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Tárgy: Eltiltott szolgáltatók nyilvántartása  

Szolgáltatási tevékenység folytatásától eltiltott  
szolgáltatók nyilvántartása 

 
 

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Jegyzője által vezetett, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. 
törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott, a szolgáltatási tevékenység folytatását végleges jegyzői döntéssel megtiltott Szolgáltatók nyilvántartása a következő: 
 

  
 

Szolgáltató 
neve 

 
Szolgáltató 
lakcíme / 
székhelye 

 

 
Megtiltott szolgáltatási 

tevékenység1 
 

 
A tilalom időbeli hatálya2 
(Kezdő és záró időpontja, 

amennyiben határozott 
időre szól). 

 Az eltiltó döntés 
véglegessé válása  

 
 

 
A tilalom területi 

hatálya3 
 

A szolgáltatási tevékenység 
megkezdésére és folytatására való 

jogosultságot szabályozó külön 
jogszabályban meghatározott 

adatok 

 
Eltiltást 

tartalmazó döntés 
véglegesség 

válásának dátuma 

1 Nortom 
King Kft. 

székhelye: 
1027 
Budapest, 
Bem József u. 
6. fszt 

A közterületi értékesítés 
keretén belül folytatott 
kereskedelmi tevékenység 
ideiglenes megtiltása, majd 
végleges megtiltása 

A végleges tilalmat 
tartalmazó határozat 
jogerőssé vált: 2015. június 
3. 
 
A közterületre vonatkozó 
jogerős közterület-
használati engedély 
megszerzéséig, de legfeljebb 

Budapest Főváros I. 
kerület közigazgatási 
területén lévő 
közterületein: 
Szentháromság tér 
területén a Mátyás 
templommal szemben 
közterületen, Dísz tér 
17. szám alatt 

A kereskedelemről  szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény (továbbiakban: 
Kertv.) 9. § (4) bekezdés d) pontja és 
a R. 27.§ (1) bekezdése alapján, majd 
R. 27. § (2) bekezdése alapján 
 

2015. június 3. 
 

                                            
1 Szolgtv. 29. § (3) bekezdés szerint ezen adat tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül a jelen nyilvántartás. 
2 Szolgtv. 29. § (3) bekezdés szerint ezen adat tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül a jelen nyilvántartás. 
3 Szolgtv. 29. § (3) bekezdés szerint ezen adat tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül a jelen nyilvántartás. 
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90 napra, majd véglegesen 
került megtiltásra a 
tevékenység 

közterületen, Clark 
Ádám téren a Siklóval 
szembeni közterületen 

2 Univ. Arts 
Cafe Kft.  

székhelye: 
2030 Érd, 
Bojtorján utca 
2.  

Az üzletben folytatott 
kereskedelmi tevékenység 
ideiglenes megtiltása, a 
feltételek nem teljesítése 
esetén pedig végleges 
megtiltás került elrendelésre. 
Az üzlet végleges szolgáltatási 
tevékenységtől történő 
eltiltása és a kereskedelmi 
nyilvántartásból való törlése 
tárgyában információval az 
ügyben újonnan kijelölésre 
kerülő Budapest Főváros XI. 
kerület Újbudai 
Önkormányzat Jegyzője 
rendelkezik.  

A döntés jogerőssé vált: 
2015. november 6.  
 
A bejelentés-köteles 
kereskedelmi tevékenység 
bejelentés nélküli tényleges 
folytatása, valamint a 
bejelentés előírt adataiban 
bekövetkezett változás 
bejelentésének elmulasztása 
miatt bírság került 
kiszabásra. 
 

1121 Budapest, 
Zugligeti út 9-25. szám 
alatti „Univ Arts Café – 
Étterem” elnevezésű 
üzlet 

A szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény (továbbiakban: 
Szolg.tv.) 25. § (2) bekezdésében 
meghatározott, bejelentés-köteles 
tevékenység bejelentés nélküli 
tényleges folytatása, valamint a 
bejelentés előírt adataiban 
bekövetkezett változás bejelentésének 
elmulasztása 

2015. november 6. 

3 OTORON
GO 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

székhelye: 
1016 
Budapest, 
Orom utca 10. 
fsz. 16. 

Szálláshely-szolgáltatási 
tevékenység végleges 
megtiltása. 

A döntés jogerőssé vált 
2016. június 10-én és 
onnantól határozatlan ideig 
tart az eltiltás hatálya.  

