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Írásbeli kérdés

Dr. Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 . § (1) bekezdése alapján kérdést kívánok intézni a Nemzeti Er őforrás
Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium irányítójáho z

„A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló rendelet
hiányosságaiból adódó problémákat milyen módon és mikor kívánja a kormány rendezni? ”

címmel .

A kérdésre írásbeli választ kérek !

Tisztelt Miniszter Úr !

Kérdéseim tárgya a sajnálatosan egyre csökkenő figyelemmel bíró West Balkán-tragédia, é s

az azt követően kiadott kormányrendelet .

A zenés, táncos rendezvények m űködésének biztonságosabbá tételérő l szóló 23/2011 . (III .
8.) Korm. rendelet igen rövid idő alatt készült el – és ennek eredményeképpen sajno s
számtalan hiányosságot és kiskaput tartalmaz, melyet közös érdekünk mielőbb kiküszöbölni .
Egyik ilyen hiányosság, hogy a rendelet nem szabályozza azt, hogy egy adott létszám
mellett hány rendez őnek kell biztosítania a helyszínt . A szövegben csak annyit találunk ,
hogy "10. ' (2) A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a
helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú
biztonsági személyzet végzi." Ez tehát egy nagy hiányosság, mert a jegyző tetszés szerint
eldöntheti, hogy mennyi rendező t ír elő , ez pedig túl nagy mozgásteret biztosít számára .

Egy másik hiányosságra is szeretnék rámutatni . A rendeletben nem esik szó arról, hog y
milyen szankciókat alkalmaznak abban az esetben, ha a helyiség üzemeltet ője nem jelenik
meg az ellenőrzéskor, tehát az nem hajtható végre . A kiszabható büntetéseknek nincs anyag i
vonzata sem (kiv. Tűzvédelmi el őírással kapcsolatos bírságok) . Ugyan a legsúlyosabb
szankció a 30 napos bezárás, de kérdéses, hogy ezt hány jegyz ő fogja majd valójában
felvállalni . Felmerül az a kérdés is, hogy 10 fő alatti rendező i létszám esetén miért nincs
leszabályozva, hogy legalább 1 embernek rendez ői v. rendezvényszervezői szakképesítéssel



kell rendelkeznie. A rendelet elő írja azt is, hogy az engedélyezés ügyintézési határideje 2 0
nap. Hogyan lehetne azonban egy alkalmi rendezvényt 20 nappal annak kezdete el őtt
engedélyeztetni, hiszen akkor még maga a helyszín sem épül fel?

A fentieken túl sürgős rendezésre szorul a rendezvényszervez ők és rendezvényt biztosító k
helyzetének kérdésköre . Napjainkban a legjellemzőbb az, hogy végzettség nélküli
rendezvényszerezők dolgoznak a szakmában. Sokan közülük azonban jól végzik a dolgukat ,
tehát őket nem lenne célszerű kizárni, mégis ebből a körből kerülhetnek ki olyanok, akik a
West Balkán-típusú tragédiákért felel ősek lehetnek. Ezért javasolnám, hogy a
közigazgatáshoz hasonlóan a zenés-táncos (tömeg) rendezvény-szervezői feladatok
ellátóinak is kötelező legyen egy vizsgát letenniük, és csak azt követ ően láthassanak el ilyen
feladatokat . Ugyanez igaz a rendezvényt biztosító személyekre is . A rendezői/rendezvény
biztosítói munkára felvehető személyeknek szintén szükséges volna kötelező képesítés t
szerezniük . Fontos, hogy mindezeken túl rendezni kell a biztonsági őr képzések módját é s
feltételeit is, hiszen az utóbbi években a biztonsági/vagyon őri képzések rendkívüli módon
megsokasodtak, de az elérhet ő oktatás és a képzés minősége erősen megkérdőjelezhető .

A Korm. rendelet tehát véleményem szerint több hibát tartalmaz és több hiányosságra ne m
ad választ.

Kérdésem, hogy a fentebb említett problémákat milyen módon és mikor kívánja a
kormány rendezni?

Kívánják-e pontosabban szabályozni a rendeletben, hogy mekkora rendezői
létszámnak kell társulnia az esemény résztvevő ihez viszonyítva ?

Várom válaszát !

Budapest, 2011 .04.04 .

Tisztelettel :

Farkas Gergely
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