
 
KÉRELEM 

VENDÉGLÁTÓ ÜZLET  

ÁLLANDÓ  

 ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSÉRE 

 

 
1. A vendéglátó üzlet  

1.1 Megnevezése……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 Címe (helyrajzi száma) ……………………........................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. A vendéglátó üzlet tulajdonosa 

2.1 Neve (Cég megnevezése) …………………………………………………………………....... 

2.2 Születési helye és ideje……………………………………………………………………. 

2.3 Anyja neve…………………………………………………………………………………... 

2.4 Lakcíme (Székhelye)……………………………………………………………………......... 

2.5 Tartózkodási helye…………………………………………………………………………. 

2.6 Telefonszáma………………………………………………………………………………. 

2.7 E-mail címe…………………………………………………………………………………. 

 

3. A vendéglátó üzlet üzemeltetője1 

3.1 Neve (Cég megnevezése) ………………………………………………………….................. 

3.2 Születési helye és ideje………………………………………………………………………. 

3.3 Anyja neve………………………………………………………………………………...... 

3.4 Lakcíme (Székhelye)……………………………………………………………………......... 

3.5 Tartózkodási helye…………………………………………………………………………. 

3.6 Telefonszáma……………………………………………………………………………. 

3.7 E-mail címe………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

                                                 
1 Csak akkor kell kitölteni, ha eltér a tulajdonostól 



4. A kérelmezett állandó éjszakai nyitva tartási idő: 

4.1 Kezdete: ……………………év…………………………………hó…………………nap 

4.2 Megjelölése: 

Hétfő:…………….………………..…órától……………………………..óráig 

Kedd:…………….………………..…órától…………………………. ….óráig 

Szerda:…………….…………………órától……………………….……..óráig 

Csütörtök:…………….……………...órától………………………..…….óráig 

Péntek:…………….…………………órától……………………….…….óráig 

Szombat:…………….………………..órától……………………….…….óráig 

Vasárnap:…………….……………….órától……………………….…….óráig 

 
Öttevény, ………………………………………. 
 
 
 
      …………………………………………. 
             Kérelmező neve 
 
 
       

………………………………………….. 
                 Kérelmező (cégszerű) aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tájékoztató a vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitva tartásának engedélyezése iránti 
kérelem kötelező mellékletéről: 
 
Amennyiben a vendéglátó üzletet magában foglaló ingatlan tulajdonosa nem azonos a vendéglátó 
üzlet üzemeltetőjével, úgy az ingatlan tulajdonosának közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt nyilatkozata az állandó éjszakai nyitva tartáshoz történő hozzájárulásáról. 

 
 

 
  



1. sz. melléklet 6/2017. (III.30.) sz rendelet 

 

KÉRELEM 

VENDÉGLÁTÓ ÜZLET  

KÖZÖSSÉGI  

ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSÉRE 

 
 

Általános adatok 
 

1. A vendéglátó üzlet  

1.1Megnevezése:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 Címe (helyrajzi száma):……………………........................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. A vendéglátó üzlet tulajdonosa 

2.1 Neve(Cég megnevezése):…………………………………………………………………....... 

2.2 Születési helye és ideje:……………………………………………………………………….. 

2.3 Anyja neve:…………………………………………………………………………………... 

2.4 Lakcíme (Székhelye):……………………………………………………………………......... 

2.5 Tartózkodási helye:………………………………………………………………………….. 

2.6 Telefonszáma:……………………………………………………………………………….. 

2.7 E-mail címe:…………………………………………………………………………………. 

 

3. A vendéglátó üzlet üzemeltetője2 

3.1 Neve (Cég megnevezése):………………………………………………………………......... 

3.2 Születési helye és ideje:………………………………………………………………………. 

3.3 Anyja neve:…………………………………………………………………………………... 

3.4 Lakcíme (Székhelye):……………………………………………………………………......... 

3.5 Tartózkodási helye:………………………………………………………………………….. 

3.6 Telefonszáma:……………………………………………………………………………….. 

3.7 E-mail címe:…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

                                                 
2 Csak akkor kell kitölteni, ha eltér a tulajdonostól 



A rendezvényre vonatkozó, -  rendezvényenként külön kitöltendő - adatok 

4.A rendezvény megnevezése:………………………………………………………………. 

 

5. A kérelmezett eseti éjszakai nyitva tartási idő: 

5.1 Dátuma: …………év…………………hó………………………………….(tól-ig) nap 

5.1.1. Rendezvény napja: …………………………………….. 

5.1.2. Időtartamának megjelölése:……………………….órától………………………óráig 

 

5.2 Dátuma: …………év………………………hó…………………………….(tól-ig) nap 

5.2.1. Rendezvény napja: …………………………………….. 

5.2.2. Időtartamának megjelölése:……………………….órától………………………óráig 

 

5.3 Dátuma: …………….év………………………hó………………………....(tól-ig) nap 

5.3.1. Rendezvény napja: …………………………………….. 

5.3.2. Időtartamának megjelölése:……………………….órától………………………óráig 

 