1016 Budapest, Orom 
utca 10. fsz. 16., 
valamint a 1016 
Budapest, Bérc utca 18. 
alagsori 2. szám alatti 
ingatlanokban 

A Szolg.tv. 25. § (2) bekezdése 
alapján megtiltásra került a 
szálláshelyszolgáltatás tekintettel arra, 
hogy a jegyző részére nem került 
bejelentésre a tevékenység a Kertv. 
6/D. § -ának megfelelően. 

2016. június 10. 

4 HF-BAU 
Kft. 

székhelye: 
1161 
Budapest, 
Hársfavirág u. 
50. fszt. 1 

Az üzletben folytatott 
kereskedelmi tevékenység 
végleges megtiltása  

A döntés jogerőssé vált: 
2017. március 30-án és 
onnantól kezdve végleges a 
megtiltás 

1015 Budapest, Ostrom 
u. 31. szám alatti 
„Mamma Rosa 
Pizzéria” elnevezésű 
üzlet 

A kereskedelmi tevékenység végleg 
megtiltásra került a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 
27. § (2) bekezdés b) alpontja alapján, 
egyúttal a kereskedőt a jegyző a 
kereskedelmi nyilvántartásból törölte. 

2017. március 30. 

5 Italbár.com 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 
„kényszertö
rlés alatt”   

székhelye: 
1015 
Budapest, 
Ostrom u. 16. 
fszt. 6 

A mozgóbolt útján 
folytatott kereskedelemi 
tevékenység megtiltása 

A döntés jogerőssé vált:  
2017. július 20. 
Adott szolgáltatási 
tevékenység megkezdésére és 
folytatására való jogosultság 
megfelelő igazolásáig szólt a 
tiltás.  

2146 Mogyoród, 
Hungaroring területén, 
a WTCC eseményen a 
Super Gold P 
szektorban  

A Szolgtv. 25. § (2) bekezdésében 
meghatározott, a bejelentés-köteles 
kereskedelmi tevékenység 
(mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelemi tevékenység) 
bejelentés nélküli ténylegesen 
folytatása 

2017. július 20. 

6 VÁR-
ARCHÍVU

székhelye: 
1014 

Az üzlet végleges bezáratása 
és a kereskedelmi 

A döntés véglegessé vált: 
2018. október 22. 

1014 Budapest, 
Szentháromság tér 6. 

A Kertv. 9. § (4) bekezdése alapján 
 

2018. október 22. 

http://www.budavar.hu/
mailto:igazgatas@budavar.hu


 
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

IGAZGATÁSI IRODA 
Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Levelezési cím: 1250 Budapest, Pf.35.,  

hivatali kapu név: IKERPMH, KRID azonosító: 208048326 
Honlap: www.budavar.hu, fax: 458-3091, TEL: 458-3000 

e-mail: igazgatas@budavar.hu;  

M Kft. Budapest, 
Szentháromsá
g tér 6. 

nyilvántartásból törlése Végleges bezáratás szám alatt üzemeltetett 
„Smile Souvenir” 
elnevezésű üzlet 

7 Pegazus 
Trade Kft.  

székhelye: 
1101 
Budapest, 
Kőbányai út 
45. A. ép. B. 
lph. 1. em. 7.  

Az üzlet végleges bezáratása 
és a kereskedelmi 
nyilvántartásból törlése 

A döntés véglegessé vált: 
2018. november 29. 
Végleges bezáratás 

1014 Budapest, 
Szentháromság tér 6. 
szám alatt üzemeltetett 
„Magyar Sonkaház” 
elnevezésű üzlet 

A Kertv. 9. § (4) bekezdése alapján 
 

2018. november 29. 

8 FORTUNA 
ÖRÖKSÉG
E 
Régiségkere
skedelmi 
Kft. 

székhely: 1026 
Budapest, 
Nyúl utca 20. 
1. em. 2. 

Az üzlet végleges bezáratása 
és a kereskedelmi 
nyilvántartásból törlése 

A döntés véglegessé vált: 
2018. december 5. 
Végleges bezáratás 

1014 Budapest, 
Szentháromság tér 6. 
szám alatt üzemeltetett 
„Fortuna” elnevezésű 
üzlet 

A Kertv. 9. § (4) bekezdése alapján 
 

2018. december 5. 

9 Fortuna 
Régiség Kft. 

székhely: 1026 
Budapest, 
Nyúl utca 20. 
garázs ép. fszt. 

Az üzlet végleges bezáratása 
és a kereskedelmi 
nyilvántartásból törlése 

A döntés véglegessé vált: 
2018. december 5. 
Végleges bezáratás 

1014 Budapest, Hess 
András tér 4. szám alatt 
üzemeltetett „Fortuna 
Antik” elnevezésű üzlet 

A Kertv. 9. § (4) bekezdése alapján 
 

2018. december 5. 

