
 

 

 

Szám:111/1005-2/2021.                        Tárgy: Felhívás vendéglátó egységet  

Ügyintéző: Mészáros Mariann     üzemeltetők részére. 

 (28) 529-243    

meszaros.mariann@godollo.hu       

 

 

Tisztelt Üzemeltető! 

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2.§ b) pontja alapján kijelölt kereskedelmi 

hatóságként eljárva, az alábbiakra hívom fel figyelmét. 

 

A Korm. rendelet 2021. január 1-től az alábbi rendelkezéssel egészült ki: 

 

„31. § A 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet szerinti 

vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a 

jegyzőnek.” 

 

 

Fentiek alapján, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsz. tv.) 9. § (1) bekezdése figyelembe 

vételével felhívom figyelmét, hogy Hivatalomhoz nyilatkozattételét az Eüsz. tv. előírásainak 

megfelelő formátumban, azaz kizárólag e-papír szolgáltatáson keresztül valósíthatja meg 

(https://epapir.gov.hu/), az alábbiak szerint: 

 

Témacsoport: Önkormányzat igazgatás 

Ügytípus: Kereskedelmi ügyek 

Címzett: Gödöllő Város Önkormányzata 

Hivatkozási szám: 111/… (a nyilvántartásba vételről szóló igazolás száma) 

Levél tárgya: Vendéglátóhely üzlettípus bejelentése 

Levél szövege: Vendéglátóhely neve, nyilvántartási száma, illetve a Korm. 

rendelet 4. sz. melléklete alapján a vendéglátóhely üzlettípusának megjelölése. 

 

Kérem elektronikus bejelentési kötelezettségének mihamarabb, de legkésőbb a fent 

megjelölt határidő (2021. március 31.) szerint eleget tenni! 

 

 

Kelt: Gödöllő, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban. 

 

Dr. Kiss Árpád  

jegyző 

 

https://epapir.gov.hu/
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4. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez  

Vendéglátóhely üzlettípusok és azok jellemzői 

1. Étterem 

• Fő terméktípusa: Melegétel 

• Tevékenység TEÁOR kódja: TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás  

• Üzemeltetés típusa: Egész éven át nyitva tartó/időszakos  

• Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás lehet hagyományos 

vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel 

rendelkezik, a vendégeknek biztosítani kell a helyszíni fogyasztás lehetőségét.  

• Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket helyben készítik, főzőkonyhával rendelkezik. 

 

2. Büfé 

• Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel  

• Tevékenység TEÁOR kódja: TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás  

• Üzemeltetés típusa: Egész éven át nyitva tartó/időszakos  

• Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás önkiszolgáló, egyszer 

vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás 

lehetőségét nem kötelező biztosítania.  

• Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.  

 

3. Cukrászda 

• Fő terméktípusa: Cukrászati készítmény, édesipari termék  

• Tevékenység TEÁOR kódja: TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás  

• Üzemeltetés típusa: Egész éven át nyitva tartó/időszakos  

• Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás lehet hagyományos 

vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). 

Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.  

• Konyha jellege, ételkészítés helye: A cukrászati termékeket nem feltétlenül a helyszínen 

készítik.  

 

4. Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely 

• Fő terméktípusa: Kávéital, alkoholmentes ital  

• Tevékenység TEÁOR kódja: TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás  

• Üzemeltetés típusa: Egész éven át nyitva tartó/időszakos  

• Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás lehet hagyományos 

vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). 

Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.  

• Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.  

 

5. Italüzlet, bár 

• Fő terméktípusa: Szeszes ital  

• Tevékenység TEÁOR kódja: TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás  

• Üzemeltetés típusa: Egész éven át nyitva tartó/időszakos  

• Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás lehet hagyományos 

vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). 

Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.  

• Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.  

 

6. Zenés-táncos szórakozóhely 

• Fő terméktípusa: Szeszes ital  

• Tevékenység TEÁOR kódja: TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás  

• Üzemeltetés típusa: Egész éven át nyitva tartó/időszakos  

• Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: Zenés szolgáltatást nyújt, 

tánctérrel rendelkezik. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy 

többször használatos edényekben (poharak stb.).  

• Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.  
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7. Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely 

• Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel  

• Tevékenység TEÁOR kódja: TEÁOR’08: 5629 - Egyéb vendéglátás  

• Üzemeltetés típusa: Egész éven át nyitva tartó/időszakos  

• Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás lehet hagyományos 

vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel 

rendelkezik, a helyszíni fogyasztás lehetőségét kötelező biztosítania.  

• Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum 

tálalóval vagy melegítőkonyhával kell rendelkeznie.  

 

8. Gyorsétterem  

• Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel  

• Tevékenység TEÁOR kódja: TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás  

• Üzemeltetés típusa: Egész éven át nyitva tartó/időszakos  

• Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás lehet hagyományos 

vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). 

Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.  

• Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum 

befejező konyhával rendelkezik.  

 

9. Rendezvényi étkeztetés 

• Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel  

• Tevékenység TEÁOR kódja: TEÁOR’08: 5621 - Rendezvényi étkeztetés  

• Üzemeltetés típusa: Alkalmi  

• Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás helye a rendezvény. 

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos 

edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező 

biztosítania.  

• Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.  

 

10. Alkalmi vendéglátóhely 

• Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital  

• Tevékenység TEÁOR kódja: TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás  

• Üzemeltetés típusa: Alkalmi  

• Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: Meghatározott helyen üzemel. A 

kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos 

edényekben (étkészlet, poharak stb.). Pl. Telepített food truck, borozó egy borfesztiválon  

• Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.  

 

11. Mozgó vendéglátóhely 

• Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital  

• Tevékenység TEÁOR kódja: TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás  

• Üzemeltetés típusa: Alkalmi  

• Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: Folyamatosan változtatja a helyét, 

nem tartózkodik huzamosabb ideig egy helyben. A kiszolgálás önkiszolgáló értékesítés 

formájában történik, nem biztosít ülőhelyet, egyszer vagy többször használatos edényekben 

(étkészlet, poharak stb.). Pl. Mozgó food truck, mozgó (kiskocsin) borozó egy borfesztiválon 

• Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik. 

                





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: DR. Kiss Árpád


Egyedi azonosítója: kiss.arpad@godollo


Beosztása: Jegyző


Szervezeti egység megnevezése: Jegyzői Iroda


Szervezet megnevezése: Gödöllői Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2021-03-24T17:21:16+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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