
138/2022. (V. 26.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

  

12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 

tartózkodással úgy határozott, hogy a Happy 

Drink Bar Kft. közterület-használati ügyben 

benyújtott fellebbezési kérelmében 

hivatkozott érdeksérelemre tekintettel a 

fellebbezésnek helyt ad, és a XIV-353-

4/2022. ügyiratszámú határozatot 

megváltoztatja oly módon, hogy a 

kérelemben foglalt közterület-használatot 

2022. május 27. és 2022. szeptember 30. 

közötti időszakra vonatkozóan engedélyezi, 

erre tekintettel a másodfokú hatósági 

jogkörében eljárva a külön íven szerkesztett, 

mellékelt – módosított, mely szerint további 

feltételként szabja, hogy a terasz területe a 

nyitvatartási időt követően lezárásra kerüljön 

olyan módon, hogy az más számára ne 

legyen megközelíthető – határozatot hozza. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a – 

módosított – melléklet szerinti határozat 

közlésével az ügyfelet értesítse. 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  

 Képviselő-testülete  

                 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

 

    Ügyiratszám:  XIV-353-10 /2022 

       Ügyintéző:       dr. Gyulai Zsanett 

                                                                       Telefonszám:  +36-70/684-7272 

                                                              Tárgy: Fellebbezés közterület-használati ügyben 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

HAPPY DRINK BAR KFT. (cégjegyzékszám: 08-09-026524, adószám: 24985925-2-08, 

székhely: 9175 Dunaszentpál, Diófasor út 4., képviseli: Pintér Zoltán ügyvezető),  Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere XIV-353-4/2022. számú 

határozata ellen benyújtott fellebbezése ügyében a Képviselő-testület …/2022. (V. 26.) 

XI.ÖK számú határozatával helyt ad, és az elsőfokú határozatot megváltoztatja akként, 

hogy a Budapest XI. kerület, Bercsényi utca 12. szám előtt 2 db parkolóhely nagyságú 

közterület vendéglátó terasz céljára történő használatát 2022. május 27. és 2022. szeptember 



30. közötti időszakra a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. 

törvény 149. § (1) bekezdése alapján ingyenesen engedélyezi.  

 

Használó kizárólag a jóváhagyott, jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékelt 

helyszínrajzon megjelölt helyen, jelen határozatban rögzített nagyságú közterületen és 

időtartamban jogosult a határozatban meghatározott tevékenység folytatására. A vendéglátó 

terasz 5.00 és 23.00 óra között üzemelhet. Vendéglátóteraszon zene szolgáltatása, valamint 

televíziókészülék, projektor kihelyezése tilos. 

A vendéglátóterasz területén belül elhelyezhetők a vendéglátással közvetlenül összefüggő 

eszközök, így asztalok, székek, 1 m
2
 alapterületnél nem nagyobb tálalópultok, melegítők. A 

vendéglátóterasz területén nem helyezhető el fagylaltos pult, italautomata, hűtőszekrény. A 

vendéglátó terasz nem téliesíthető; napernyő, asztal, szék, egyéb berendezés semmilyen 

formában nem rögzíthető a járda burkolatához, a burkolat nem fúrható meg. 

 

A vendéglátó terasz üzemeltetője köteles 

a) a tőle elvárható legnagyobb gondossággal a terasz környezetében élők nyugalmának 

megőrzése érdekében a vendégtérben jól látható helyen tájékoztatást közzétenni a vendéglátó 

terasz működési idejének lejártáról, 

b) a közterületen álló terasz területének minden megkezdett 5 m
2
 területe után 0,5 m

2
 élő zöld 

növényzet kihelyezésével zöldterületet kialakítani, és a kialakított zöldterületet folyamatosan 

gondozni, és 

c) a terasz teljes területének, valamint a terasszal határos közterületi járda és zöldterület 

tisztántartására, takarítására. 

 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható az 

Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.), a Fővárosi 

Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó utca 27.) címzett keresetlevélben. A pert Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata ellen kell benyújtani. 

 

A keresetlevelet a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező 

gazdálkodó szervezet elektronikus úton, az űrlapbenyújtási támogatási szolgáltatás 

igénybevételével is benyújthatja. A szükséges űrlap letölthető a https://ohp-

20.asp.lgov.hu/kereses?sourceUrl=ugyinditas linkről, e helyen a benyújtás részletes technikai 

leírása is megtalálható.  

