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BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET 
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
JEGYZŐ  

 
ELLENÖRZŐTT BEJELENTÉST ÉRINTŐ 

TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
Az alábbi engedélyköteles tevékenységek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (továbbiakban: 2020. évi LVIII. törvény) 400. § (1) bekezdése értelmében 
engedély helyett ellenőrzött bejelentés (a továbbiakban: ellenőrzött bejelentés) alapján is folytathatóak a következő 
tevékenységek: 

1) A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet  (a továbbiakban: 
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet) szerinti zenés-táncos rendezvény tartása, 

2) A vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet (továbbiakban: 55/2009.(III.13.) 
Korm. rendelet) szerinti vásárok és piacok üzemeltetése,   

3) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 6. § (8) bekezdése értelmében a világörökségi területen 
található szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet 24 óra és 6 óra közötti nyitva tartása 

4) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) kormányrendelet (továbbiakban: 
210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet) 21. § (3) bekezdése szerinti nem melegkonyhás vendéglátó üzlet tekintetében szeszes-ital 
kimérése, amennyiben az üzlet nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 
méteres közúti (közterületi) távolságon belül van, 

5) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott üzletköteles termékek értékesítése, 
6) A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint 

a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 57/2013. (II. 27.) 
Korm. rendelet) 2. melléklete szerinti telepengedély-köteles tevékenységek – FIGYELEM: Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület Építési Szabályzatáról szóló 16/2000. (VIII. 15) önkormányzati 
rendelete alapján Budapest Főváros I. kerület közigazgatási területén ezen tevékenységek nem végezhetőek! - 

 
Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. 
melléklete határozza meg az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyeket. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

1) A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, 
2) Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet, 
3) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
4) Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet  
5) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
6) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
7) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
8) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 
Az ellenőrzött bejelentés megtétele:  
Az ellenőrzött bejelentést az adott területre vonatkozó engedélykérelemre jogszabályban előírt adattartalommal kell 
benyújtani és az ellenőrzött bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem jogszabályban előírt mellékleteit. Az 
ellenőrzött bejelentéshez okiratot kell mellékelni, amelyben a bejelentő 
a) tájékoztatást ad a joggyakorlás által érintett további ügyfelek személyéről, és 
b) nyilatkozik arról, hogy a további ügyfeleket a bejelentés benyújtásának szándékáról, a benyújtás időpontjáról és az eljáró 
hatóságról tájékoztatta. 
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Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásában elektronikus 
úton megtett bejelentésnek minősül  

 az ügyfélkapu/cégkapu útján,  

 elektronikus űrlap útján,  

 általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint  

 az ellenorzott_bejelentes@budavar.hu címre érkező e-mail útján megtett bejelentés. 
 
Az ellenőrzött bejelentés során fizetendő díj és/vagy illeték: 
Az ellenőrzött bejelentésért az engedélyezés illetékének, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjának (a továbbiakban: díj) 50%-át kell megfizetni, így: 
 

1) A 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés-táncos rendezvény tartása esetén 1 500 Ft illetéket,  
2) Az 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet szerinti vásár, piac üzemeltetése esetén 1 500 Ft illetéket kell fizetni, azonban 

felhívjuk az Ügyfelek figyelmét, hogy a szakhatóságok részére a rájuk vonatkozó külön jogszabályban 
meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 50%-át (a Budapest Főváros Kormányhivatala részére 15 000 Ft 
igazgatási szolgáltatási díjat a következő számlaszámra: 10023002-00301253-0000000) az Ügyfélnek meg kell 
fizetnie és az ellenőrzött bejelentés során ezt hatóságunk felé igazolni kell.  

3) A Kertv. 6. § (8) bekezdése értelmében a világörökségi területen található szeszes italt kimérő, árusító 
kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet 24 óra és 6 óra közötti nyitva tartása esetén 1 500 Ft illetéket, 

4) A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése szerinti nem melegkonyhás vendéglátó üzlet tekintetében 
szeszes-ital kimérése esetén 1 500 Ft illetéket, 

5) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott termékek kizárólag üzletben folytatott 
kereskedelmi értékesítése illetékmentes (figyelemmel az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 
bekezdés 50. pontjára), 

6) Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt telepengedély-köteles tevékenységek esetén az 
igazgatási szolgáltatási díj összege az 5 000 Ft 50%-a, vagyis 2 500 Ft-ot kell megfizetni. (FIGYELEME. a hatályos 
KÉSZ alapján ezen tevékenységek nem végezhetőek Budapest Főváros I. kerület közigazgatási területén). 
 

Az eljárási illeték megfizethető a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 12010154-00379543-00700002 számú 
illetékbeszedési bankszámlájára banki átutalással, a 6.) pontban rögzített igazgatási szolgáltatási díj pedig a 12010154-
00379543-00100000 költségvetési számlaszámra átutalással. Az díj megfizetését az erről szóló bizonylat másolati 
példányával kell az eljárás megindításakor igazolni. 
 
Ha a bejelentő a díjat nem vagy hiányosan fizette meg, a hatóságunk határidővel felhívja a díjfizetési kötelezettségének 
teljesítésére. A díjon felül felmerülő további költségeket az előlegezi és viseli, akinél azok felmerültek. 
Tájékoztatom, hogy ha az engedély kiadásához törvény vagy kormányrendelet szakhatósági állásfoglalás beszerzését írja 
elő, az eljáró hatóság a bejelentést a szakhatóság részére azonnal megküldi, így pl. a Kertv. 6. § (8) bekezdése szerinti nyitva 
tartás engedélyezése során az eljárásban a rendőrség szakhatóságként vesz részt. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy szakhatósági hozzájáruláshoz kötött tevékenységek esetén az illetékes szakhatóságnál 
előzetesen érdeklődjenek a jogszabályi környezetről és a benyújtandó dokumentumok köréről a hatékony ügyintézés 
céljából! Az illetékes szakhatóságok elérhetőségét megtalálják a www.budavar.hu oldalon az Igazgatási iroda tájékoztatói 
között az érintett eljárás tájékoztatójában. 
 
