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KÉRELEM VENDÉGLÁTÓ ÜZLET  

24 ÉS 6 ÓRA KÖZÖTTI NYITVA TARTÁSÁHOZ 
 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 

üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 25/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete 

(a továbbiakban: Rendelet) alapján kérem, hogy az alább megjelölt, általam üzemeltetett 

– Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának (a továbbiakban: 

Önkormányzat) Király utca - Erzsébet körút - Rákóczi út - Károly körút által határolt 

területén, ide értve az Erzsébet körút mindkét oldalán elhelyezkedő épületeket – található 

vendéglátó tevékenységet folytató üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartását engedélyezni 

szíveskedjen. 

 

Kérelmező (üzemeltető) adatai: 

neve:  ......................................................................................................................................  

székhelye:  ..............................................................................................................................  

adószáma:  ..............................................................................................................................  

e-mail címe:  ...........................................................................................................................  

1telefonszáma:  ........................................................................................................................  

 

A vendéglátó üzlet adatai: 

címe:  ......................................................................................................................................  

helyrajzi száma:  .....................................................................................................................  

napi / heti nyitva tartási ideje: ................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

tulajdonosának neve:  .............................................................................................................  

homlokzatán feltüntetett elnevezése:  .....................................................................................  

alapterülete:  ...........................................................................................................................  

befogadóképessége:  ...............................................................................................................  

napi vagy heti gyakorisággal várhatóan keletkező hulladék mennyisége (liter / nap vagy hét):  

 ................................................................................................................................................  

 

        …………………………………… 

            cégszerű aláírás  

                                                           
1 Kérjük az eljárás gyors lefolytatása érdekében töltse ki, megadása nem kötelező! 
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Alulírott, mint a fentebb megjelölt vállalkozás képviselője a Rendeletben előírt 

kötelezettségek teljes tudatában, azok teljesítése érdekében kérelmemhez a következő 

iratokat csatolom: 

 

1. Zeneszolgáltatást nyújtó hangrendszerbe teljesítményszabályozó, hitelesített eszköz 

beépítéséről szóló szakértői vélemény, amely a szakértő által meghatározott teljesítmény 

feletti működést nem tesz lehetővé; 

2. a) (100 fő befogadóképesség alatt) az üzletben a vendégek számára kijelölt bejárat(ok)ra 

automatikus ajtó behúzó, vagy fotocellás ajtó felszerelését, meglétét; 

b) (100 főt elérő, vagy azt meghaladó befogadóképesség esetén) az üzletben zsilipes be- és 

kileptető rendszer kialakítását, meglétét; 

c) (150 főt elérő, vagy azt meghaladó befogadóképesség felett) az üzletben zsilipes be- és 

kileptető rendszer, továbbá digitális kijelzővel rendelkező, online is folyamatosan 

elérhető, a katasztrófavédelmi hatóság által elfogadott befogadóképesség ellenőrzésére 

hivatott forgalomszámláló elhelyezését, meglétét 

egyértelműen igazoló irat (szakértői vélemény, számla stb.); 

3. Írásos beszámoló, illetve intézkedési terv arról, hogy a kérelem benyújtása időpontjában a 

tárgyi vendéglátó üzlet, illetve annak üzemeltetője milyen intézkedéseket kíván tenni a 

közterület nyugalmának elősegítése, és az üzlet vendégei által a szeszesital közterületre 

történő kivitelének megakadályozása érdekében; 

4. A tárgyi vendéglátó üzletben keletkezett, és a jelen kérelemben meghatározott, a hatóság 

felé bejelentett mennyiségű hulladék tárolását segítő hulladéktároló edények ürítésére 

vonatkozó külön hulladékszállítási szerződés másolatát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        …………………………………… 

            cégszerű aláírás 
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Alulírott, mint a fentebb megjelölt vállalkozás képviselője az üzletek éjszakai 

nyitvatartási rendjéről szóló 25/2020. (VI.25.) önkormányzati rendeletben előírt 

kötelezettségek teljes tudatában, azok teljesítése, megfelelése érdekében a következő teljes 

bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatokat teszem: 

 

1. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás által üzemeltetett vendéglátó üzletben az 

ott található, zeneszolgáltatást nyújtó hangrendszerbe olyan teljesítményszabályozó, 

hitelesített eszköz került beépítésre, amely az általam megbízott szakértő által 

meghatározott teljesítmény feletti működést nem teszi lehetővé, továbbá a vonatkozó 

jogszabályban meghatározott zajkibocsátási határérték megtartását lehetővé teszi. A 

teljesítmény szabályzó eszköz (limitert) oly módon került bekötésre, hogy az előírt 

teljesítmény meghaladásának elérése fizikailag is lehetetlen legyen, továbbá a készülék 

működésének ellenőrzéséről, a beállítás szükség szerinti módosításáról mindenkor 

gondoskodom; 

2. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás által üzemeltetett vendéglátó üzlet 22 és 

8 óra között nem végez, vagy végeztet göngyölegmozgató tevékenységet; 

3. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás által üzemeltetett vendéglátó üzlet 

illemhelyeinek használatát az üzlet vendégein túl, az illemhely használata céljából az 

üzletbe betérő egyéb személy részére is ingyenesen biztosítja teljes nyitvatartási ideje alatt, 

és az erről szóló, és az Önkormányzat által meghatározott, egységes formátumú 

tájékoztatót a vendéglátó üzlet bejáratánál, jól látható helyen kihelyezi; 

4. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás által üzemeltetett vendéglátó üzlet 

minden, tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vendéglátó üzletből a 

vendégek ne vigyék ki a közterületre a szeszesitalt, és az erre, valamint a közterületen 

történő szeszesital fogyasztásának tilalmára vonatkozó, és az Önkormányzat által 

meghatározott, egységes formátumú tájékoztatót a vendéglátó üzlet bejáratánál, továbbá a 

kiszolgáló pult(ok)nál jól látható helyen kihelyezi, illetve a vállalkozás weboldalán és 

internetes közösségi oldalán közzéteszi; 

5. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás írásos beszámolót, illetve intézkedési 

tervet készít, és nyújt be az Önkormányzat részére arról, hogy a kérelem benyújtása 

időpontjában milyen intézkedéseket kíván tenni a közterület nyugalmának elősegítése, és 

a vendégei által a szeszesital közterületre történő kivitelének megakadályozása érdekében; 

6. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás által üzemeltetett vendéglátó üzlet a 

nyitva tartási ideje alatt olyan személyt alkalmaz, aki az üzlet vendégeinek tájékoztatást 

nyújt az Önkormányzat területén érvényes közösségi együttélés szabályairól, és egyéb, 

különösen az alkoholfogyasztással kapcsolatos szabályokról, valamint annak megsértésére 

vonatkozó jogkövetkezményekről; 

 

 

 

………………………………………. 

cégszerű aláírás 

 

 

Tanú 1.       Tanú 2. 

Név: ………………………………..    Név: ……………………………... 

Lakóhely: …………………………..   Lakóhely: ………………………... 

Aláírás: …………………………......   Aláírás: …………………………..  
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7. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás által üzemeltetett vendéglátó üzlet az 

előtte található magán- vagy önkormányzati tulajdonban lévő járdaszakaszt – az időjárás 

függvényében – naponta legalább egyszer magasnyomású takarítógéppel letakarítja, 

továbbá amennyiben az üzlethelyiség társasházban található, vállalja, hogy a takarítást az 

épülethez tartozó teljes magán- vagy önkormányzati tulajdonban lévő járdaszakaszon 

elvégzi; 

8. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás által üzemeltetett vendéglátó üzlet az az 

előző pontban meghatározott takarítási tevékenységét a külön nyitva tartási engedélyben 

meghatározott időtartamban elvégzi, illetve ennek megtörténtét képfelvétellel, és takarítási 

naplóval dokumentálja, és ezeket kérésre a hatóság részére megküldi, illetve bemutatja; 

9. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás külön hulladékszállítási szerződést köt 

az általa üzemeltetett vendéglátó üzletben keletkezett, jelen kérelmében meghatározott, és 

a hatóság felé bejelentett mennyiségű hulladék tárolását segítő hulladéktároló edények 

ürítésére; 

10. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás az általa üzemeltetett vendéglátó 

üzletben beszünteti az egyszer használatos műanyagpoharakban történő kiszolgálást, 

helyette a vendégek részére többször használatos, a vendéglátó üzlet elnevezésével, vagy 

címkéjével ellátott poharakat biztosít; 

11. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás az általa üzemeltetett vendéglátó 

üzletében, amennyiben annak befogadóképessége az 50 főt eléri, vagy azt meghaladja, 

legalább A3-as méretben, egyéb esetben A4-es méretben az Önkormányzat által 

meghatározott, egységes formátumú tájékoztatót kihelyezi; 

12. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás az általa üzemeltetett vendéglátó üzlet 

külső nyílászáróit – a közlekedési célból történő használat miatt szükséges ideig nyitott 

bejárati ajtók kivételével – az üzletben folytatott zeneszolgáltatás tevékenység ideje alatt 

zárva tartja. 

 

 

Budapest, ……………………………………………. 

 

 

Alulírott a fenti adatok valódiságát, valamint a fentebb megadott nyilatkozatokat, mint 

akaratommal mindenben megegyezőt a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

325. §-ában foglaltak alapján aláírásommal igazolom. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

cégszerű aláírás 

 

 

Tanú 1.       Tanú 2. 

Név: ………………………………..    Név: ……………………………... 

Lakóhely: …………………………..   Lakóhely: ………………………... 

Aláírás: …………………………......   Aláírás: ………………………….. 
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