
2. melléklet 

Közterület-használati engedély iránti kérelem 
 

 

I. A kérelmező adatai: 

1. A kérelmező neve:…………………..………………………………………………………. 

2. A kérelmező személyi azonosítója (magánszemély kérelmező esetén): 

3. A kérelmező címe/székhelye:……….…………………………………………………….. 

4. A kérelmező cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, őstermelői 

igazolvány száma:…………..……………………………  

5. A kérelmező adószáma (egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet esetén):  

6. A kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail címe: …………………………………. 

7. A közterületen folytatni kívánt tevékenység: (a megfelelő aláhúzandó)  

1. a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, üzleti védőtető, mindenféle 
hirdető-berendezés egyéb alternatív reklámhordozó (szendvicsember, fényreklám, hirdetési 
céllal elhelyezett gépjármű, stb.), cég- és címtábla elhelyezése, 

2. önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezése, 
3. árusító és egyéb építmény elhelyezése, 
4. alkalmi, idényjellegű, és kitelepült árusítás, 
5. építési munkával kapcsolatos építőanyag, különböző méretű konténer elhelyezése, 

állványozás, lakókocsi, lakó konténer tárolása, 
6. építési törmelék elhelyezése, 
7. kitelepült vendéglátás, vendéglátó-ipari előkert,  
8. mozgóbolti kereskedelmi tevékenység, mozgóárusítás, 
9. üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése, árukirakodás,  
10. cirkuszi és mutatványos tevékenység, 
11. üzemképtelen vagy elhagyott gépjármű 10 napot meghaladó tárolása, 
12. 3,5 tonna össztömeget meghaladó teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, 

mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi, autóbusz közterületen történő ideiglenes 
elhelyezése azzal, hogy ezekre legfeljebb 30 napra szóló engedély adható ki, 

13. sport-, kulturális- és gasztronómiai rendezvény, 
l4. Egyéb, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

54. § (4) bekezdésében meghatározott rendeltetéstől eltérő közterület-használat 
 

8. A folytatni kívánt tevékenység helye: 

 8.1. a tevékenység címe(i), helyrajzi száma:……………….……………………………… 

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

 8.2. árusítás esetén az áru (termék) megnevezése:………………….……………………. 

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



 8.3. a használni kívánt terület alapterülete: (m2)……………..…………………………. 

 8.4. árusítás esetén az árusítóeszköz megnevezése:…………..………………………….. 

9. A tevékenység megkezdésének dátuma: ………………………………………………… 

      A tevékenység befejezésének dátuma: …………………………………….…………….. 

II.  Csatolandó okiratok: 
1. cégkivonat, aláírási címpéldány, egyéni vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, 

hatóságok engedélye, útvonalterv, műszaki leírás  
2. Amennyiben nem a kérelmező személyesen vagy a vállalkozás képviseletre jogosult tagja 

jár el, meghatalmazást csatolni kell 
 

III. Eljárási díj: 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján az eljárásért 3.000.,- 

Ft illetéket kell fizetni. 

 

Etyek, 20… év …………………… hó ……………….. nap 

 
 

 

       ……………………………………….. 

         aláírás 
 