 

A keresetlevélben fel kell tüntetni az eljáró bíróságot, a feleknek, valamint a felek 

képviselőinek nevét, lakóhelyét, egyéb elérhetőségét és perbeli állását, az érvényesíteni kívánt 

jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával, azokat az 

adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetéke megállapítható, valamint a bíróság 

döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem). Tartalmaznia kell továbbá a 

felülvizsgálni kért közigazgatási határozat számát, a határozatról való tudomásszerzés módját 

és idejét, valamint ha a közigazgatási eljárásban a jogi képviselő olyan meghatalmazást 

csatolt, amely a per vitelére is vonatkozik, az erre való utalást. 

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti kérelem eljárási illetéke 30 000 forint. 

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a bíróságtól 

azonban a halasztó hatály elrendelése kérhető. 

Az eljárási cselekmény során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és 

viseléséről nem rendelkeztem. 

 

I N D O K O L Á S 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses?sourceUrl=ugyinditas
https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses?sourceUrl=ugyinditas


 

HAPPY DRINK BAR KFT. közterület-használati kérelme alapján indult önkormányzati 

hatóság ügyben Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere XIV-

353-4/2022. számú határozatával a Budapest XI. kerület, Bercsényi utca 12. szám előtti 2 db 

parkolóhely vendéglátó terasz céljára történő közterület-használatához nem járult hozzá, 

tekintettel arra, hogy a lakosság részéről a korábbi közterület-használattal kapcsolatos 

tapasztalatok alapján több panasz is érkezett, valamint az érintett helyszín  útburkolati jellel 

kijelölt közúti várakozóhely, amelynek vendéglátó-terasz céljára történő használata a 

közterület eredeti célja szerinti használatának aránytalan mértékben történő korlátozásával jár. 

 

A kérelmező a határozat ellen törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, arra 

hivatkozással, hogy a vendéglátó terasz engedélyezésére vonatkozó közterület-használati 

kérelmük elutasítása aránytalanul szankcionálja a vállalkozásukat. A Budapest XI. kerület, 

Bercsényi utcában egyes vendéglátó- és szórakozó egységek jóval hosszabb, hajnalig tartó 

nyitvatartási idővel rendelkeznek, így a Happy Drink Bar Kft. által üzemeltetett üzlet zárását 

követően jelentős az átmenő éjszakai gyalogos forgalom, amelyért a kérelmező nem vonható 

felelősségre. Fellebbezésében előadta, hogy a környékbeli vendéglátósoknak az éjszakai élet 

negatív hatásaira egyfajta kollektív felelősséget kellene vállalniuk. 

A Képviselő-testület felülvizsgálati eljárás keretében az ügyet megvizsgálta és megállapította, 

hogy a kérelmező fellebbezési kérelmében megjelölt indokok megalapozottak, tekintettel arra, 

hogy a környékbeli egyes vendéglátóhelyek nyitvatartási ideje jóval meghaladja a Happy 

Drink Bar Kft. által üzemeltetett vendéglátóüzlet nyitvatartási idejét (23:00), amelyért az 

ügyfél egyénileg nem szankcionálható. Újbuda Közterület-felügyelete a helyszíni eljárások 

során nem állapított meg szabálysértést. 

A fentiekre tekintettel a hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.  

 

A másodfokú határozat bírósági felülvizsgálati lehetőségének biztosítására és feltételei 

meghatározatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 

2017. évi I. törvény 4. § (1) bekezdése, 37. § (1) bekezdés a)-g) pontjai, a 37. § (2) bekezdés 

a)-c) pontjai, a 37. § (3) bekezdés, a 39. § (1) bekezdése, a bírósági felülvizsgálat iránti 

kérelem eljárási illeték megállapítására és megfizetése módjának meghatározására, az 

illetékfeljegyzési jog biztosítására az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) 

bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja, valamint 74. § (1) bekezdése alapján került sor. 

 

A hatóság a határozatát a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta meg. 

Döntése az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és a 81. § (1) bekezdésén, az Ákr. 84.§ (a) és b) pontján, 

valamint a közterületek használatáról és rendjéről szóló 42/2021. (XII.21.) XI.ÖK rendelet 14. 

§ (1) bekezdésén alapul. 

 

Az eljáró hatóság hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIV. törvény 142/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörén, illetékessége Ákr. 16. § 

(1) bekezdés b) pontjának rendelkezésén alapul. 

 A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

Budapest, 2022. május 26.   

                                                                                                            dr. László Imre                                                                                                    

                                                                                   polgármester 

Erről értesül: 

- Happy Drink Bar Kft.  


