
  
 

N Y I L A T K O Z A T  
 

 
 
Alulírott _______________________________, (születetési hely, idő:_____________________, anyja neve: 

______________________, lakcíme:___________________________) mint a/az 

_______________________________ (székhely: _____________________________, cégjegyzékszám: 

_____________________) elnevezésű gazdasági társaság vezető tisztségviselője/tagja a veszélyhelyzet idején 

alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 22/A. § (1)-(3) bekezdésben foglalt 

rendelkezésekre tekintettel büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy mint üzemeltető az általam 

üzemeltetett üzlet/üzletek nem került/ek ideiglenesen bezáratásra, továbbá nem vagyok tagja/vezető 

tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, mely által üzemeltetett üzlet ideiglenesen bezáratásra került. 

„22/A. § (1) Ha a vendéglátó üzletet a rendőrség ideiglenesen bezáratta, a vendéglátó üzlet 

a) üzemeltetőjének a vendéglátó tevékenység végzésére kiadott engedélye vagy ilyen célú bejelentése a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának az 

időtartamára érvényét veszti, 

b) üzemeltetője részére a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának az időtartamára vendéglátó tevékenység végzésére engedély nem adható, illetve 

ilyen célú bejelentése nem érvényes, 

c) üzemeltetője a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának időtartama alatt vendéglátó tevékenységet nem végezhet. 

(2) Ha az ideiglenesen bezáratott vendéglátó üzlet üzemeltetője gazdasági társaság, abban az esetben a vendéglátó üzletet üzemeltető gazdasági 

társaság tagja, illetve vezető tisztségviselője 

a) személyesen, 

b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti más gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként vagy c) a (3) bekezdés 

c) pontja szerinti más gazdasági társaság tagjaként 

az üzlet ideiglenes bezáratásának időtartama alatt vendéglátó tevékenységet nem végezhet. 

(3) Ha az ideiglenesen bezáratott vendéglátó üzlet üzemeltetője gazdasági társaság, abban az esetben 

a) a vendéglátó üzletet üzemeltető gazdasági társaság tagja, illetve vezető tisztségviselője részére vendéglátó tevékenység végzésére kiadott engedély 

vagy ilyen célú bejelentés a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának az időtartamára érvényét veszti, 

b) mindazon gazdasági társaság vendéglátó tevékenység végzésére kiadott engedélye vagy ilyen célú bejelentése a vendéglátó üzlet ideiglenes 

bezáratásának az időtartamára érvényét veszti, amelynek vezető tisztségviselője az ideiglenesen bezáratott vendéglátó üzletet üzemeltető 

gazdasági társaság tagja vagy vezető tisztségviselője, 

c) mindazon gazdasági társaság vendéglátó tevékenység végzésére kiadott engedélye vagy ilyen célú bejelentése a vendéglátó üzlet ideiglenes 

bezáratásának az időtartamára érvényét veszti, amelynek tagja vagy tagjai kizárólagosan az ideiglenesen bezáratott vendéglátó üzletet 

üzemeltető gazdasági társaság tagja, tagjai vagy vezető tisztségviselője, 

d) az a) pont szerinti személy, illetve a b) és c) pont szerinti bármely érintett gazdasági társaság részére a vendéglátó üzlet ideiglenes 

bezáratásának az időtartamára vendéglátó tevékenység végzésére engedély nem adható, illetve ilyen célú bejelentés nem érvényes.”  

 

Kelt: _____________. 2021. ______________ 

 

        _______________________________ 

              cégszerű aláírás  

    (elektronikus benyújtás esetén az ügyiratot elektronikus    
           aláírással vagy AVDH-val kötelező ellátni) 


