékoztatást, az eladási és egységárak feltüntetésének szabályosságát;
• a nyitvatartási idő feltüntetését, a vásárlók könyvének elhelyezését, a benne található

bejegyzésekre történő válaszadást és annak hitelességét;
• (hiteles mérőeszközzel) a próbavásárolt térfogatra értékesített termékeket, hogy 

ténylegesen a kért mennyiséget kapták -e;
• hogy a vállalkozás rendelkezik-e a térfogatra-vagy tömegre értékesített termékeknél a 

hatóság által hitelesített italmércével és a joghatással járó mérések során használt 
hitelesített mérleggel.

6.5  A  Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Debreceni  Járási  Hivatala  Foglalkoztatási,
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

6.5.1 Munkavédelmi jogkörben ellenőrzi:

• az  egészséget  nem  veszélyeztető  és  biztonságos  munkavégzés  személyi,  tárgyi  és
szervezési  feltételeit  a  szervezetten  munkát  végző  munkavállalók  egészségének  és
munkavégző képességének megóvása érdekében;

• az  egészséget  nem  veszélyeztető  és  biztonságos  munkavégzésre  vonatkozó
szabályokat  úgy  kell  meghatároznia  a  munkáltatónak,  hogy  azok  terjedjenek  ki  a
munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is.

Ellenőrizési  tevékenysége  kiterjed  az  ezeket  biztosító  jogszabályok  betartására  ezzel
megelőzve  a  munkabaleseteket,  foglalkozási  megbetegedéseket  és  fokozott  expozíciós
eseteket.

Többek között ellenőrzi továbbá:
• munkaköri,  szakmai,  illetve  személyi  higiénés  alkalmasság  orvosi  vizsgálatára  és

véleményezésére  vonatkozó  szabályok  betartását  a  33/1998 (IV.  24.)  NM rendelet
rendelkezései alapján;

• a  3/2002  (II.  8.)  SzCsM-EüM  2.  §  (3)  bekezdés  c)  pontja  alapján,  hogy  a
munkavállalók  és  a  munkavégzés  hatókörében  tartózkodók  védve  legyenek  a
közvetlen vagy a közvetett érintés okozta villamos baleseti veszélyekkel szemben;

• a 3/2002 (II. 8.) SzCsM-EüM 3. §. -ban meghatározott szabályok betartását, miszerint
a menekülési  utak és vészkijáratok: csak kifelé,  a menekülés irányába nyílhat, toló
vagy forgó ajtó vészkijárat céljára nem alkalmazható;



• a  3/2002  (II.  8.)  SzCsM-EüM  12.  §.  -ban  meghatározott  szabályok  betartását,
miszerint közlekedési útvonalakat szabadon kell hagyni;

• a  3/2002  (II.  8.)  SzCsM-EüM  20.  §.  alapján  az  elsősegély  helyek,  képzett
elsősegélynyújtóra vonatkozó szabályok betartását;

• a  30/1995  (VII.25)  IKM  rendelet,  a  Kereskedelmi  és  Vendéglátóipari  Biztonsági
Szabályzat 3.5.2.3 pontja alapján az árupolcok feldőlés, felborulás elleni rögzítését;

• a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 36. § (1)
bekezdése alapján a munkahely padlózatának és közlekedési útjainak állapotát;

• az  Mvt.  54.  §.  alapján  a  munkáltató  szervezett  munkavégzés  esetén  rendelkezik-e
munkahelyi kockázatértékeléssel;

• a  munkaeszközök  és  használatuk  biztonsági  és  egészségügyi  követelményeinek
minimális  szintjéről  szóló  10/2016.  (IV.  5.)  NGM  rendelet  II.  fejezetében  foglalt
munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények megtartásának ellenőrzését;

• a munkavédelmi oktatásra vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzését az Mvt.-
ben foglaltak szerint;

• az egyéni  védőeszközök juttatás  belső rendjére vonatkozó,  az Mvt.ben,  valamint  a
munkavállalók  munkahelyen  történő  egyéni  védőeszköz  használatának  minimális
biztonsági  és  egészségvédelmi  követelményeiről  szóló  65/1999.  (XII.  22.)  EüM
rendelet 3. § rendelkezésében foglaltak megtartásának ellenőrzését;

• a veszélyes anyagok tárolására vonatkozó, az Mvt. 29. §, a kémiai biztonságról szóló
2000. évi XXV. tv.  14.  § és 21.  § (4) bekezdése,  valamint a munkahelyek kémiai
biztonságáról  szóló  25/2000.  (IX.  30.)  EüM—SZCSM  együttes  rendelet  6.  §
rendelkezéseiben foglaltak megtartásának ellenőrzését.

Munkakörülményektől függően, a fentieken túl egyéb szempontok vizsgálatára is kiterjed az
ellenőrzés.