Az ellenőrzött bejelentés visszautasítása: 
Ha az ellenőrzött bejelentés nem tartozik a 2020. évi LVIII. törvény IV. fejezetének hatálya alá, vagy a bejelentő az 
ellenőrzött bejelentést nem elektronikus úton terjeszti elő, a hatóság a bejelentést a benyújtástól számított 15 napon belül 
visszautasítja, és a megfizetett illetéket / díjat visszatéríti. A hatóságunk visszautasítja az ellenőrzött bejelentést, ha a 
bejelentő a hatóság díjfizetésre irányuló felhívásában foglaltakat határidőben nem teljesíti. 
 
A bejelentés engedélyezésre utalása 
Tájékoztatom, hogy a hatóság az ellenőrzött bejelentés benyújtását követőn 15 napos határidő letelte előtt végzéssel a 
bejelentés engedélyezési eljárásban történő elbírálásáról rendelkezik, ha 

 a tevékenység a 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján nem végezhető bejelentéssel, 

 megállapítható, hogy az engedély megadásának jogszabályban előírt feltételei hiányoznak, 
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 az alábbi közérdekek várható vagy közvetlen sérelmének veszélye áll fenn: 
- az élet, a testi épség és az egészség védelme, 
- a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák bekövetkezése, 
- a közbiztonság, vagy 
- más nyomós közérdek, 

 az engedélyezési eljárásban az eljárás felfüggesztésének lenne helye, 

 az ellenőrzött bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható, illetve az ellenőrzött bejelentés hiányos, 
továbbá  

 az ellenőrzött bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott 
következtetést lehet levonni. 

 
Ezen végzéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak. A végzést hatóságunk abban az esetben is meghozza, ha ezt a 
szakhatóság kezdeményezi a fenti okokból. A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le. 
 
Az engedélyezésre utalási eljárásban 

 az ellenőrzött bejelentést kérelemnek kell tekinteni, 

 az ügyintézési határidő kezdőnapja a bejelentést követő nap azzal, hogy az ügyintézési határidő az engedélyezéshez 
képest plusz öt nappal meghosszabbodik, 

 a díjat és/vagy illetéket a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni. 
 
A tevékenység megkezdése a bejelentést követően 
Ha nem kerül sor az ellenőrzött bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására, a kérelmező a 
tevékenységet a bejelentést követő tizenötödik napot követő naptól jogosult megkezdeni. Tájékoztatjuk, hogy a fenti 
esetben a joghatás beálltáról hatóságunk nem ad ki külön értesítést, arról kizárólag a bejelentő kérelmére ad ki bármilyen 
iratot. Erre hivatkozással a jogosultság igazolására vonatkozóan adatot a www.budavar.hu oldalon található jegyzői 
közhiteles nyilvántartásokban talál majd a bejelentő releváns adatot.   
 
A közérdek érvényre juttatása 
A tevékenység megkezdésekor és annak végzése során a bejelentőnek a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi 
feltételeknek meg kell felelnie. A bejelentő a tevékenysége szakszerűségéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik, 
amelynek kockázatbecslés-alapú ellenőrzésére (a továbbiakban: ellenőrzés) a hatóság kiemelt figyelmet fordít. 
A hatóság az ellenőrzött bejelentés alapján végzett tevékenységet szükség szerint ellenőrzi, amelybe a szakhatóság 
bevonható. A szakhatóság a hatáskörének keretei között önállóan is végezhet ellenőrzést. 
Ha az ellenőrzés szabálytalanságot tár fel, a hatóság 
a) jogosult a tevékenységet megtiltani vagy a tevékenységtől való eltiltást alkalmazni, 
b) kötelezheti a bejelentőt a szabályszerű joggyakorlásra. 
 
A 2020. december 31-ig terjedő időszakban megindult engedélyezési eljárásokban a hatóság felhívja a kérelmező figyelmét 
arra, hogy a tevékenység engedély helyett bejelentés alapján is végezhető. A figyelemfelhívás kiterjed a bejelentés 
intézésének teljes körű ismertetésére, ideértve a közérdek érvényre juttatása körében alkalmazandó szabályokat is. 
 
Hatóságunk elérhetőségei: 
Budapest I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda 
Postai cím:    1250 Budapest, Pf. 35.  
Ügyfélfogadási cím:   1014 Budapest Kapisztrán tér 1. III. em. 304.- 305. szoba 
Ügyfélszolgálati telefonszám:  458-3087; 458-3075; 458-3088 
E-mail:     igazgatas@budavar.hu 
KRID:     IKERPMH   
Ügyfélfogadás 
(előzetes időpont egyeztetéssel):  hétfő:  14:00 – 18:30 
                           szerda:  08:00 – 16:30                                  
                           péntek: 08:00 – 12:00 
Ebédidő minden nap:    12:00 - 12:30 
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A Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáinak 2020. július 1-től személyes ügyfélfogadási rendje (előzetes időpont 
egyeztetéssel!): 
Hétfő: 8:00 -18:30 óráig 
Kedd: 8:00 -16:00 óráig 
Szerda: 8:00 -16:30 óráig 
Csütörtök: 8:00 -16:00 óráig 
Péntek: 8:00 -13:00 óráig  
Ebédidő 12:00 -12:30 óráig 
Honlap:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/e-o-h-o-t-f-foosztaly  
 
 
Utolsó frissítés: 2020.06.29. 
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