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Lovas-Show Kft. 

1146 Budapest Abonyi utca 31. 

Budapest Főváros I Fc5Jegyzc5 

ügyintézö: Földi Szimonetta 

telefon: +36 1 327-1149

email: Foldi.Szimonetta@budapest.hu 

ikt. szám: FPH058 /2878 - 8 /2021 

hiv. szám: -

tárgy: Közterület-használati hozzájárulás 
205HSZE211367 

TÉRTIVEVÉNY 

HATÁROZAT 

Lovas-Show Kft. (továbbiakban: Használó) 
(székhely: 1146 Budapest, Abonyi utca 31. 
cégjegyzékszám: 01-09-868951 
adószám: 13705406-2-42 
Bankszámla száma: 11705008-29904817-00000000) 
Kapcsolattartó nev�: ' �., .. 
email: 
telefon 

2021. július 10. napján benyújtott közterület-használati kérelme alapján indult önkormányzati hatósági ügyben 
eljárva a következő közterület-használatot 

Közterület helye: VI. kerület, Andrássy út Bajza utca és Hősök tere közötti szakasz, helyszínrajz 
szerint; XIV. kerület Dózsa György út Városligeti fasor és Podmaniczky u. közötti 
szakasz 

Használat nagysága: 23000 m2, 400 m2, 10500 m2 
Használat időtartama: 2021. október 01 - 2021. október 04. 
Használat célja: rendezvény (terület és elhelyezett építmény), rendezvény (vendéglátó tevékenység) 
Használat leírása: Nemzeti Vágta 

engedélyezem az alábbi feltételekkel: 

Használó kizárólag a jóváhagyott, jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékelt 
helyszínrajzon megjelölt helyen, jelen határozatban rögzített nagyságú közterületen és időtartamban 
jogosult a jelen határozatban meghatározott tevékenység folytatására. 

Használó kötelessége a rendezvény időpontjában hatályban lévő járványügyi szabályokat 
maradéktalanul betartani, továbbá Használó tudomásul veszi, hogy a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (Xl.10.) Korm. rendelet 7. § 
értelmében a védelmi intézkedések betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény 
helyszínéül szolgáló Intézmény vagy helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni. 

Használó köteles 2021. október 01. napjától - 2021. október 04. napjáig terjedő időszakra 4 085 400,- Ft, 
azaz négymillió-nyolcvanötezer-négyszáz forint közterület-használati díjat megfizetni az alábbiak 
szerint: 

Tétel Közterület Pontos hely Cél Használat Ideje Mennyiség 
1. VI. ker. Bajza utca és Hósök rendezvény, terület és 2021. október 1. 23000m2 

Andrássy út tere közötti szakasz, elhelyezett építmény: építés 
helyszínrajz szerint 

2. XIV. ker. Városligeti fasor és rendezvény, terület és 2021. október 1 10500m2 
Dózsa György út Podmaniczky u. elhelyez.ett építmény: 2021. október 4. 

közötti szakasz, rendezvény helyszín miatt 

cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. l levélcím: 1840 Budapest 1 / 6 oldal 






