6.5.2 Munkaügyi jogkörben ellenőrzi a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
alapján:

• a munkaviszony létrejöttekor szükséges jogszabályi kötelezettségek betartását;
• a munkavállalók foglalkoztatása során a munka-és pihenőidő törvényes mértékének a

betartását;
• a munkabérek jogszabály szerinti megfizetését
• a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megfizetésére vonatkozó

szabályok betartását;
• a nők,  a  fiatalkorúak  és  a  megváltozott  munkaképességűek  foglalkoztatásával

kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseinek megtartását.

7. Az ellenőrzések koordinálásáért, éves összefoglaló jelentés készítéséért felelős:

A R. 12. § (2) bekezdése alapján az ellenőrzésre jogosult hatóságok ellenőrzési tevékenységét
a jegyző hangolja össze.

Az ellenőrzések végrehajtását koordinálja:
Gyulai-Szabó Panna ügyintéző
Elérhetősége:



4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
4002 Pf.:220
Tel: (52) 517-837
FAX:(52) 517-832
E-MAIL: gyulai.szabo.panna@ph.debrecen.hu

A R.  12.  §  (4)  bekezdésében  foglaltak  szerint  éves  ellenőrzési  jelentés  készítésének
határideje (az osztályvezető részére): 2019. január 31.

8. Ellenőrzések ütemezése:

MÁRCIUS

Ellenőrzés időpontja: 2018. március 19. 9.00 óra (hétfő) – nappali ellenőrzés
Ellenőrzés tárgya: A Romkocsma Kft. által üzemeltetett 4024 Debrecen, Csapó u. 27. szám
alatt található  Roncsbár, a Bárány Testvérek Kft. által üzemeltetett 4024 Debrecen, Piac u.
28. szám alatt található Club Deep, a Belvárosi Projekt Kft. által üzemeltetett 4025 Debrecen,
Piac u. 11-15. szám alatt található  Mickeyz Bárclub, a Red-Line '98 Kft. által üzemeltetett
4025 Debrecen, Bajcsy-Zs.  u. 1-5.  szám alatt  található Manhattan  elnevezésű vendéglátó
egység  zenés,  táncos  rendezvényeinek  helyt  adó  helyszínének  olyan  időben  történő
ellenőrzése, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt.

Ellenőrzés időpontja: 2018. március 20. 9.00 óra (kedd) – nappali ellenőrzés
Ellenőrzés tárgya: A Debreceni Egyetem által üzemeltetett 4032 Debrecen, Böszörményi út
138.  szám alatt  található  Egyetem,  a  Debreceni  Campus  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  által
üzemeltetett  4032  Debrecen,  Böszörményi  út  138.  szám  alatt  található  Kazánház,  a
Debreceni  Egyetem által üzemeltetett  4010 Debrecen,  Egyetem tér  1.  szám alatt  található
Egyetem,  valamint a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit  Kft.  által üzemeltetett
4028  Debrecen,  Kassai  út  28.  szám  alatt  található  Főnix  Csarnok  zenés,  táncos
rendezvényeinek helyt adó helyszínének olyan időben történő ellenőrzése,  amikor ott nem
tartanak zenés, táncos rendezvényt.

Ellenőrzés időpontja: 2018. március 23. 9.00 óra (péntek) – nappali ellenőrzés
Ellenőrzés tárgya:  A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett  4028
Debrecen,  Nagyerdei  krt.  12.  szám  alatt  található Hall,  a  Debreceni  Campus  Nonprofit
Közhasznú Kft. által üzemeltetett 4028 Debrecen, Kassai út 26. szám alatt található Lovarda,
zenés,  táncos  rendezvényeinek  helyt  adó  helyszínének  olyan  időben  történő  ellenőrzése,
amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt.

ÁPRILIS

Ellenőrzés  időpontja:  Az  ellenőrzés  időpontjáról  az  ellenőrzést  megelőzően  5  nappal
korábban tájékoztatjuk az ellenőrzésre jogosult hatóságokat – éjszakai ellenőrzés
Ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés megkezdése előtt kerül ismertetésre.

Az ellenőrzés  időpontjáról  az  ellenőrzést  megelőzően 5  nappal  korábban tájékoztatjuk  az
ellenőrzésre jogosult hatóságokat – éjszakai ellenőrzés
Ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés megkezdése előtt kerül ismertetésre.

MÁJUS



Ellenőrzés  időpontja:  Az  ellenőrzés  időpontjáról  az  ellenőrzést  megelőzően  5  nappal
korábban tájékoztatjuk az ellenőrzésre jogosult hatóságokat – éjszakai ellenőrzés
Ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés megkezdése előtt kerül ismertetésre.