10 Ajándék 
Magyarorszá
g Kft.  

székhely: 1161 
Budapest, 
Rákóczi út 
107. A. ép.  

Az üzlet végleges bezáratása 
és a kereskedelmi 
nyilvántartásból törlése 

A döntés véglegessé vált: 
2018. december 7. 
Végleges bezáratás 

A 1014 Budapest, 
Szentháromság tér 6. 
szám alatt üzemeltetett 
„Ajándék- és 
sakkszalon” üzlet 

A Kertv. 9. § (4) bekezdése alapján 
 

2018. december 7. 

11 AFC 
Services 
Kft. 
(korábban: 
Coffee-
Room Kft.) 

székhely: 1118 
Budapest, 
Ménesi út 24. 

Az üzlet végleges bezáratása 
és a kereskedelmi 
nyilvántartásból törlése 

A döntés véglegessé vált: 
2018. december 12. 
Végleges bezáratás 

A 1014 Budapest, 
Szentháromság tér 6. 
szám alatt üzemeltetett 
„Coffe-Room kávézó” 
elnevezésű 
1460/2015/B 
nyilvántartási számú és 
a „Teteje Kávéző” 
elnevezésű 
1870/2016/B 
nyilvántartási számú 
üzletek. 

A Kertv. 9. § (4) bekezdése alapján 
 

2018. december 12. 

12 Baráti 
Kávéház 
Kft.  

székhely: 2120 
Dunakeszi, 
Konrád Ignác 
utca 20. 

Az üzletben 
zeneszolgáltatás 
nyújtásának és a külön 
engedélyköteles termékek 
értékesítésének megtiltása 

A döntés véglegessé vált: 
2019. július 9. 
 
Eltiltás tartama: a hiányok 
pótlásáig, azok jogszerű 
igazolásáig. Zajhatárérték 

A 1012 Budapest Pálya 
utca 9. szám alatt 
üzemeltetett „Cafe 
Cream” elnevezésű 
üzlet 

A Kertv. 9. § (4) bekezdés a), illetve 
d.) pont alapján 

2019. július 9.  
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határozat benyújtása 
megtörtént 2019. július 11-
én, azonban a többi 
hiányosság nem került 
pótlásra. 

13 Csali Balázs  lakcíme: 1015 
Budapest, 
Batthyány 
utca 31. 
magasföldszin
t 

Szálláshely-szolgáltatási 
tevékenység végleges 
megtiltása. 

A döntés véglegessé vált: 
2020. május 25-én, és 
onnantól határozatlan ideig 
tart.  

1015 Budapest, 
Batthyány utca 2. szám 
alatti Társasház 
földszint XVIII. szám 
alatt található társasházi 
közös tulajdonban levő 
házfelügyelői 
lakásban/helyiségben 

A Szolg.tv. 25. § (2) bekezdése alapján 
megtiltásra került a 
szálláshelyszolgáltatás tekintettel arra, 
hogy a jegyző részére nem került 
bejelentésre a tevékenység a 
kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény 6/D. § -ának 
megfelelően 

2020. május 25. 

14 Ritter 
Bettina  

lakcíme: 1015 
Budapest, 
Batthyány 
utca 31. 
magasföldszin
t 

Szálláshely-szolgáltatási 
tevékenység végleges 
megtiltása. 

A döntés véglegessé vált: 
2020. május 25-én, és 
onnantól határozatlan ideig 
tart. 

1015 Budapest, 
Batthyány utca 2. szám 
alatti Társasház 
földszint XVIII. szám 
alatt található társasházi 
közös tulajdonban levő 
házfelügyelői 
lakásban/helyiségben 

A Szolg.tv. 25. § (2) bekezdése alapján 
megtiltásra került a 
szálláshelyszolgáltatás tekintettel arra, 
hogy a jegyző részére nem került 
bejelentésre a tevékenység a 
kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény 6/D. § -ának 
megfelelően 

2020. május 25. 

15 GoSouth 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

1013 
Budapest, 
Lánchíd utca 
7-9. 1. em. 2. 

A mozgóbolt útján 
folytatott kereskedelmi 
tevékenységének 
folytatásának megtiltása. 

