
2. melléklet a  Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról 
18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelethez 

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉRELEM 
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában levő közterületek közterület-

használatához 
 

 
A kérelmező neve: ……………………………………………………………………………………… 
 
A kérelmező képviselőjének a neve:…………………………………………………………………….. 
 
A kérelmező születési helye és ideje:…………………………………………………………………… 
 
A kérelmező anyja neve:………………………………………………………………………………… 
 
A kérelmező lakóhelye/székhelye:………………………………………………………………………. 
 
A kérelmező/képviselő telefonszáma és e-mail címe:…………………………………………………… 
 
A kérelmező adóazonosító jele/ adószáma:……………………………………………………………... 
 
A kérelmező cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma:……………………………………………………. 
 
A kérelmező vállalkozói/őstermelői igazolványszáma:…………………………………………………... 
 

 

 
A közterület-használat pontos helye:……………………………………………………………………. 
 
A közterület-használat tervezett kezdete:……………………………………………………………….. 
 
A közterület-használat tervezett befejezése:……………………………………………………………... 
 
A közterület-használat helyének típusa: gyalogjárda/ útpálya/ parkoló, egyéb: …………………………. 
 
A közterület-használat mértéke (m2/db): …………………………………………………………….. 
 
A közterület-használat céljának és jellegének rövid leírása: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

A kérelmező jelen kérelem aláírásával tudomásul veszi, hogy: 
1. a kérelem előterjesztése nem jogosítja fel a közterület használatára,  
2.  a közterület-használat jogosultja a közterület-használatért díjat köteles fizetni, 
3. amennyiben jogellenes közterület-használatot valósít meg, köteles azt megszüntetni és a 

közterület eredeti állapotát haladéktalanul és kártalanítás nélkül a saját költségén 
helyreállítani. E kötelezettségek elmulasztása ismétlődően kiszabható közigazgatási 
bírságot von maga után, amelynek összege magánszemély esetén 10 000 – 500 000 Ft-ig, 
jogi személy esetén 10 000 – 1 000 000 Ft-ig terjedhet. 

 

: 

. 

 



A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek: 
 

A gazdasági társaság kérelmező aláírási 
címpéldányának másolata 
 

 

A használni kívánt közterület elhelyezkedését és 
nagyságát feltüntető méretezett helyszínrajz, a 
határoló közterületek elnevezésének 
megjelölésével 
 

 

Zöldfelület használata esetén fényképeket is 
tartalmazó állapotfelmérési dokumentáció 
 

 

Amennyiben a közterületet nem az azon álló 
felépítmény (épület vagy pavilon) tulajdonosa 
használja, a felépítmény tulajdonosa és a 
közterület-használója között létrejött, a 
felépítményben folytatott tevékenységre 
vonatkozó megállapodás 
 

 

Rendezvények esetében a keletkező hulladék 
elszállítására vonatkozó szerződés 
 

 

Ha a közterület-használattal érintett 
tevékenység csak közútkezelői hozzájárulással 
gyakorolható a közút kezelőjének a 
hozzájárulása, amennyiben azt nem a 
Polgármester adja ki 
 

 

Közút igénybevétele esetén forgalomtechnikai 
kezelői hozzájárulás 
 

 

A világörökség vagy kulturális örökség részét 
képező területeken a műemlékvédelmi hatóság 
hozzájárulása 
 

 

Mozgóboltból történő árusítás esetén a 
tevékenység folytatására szolgáló jármű 
látványterve 
 

 

Zöldség-gyümölcs árusítása esetén az 
elárusítóhely látványterve 

 

Vendéglátó-ipari terasz és vendéglátóipari 
előkert esetén a terasz és/vagy előkert 
látványterve 
 

 

 
Kelt: …………………………………..                               ……………………………………… 
                                                                                                  a kérelmező (cégszerű) aláírása 