Ellenőrzés időpontja: 2018. május 8. 9.00 óra (kedd) – nappali ellenőrzés/egyeztetés
Ellenőrzés  tárgya:  A Debrecen  Speedway  Salakmotor  Sportegyesület  által  a  Debrecen,
Gázvezeték u. 35. szám alatti ingatlanon minden év június 2. hétvégéjének szombati napján,
valamint  szeptember  2.  hétvégéjének  szombati  napján  szervezett  „Debreceni  Mulatós
Fesztivál” elnevezésű  zenés,  táncos  rendezvénynek  helyt  adó  helyszínének  olyan  időben
történő ellenőrzése, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt.

JÚNIUS

Ellenőrzés  időpontja:  Az  ellenőrzés  időpontjáról  az  ellenőrzést  megelőzően  5  nappal
korábban tájékoztatjuk az ellenőrzésre jogosult hatóságokat – éjszakai ellenőrzés
Ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés megkezdése előtt kerül ismertetésre.

JÚLIUS

Ellenőrzés  időpontja:  Az  ellenőrzés  időpontjáról  az  ellenőrzést  megelőzően  5  nappal
korábban tájékoztatjuk az ellenőrzésre jogosult hatóságokat – éjszakai ellenőrzés
Ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés megkezdése előtt kerül ismertetésre.

Ellenőrzés időpontja: 2018. július 24. 9.00 óra (kedd) – nappali ellenőrzés/egyeztetés
Ellenőrzés  tárgya:  A  FŐNIX  Rendezvényszervező  Közhasznú  Nonprofit  Kft. által  a
Debrecen,  Kossuth  téren  minden  év  augusztus  15  és  19  között  szervezett  „Debreceni
Virágkarnevál kísérő rendezvényei” elnevezésű, valamint a  FŐNIX Rendezvényszervező
Közhasznú Nonprofit  Kft. által  a  Debrecen,  Nagyerdő Békás  tó  melletti  szabad  területen
minden  évben  augusztus  első  hetén  csütörtöktől  vasárnapig  tartott  „Debreceni  Bor  és
Jazznapok” elnevezésű, valamint a Debreceni Művelődési Központ által a Debrecen, Szabó
Lőrinc  utca,  Akadémia  utca,  Kosztolányi  Dezső  utca-Babits  utca  körforgalomig  terjedő
szakaszán  minden  év  augusztus  utolsó  szombatján,  vagy  szeptember  első  szombatján
szervezett  „Vársorészi  Utcabál” elnevezésű  zenés,  táncos  rendezvénynek  helyt  adó
helyszínének  olyan  időben  történő  ellenőrzése,  amikor  ott  nem  tartanak  zenés,  táncos
rendezvényt.

AUGUSZTUS

Ellenőrzés  időpontja:  Az  ellenőrzés  időpontjáról  az  ellenőrzést  megelőzően  5  nappal
korábban tájékoztatjuk az ellenőrzésre jogosult hatóságokat – éjszakai ellenőrzés
Ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés megkezdése előtt kerül ismertetésre.

SZEPTEMBER

Ellenőrzés  időpontja:  Az  ellenőrzés  időpontjáról  az  ellenőrzést  megelőzően  5  nappal
korábban tájékoztatjuk az ellenőrzésre jogosult hatóságokat – éjszakai ellenőrzés
Ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés megkezdése előtt kerül ismertetésre.



OKTÓBER

Ellenőrzés  időpontja:  Az  ellenőrzés  időpontjáról  az  ellenőrzést  megelőzően  5  nappal
korábban tájékoztatjuk az ellenőrzésre jogosult hatóságokat – éjszakai ellenőrzés
Ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés megkezdése előtt kerül ismertetésre.

NOVEMBER

Ellenőrzés  időpontja:  Az  ellenőrzés  időpontjáról  az  ellenőrzést  megelőzően  5  nappal
korábban tájékoztatjuk az ellenőrzésre jogosult hatóságokat – éjszakai ellenőrzés
Ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés megkezdése előtt kerül ismertetésre.

DECEMBER

Ellenőrzés  időpontja:  Az  ellenőrzés  időpontjáról  az  ellenőrzést  megelőzően  5  nappal
korábban tájékoztatjuk az ellenőrzésre jogosult hatóságokat – éjszakai ellenőrzés
Ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés megkezdése előtt kerül ismertetésre.

Ellenőrzés időpontja: 2018. december 11. 9.00 óra (kedd) – nappali ellenőrzés/egyeztetés
Ellenőrzés tárgya: A FŐNIX Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. által a Debrecen,
Kossuth téren minden év december 31. és a következő év január 1. között szervezett „Boldog
Új Évet Debrecen” elnevezésű zenés, táncos rendezvénynek helyt adó helyszínének olyan
időben történő ellenőrzése, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt.

Debrecen, 2018. február 08.
Dr. Gulyás Tünde

                                                                   osztályvezető
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