5.4 Dátuma: ………….év……………………hó……………………………..(tól-ig) .nap 

5.4.1. Rendezvény napja: ……………………………………... 

5.4.2. Időtartamának megjelölése:……………………….órától………………………óráig 

 

5.5 Dátuma: …………….év……………………hó…………………………..(tól-ig) .nap 

5.5.1. Rendezvény napja: ……………………………………… 

5.5.2. Időtartamának megjelölése:……………………….órától………………………óráig 

 

6. A kérelemmel érintett terület3: 

Üzlethelyiség   -   Kert   -   Kerthelyiség   -   Terasz 

 

7. Zeneszolgáltatás:5 

Épületen belül,  Épületen kívül  Hangosító berendezés használatával 

 

8. Tervezett létszám:………………………………………………. 

 

 

                                                 
3 A megfelelő(ek) aláhúzandó(k) 



Öttevény, ………………………………………. 
      
 
 

…………………………………………. 
             Kérelmező neve 
       

………………………………………….. 
                 Kérelmező (cégszerű) aláírása 
 
 
 
Tájékoztató a vendéglátó üzlet közösségi éjszakai nyitva tartásának engedélyezése iránti 
kérelem kötelező mellékletéről: 
 
Amennyiben a vendéglátó üzletet magában foglaló ingatlan tulajdonosa nem azonos a vendéglátó 
üzlet üzemeltetőjével, úgy az ingatlan tulajdonosának nyilatkozata az állandó éjszakai nyitva 
tartáshoz történő hozzájárulásáról. 

 



2. sz. melléklet 6/2017. (III.30.) sz rendelet 

 

KÉRELEM 

VENDÉGLÁTÓ ÜZLET 

ESETI 

ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSÉRE 

 

 

Általános adatok 

 

1. A vendéglátó üzlet  

1.1Megnevezése:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 Címe (helyrajzi száma):……………………........................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. A vendéglátó üzlet tulajdonosa 

2.1 Neve(Cég megnevezése):…………………………………………………………………....... 

2.2 Születési helye és ideje:……………………………………………………………………….. 

2.3 Anyja neve:…………………………………………………………………………………... 

2.4 Lakcíme (Székhelye):……………………………………………………………………......... 

2.5 Tartózkodási helye:………………………………………………………………………….. 

2.6 Telefonszáma:……………………………………………………………………………….. 

2.7 E-mail címe:…………………………………………………………………………………. 

 

3. A vendéglátó üzlet üzemeltetője4 

3.1 Neve (Cég megnevezése):……………………………………………………………..…....... 

3.2 Születési helye és ideje:……………………………………………………………………….. 

3.3 Anyja neve:…………………………………………………………………………………... 

3.4 Lakcíme (Székhelye):……………………………………………………………………......... 

3.5 Tartózkodási helye:………………………………………………………………………….. 

3.6 Telefonszáma:……………………………………………………………………………….. 

3.7 E-mail címe:…………………………………………………………………………………. 

 

 

                                                 
4 Csak akkor kell kitölteni, ha eltér a tulajdonostól 



4. Rendezvény megnevezése:…………………………………. 

 

5. A kérelmezett eseti éjszakai nyitva tartási idő: 

5.1 Dátuma: …………………….év…………………………………hó…………………..nap 

5.2 Időtartamának megjelölése:……………………….órától………………………………óráig 

 

6. A kérelemmel érintett terület5: 

Üzlethelyiség  Kert   Kerthelyiség  Terasz  Egyéb:…………… 

 

7. Zeneszolgáltatás:5 

Épületen belül,  Épületen kívül  Hangosító berendezés használatával 

 

8. Tervezett létszám:………………………………………………. 

 
Öttevény, ………………………………………. 
 
 
      …………………………………………. 
             Kérelmező neve 
       

………………………………………….. 
                 Kérelmező (cégszerű) aláírása 
 
 
 
 
Tájékoztató a vendéglátó üzlet eseti éjszakai nyitva tartásának engedélyezése iránti 
kérelem kötelező mellékleteiről: 

 
1. A környezeti zajforrás hatásterületén (a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan 

és annak határaitól számított 20 méteres távolságon belüli lakóépülettel rendelkező 
ingatlan) állandó lakóhellyel rendelkező személyek írásos nyilatkozatai az eseti éjszakai 
nyitva tartáshoz történő hozzájárulásukról. 
A hatásterületen élők nyilatkozatának csatolása abban az esetben kötelező, amennyiben:  

− kérelmező a rendezvényt részben-egészben épületen kívül, kert, kerthelyiség, terasz 
igénybevételével kívánja megtartani, illetve  

− a rendezvényen, 2200 órát követően a rendelet 3.§ (2) bekezdésében foglaltaktól el kíván 
térni. 

 
2. Amennyiben a vendéglátó üzletet magában foglaló ingatlan tulajdonosa nem azonos a 

vendéglátó üzlet üzemeltetőjével, úgy az ingatlan tulajdonosának nyilatkozata az állandó 
éjszakai nyitva tartáshoz történő hozzájárulásáról.  

                                                 
5 A megfelelő(ek) aláhúzandó(k) 


