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KÜLÖN NYITVATARTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
(az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2021. (XI.10.) önkormányzati rendelet alapján)

1. Kereskedő
neve székhelye

cégjegyzékszáma egyéni vállalkozó nyilvántartási száma

2. Üzlet
címe

Budapest, V. kerület

elnevezése (cégfelirat)

jelenlegi nyitvatartási ideje

3. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv) 6. § (8) bekezdése szerinti éjfél utáni nyitvatartási
engedély száma

ügyiratszám

4. Kérelmezett nyitvatartási idő (nem terjedhet túl a Kertv. szerinti éjfél utáni nyitvatartási engedélyben szereplő
nyitvatartási időn)
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5. Csatolandó dokumentumok
1. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (8) bekezdése szerinti éjfél utáni nyitvatartási engedély

2. limiter beépítését igazoló szakvélemény benyújtása

3. településképi döntés/szakértői vélemény a katasztrófavédelmi szempontból megfelelő, kifelé nyíló, hangszigetelt, zsilipes be-és
kiléptető rendszerről, homlokzati nyílászárókról, az üzlethelyiségen belül elhelyezett digitális kijelzővel rendelkező
forgalomszámlálóról a kihelyezést igazoló szakértői vélemény csatolása

4. teljes bizonyító erejű magánokirat az alábbiakról:
a) az üzemeltető 22.00 és 7.30 óra között nem végez, vagy végeztet göngyölegmozgató tevékenységet
b) üzlet nevével/logójával ellátott poharak beszerzését igazoló dokumentum, fénykép csatolása a kihelyezésről
c) tájékoztató a vendéglátó egységben értékesített, helyben fogyasztható termékek kivitelének tilalmáról
d) tájékoztató a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról, fotó csatolása a tájékoztató üzlet bejáratánál történt
kihelyezésről, illetve az üzemeltető weboldalán és közösségi internetes oldalán történő közzététel igazolása
e) a biztonsági személyzet alkalmazásáról szóló szerződés
f) üzlet nevével/logójával ellátott azonos színű karszalag beszerzését igazoló dokumentum, valamint fénykép csatolása a
karszalagról
g) vendéglátó üzlet lakókörnyezetre gyakorolt környezeti hatásvizsgálatának eredménye

Helység Dátum

Telefonszám Bejelentő
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