A döntés végkegessé vált: 
2021. április 20-án, 
onnantól a Budapesti 
Rendőr-Főkapitányság I. 
kerületi Rendőrkapitányság 
01010-245/2/2021. 
VIKOZU ügyiratszámú 
határozatában foglalt 1013 
Budapest Lánchíd utca 7-9. 
fszt. 3. szám alatti „Meat 
Boutique” elnevezésű 
vendéglátó üzlet ideiglenes 
bezáratásának időtartamára 
szól.  

A mozgóbolt működési 
területe és útvonal 
jegyzéke (Budapest, 
kivéve V. kerület) 
 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó 
védelmi intézkedések második 
üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: 
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet) 
22/A. § (4) bekezdésében foglaltak 
alapján a mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenységének 
folytatását a Jegyző megtiltotta, egyúttal 
a 2346/2017/B nyilvántartási számú 
mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység és az Ügyfél 
kereskedőkről vezetett kereskedelmi 
nyilvántartásból törlésre került.  

2021. április 20. 

16 GoSouth 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

1013 
Budapest, 
Lánchíd utca 
7-9. 1. em. 2. 

A 1013 Budapest, Lánchíd 
utca 15. szám alatt „Cafe 
Perte” elnevezésű üzletben 
folytatott kereskedelmi 
tevékenység folytatásának 
megtiltása. 

A döntés végkegessé vált: 
2021. április 20-án, 
onnantól a Budapesti 
Rendőr-Főkapitányság I. 
kerületi Rendőrkapitányság 
01010-245/2/2021. 
VIKOZU ügyiratszámú 

A 1013 Budapest, 
Lánchíd utca 15. szám 
alatt „Cafe Perte” 
elnevezésű üzlet. 

A 484/20201. Korm. rendelet 22/A. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján a 
1013 Budapest, Lánchíd utca 15. szám 
alatt „Cafe Perte” elnevezésű üzletben 
folytatott kereskedelmi tevékenység 
folytatását a Jegyző megtiltotta, egyúttal 
a 1390/2015/B nyilvántartási számú 

2021. április 20. 
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határozatában foglalt 1013 
Budapest Lánchíd utca 7-9. 
fszt. 3. szám alatti „Meat 
Boutique” elnevezésű 
vendéglátó üzlet ideiglenes 
bezáratásának időtartamára 
szól. 

üzletben folytatott kereskedelmi 
tevékenység és az Ügyfél kereskedőkről 
és az üzletrekről vezetett kereskedelmi 
nyilvántartásokból törlésre került.  

17 GoSouth 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

1013 
Budapest, 
Lánchíd utca 
7-9. 1. em. 2. 

A 1013 Budapest Lánchíd 
utca 7-9. fszt. 3. szám alatt 
„Meat Boutique” 
elnevezésű üzletben 
folytatott kereskedelmi 
tevékenység folytatásának 
megtiltása. 

A döntés végkegessé vált: 
2021. április 20-án, 
onnantól a Budapesti 
Rendőr-Főkapitányság I. 
kerületi Rendőrkapitányság 
01010-245/2/2021. 
VIKOZU ügyiratszámú 
határozatában foglalt 1013 
Budapest Lánchíd utca 7-9. 
fszt. 3. szám alatti „Meat 
Boutique” elnevezésű 
vendéglátó üzlet ideiglenes 
bezáratásának időtartamára 
szól. 

A 1013 Budapest 
Lánchíd utca 7-9. fszt. 
3. szám alatt „Meat 
Boutique” elnevezésű 
üzlet 

A 484/20201. Korm. rendelet 22/A. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján a 
1013 Budapest Lánchíd utca 7-9. fszt. 
3. szám alatt „Meat Boutique” 
elnevezésű üzletben folytatott 
kereskedelmi tevékenység folytatását a 
Jegyző megtiltotta, egyúttal a 
994/2014/B nyilvántartási számú 
üzletben folytatott kereskedelmi 
tevékenység és az Ügyfél kereskedőkről 
és az üzletrekről vezetett kereskedelmi 
nyilvántartásokból törlésre került. 

2021. április 20. 

 

Kelt, Budapesten, időbélyegző szerinti dátummal 
 
 
 
 
 
 

dr. Kóródi-Juhász Zsolt  
jegyző 

A nyilvántartás közlésre került az alábbiak szerint: 
1. Honlapon (www.budavar.hu) 
2. Irattár (helyben) 
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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. Kóródi-Juhász Zsolt


Egyedi azonosítója: korodi.zsolt


Beosztása: jegyző


Szervezeti egység megnevezése: Jegyzői


Szervezet megnevezése: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri


A hitelesítés időpontja: 2021-05-10T15:42:44+02:00


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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