
 

Salgótarján Megyei Jogú Város 

Jegyzője 
 

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 

Tel.: (32) 417-255, Fax: (32) 310-838, e-mail: hatosag@salgotarjan.hu 

 

FELHÍVÁS 
 

Vendéglátóhely üzlettípusok bejelentésére 2021. március 31-ig 

 

2021. január 1. napjától a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 31. §-a alapján a vendéglátó 

üzleteket üzlettípusokba kell sorolni. Új üzlet létesítésekor már a kérelem tartalmazza az 

üzlettípus meghatározását. 

A már meglévő, 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén az üzlettípust a 

kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a területileg illetékes 

jegyzőnek.  

Az egyes üzlettípusokat és azok jellemzőit a Rendelet 4. melléklete határozza meg. 

Üzlettípusok: 

- étterem 

- büfé 

- cukrászda 

- kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely 

- italüzlet, bár 

- zenés-táncos szórakozóhely 

- munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely 

- gyorsétterem 

- rendezvényi étkeztetés 

- alkalmi vendéglátóhely 

- mozgó vendéglátóhely 

 

Felhívom figyelmét, hogy a mellékelt bejelentőlapot kitöltve 2021. március 31. napjáig 

juttassa el hivatalunkba személyesen, postai, vagy elektronikus úton az 

https://epapir.gov.hu/ honlapon keresztül. 

 

Salgótarján, 2021. március 22. 

 

 

dr. Romhányi Katalin jegyző nevében és megbízásából: 

 

 

  Tóth Szabolcs 

  irodavezető 

  Hatósági Iroda 
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BEJELENTÉS 
Vendéglátóhely üzlettípus besorolásáról 

 

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

31. §-a és 4. sz. melléklete alapján 

 

Kereskedő adatai: 

Kereskedő neve (cég / egyéni vállalkozó neve):  .........................................................................................  

Kereskedő székhelye/címe:  ..........................................................................................................................  

Kereskedő Cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: ...........................................................  

Kereskedő elérhetőség (telefon, e-mail): ............................................................................................................  

 

A vendéglátó üzlet adatai: 

Vendéglátó üzlet címe: ..................................................................................................................................   

Vendéglátó üzlet elnevezése: .........................................................................................................................  

Kereskedelmi hatóságnál rögzített nyilvántartási száma ..............................................................................  

 

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

4. melléklete szerinti vendéglátóhely üzlettípus (a megfelelő típus aláhúzandó, csak egy 

jelölhető meg):  

 

• Étterem  

• Büfé  

• Cukrászda  

• Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely  

• Italüzlet, bár  

• Zenés-táncos szórakozóhely  

• Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely  

• Gyorsétterem  

• Rendezvényi étkeztetés  

• Alkalmi vendéglátóhely  

• Mozgó vendéglátóhely  

 

Kijelentem, hogy a nyilatkozatom a valóságnak megfelel, és azt az aláírásommal hitelesítem.  

 

Kelt: .................................., 2021...................................... 

 

 

   ...................................................................  

 kereskedő (cégszerű) aláírása  

 



Melléklet 
a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. számú melléklete alapján 

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, Zenés szolgáltatást nyújt, tánctérrel rendelkezik. A kiszolgálás lehet 



fogyasztás helye: hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos 

edényekben (poharak stb.). 

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

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. 

 


