
FOTÓZÁSI (FORGATÁSI) ENGEDÉLY  

IRÁNTI KÉRELEM 

a Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó területére 

 

sfeg 

 

I.  A KÉRELMEZŐ ADATAI: 

név/ cégnév: 

 

 

lakcím/ székhely:  

 

 

levelezési cím:  

 

 

cégjegyzékszám:  

 

 

cégjegyzésre jogosult(ak):  

 

 

mobilszám:  

 

e-mailcím:   

 

 

 

II. A FOTÓZÁS/FORGATÁS TÁRGYA  /Kérjük, a megfelelő részt húzza alá!/ 

- közszolgálati híradás, tájékoztatás  (ebben az esetben kérjük kitölteni:  

A tévéműsor neve: …………………………………………………………………….. 

Média (újság, magazin, weblap) neve: …………………………………………… 

A fotózás/forgatás tárgya: …………………………………………………………… 

Műsorba kerülés ideje, tévécsatorna neve: ……………………………………… 

- filmforgatás (reklámfilm, játékfilm, youtube csatornára film, filmsorozat stb) 

- fotózás (jegyes, esküvői, kismama) 

- fotózás (magazin, napilap, weblap, social media számára) 

- fotózás (kereskedelmi, illetve marketing célra pl. termékreklám, influencer fotózás) 

- drónfelvétel készítése 

 

III. ÁRAMIGÉNY /Kérjük, a megfelelő részt húzza alá!/ 

Kültéri áramforrás szükséges:  igen / nem 

Beltéri áramforrás szükséges: igen / nem 

 

Hosszabbító kábeleket és elosztókat az Üzemeltető nem biztosít. 

 

IV. A HASZNÁLNI KÍVÁNT TERÜLETEK ÉS HELYISÉGEK /Kérjük, a megfelelő részt húzza 

alá!/ 
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KÜLTÉREN: 

- Városligeti Műjégpálya utcafront kültéri (lépcsőzet, teraszok): igen /  nem 

- Városligeti Műjégpálya sétány kültéri:  igen kb. ….. négyzetméter  / nem 

- Csónakázótó stég: igen / nem 

- jégpálya: :  igen kb. ….. négyzetméter  / nem 

Kordonozást igénylek:  igen  /  nem 

- jégpálya melletti napozó stég, vár előtti betonmeder: igen  / nem 

Üzemi területen, technológiai épületnél, illetve a pályatakarító gépek útvonalán tilos fotózni és forgatni! 

 BELTÉREN: 

- korcsolyacsarnok aula:   igen / nem 

- korcsolyacsarnok csatoló: igen  / nem 

- hokimúzeum (melegedő): igen  / nem 

- ruhatár:  igen / nem 

- öltöző helyiség vizes blokkal:    igen  / nem 

- tárgyalóterem:   igen / nem 

 

V. A TELJES STÁB LÉTSZÁMA (fotós, operatőr, sminkes, kellékes stb, a fotózás alanyai, 

kísérői):  

 

VI. A FOTÓZÁS IDŐTARTAMA (érkezéstől távozásig): 

2018. ………………… hó ……… nap …… óra ….. perctől 

2018. ………………… hó ……… nap …… óra ….. percig 

 

VII. EGYÉB: 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Budapest, 2018. ………………………. 

 

 

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

          aláírás  

 

 

 

 

 

 

A kérelmet a n.pongo@mujegpalya.hu e-mailcímre kell elküldeni. 

mailto:n.pongo@mujegpalya.hu
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