
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. április 30-i 

57-es számú határozat 

 

              

az egyes gazdasági tevékenységek folytatásához szükséges működési jóváhagyások, a 

közélelmezési egységek működési engedélyeinek, valamint a taxisrendszerű szállítási 

szolgáltatás folytatásához szükséges engedélyek kibocsátási, kiegészítési és módosítási 

illetékeinek elfogadására, a 2021-es évre 

 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Látva a Társadalmi-kulturális Tevékenységek és Vagyonkezelői Igazgatóság révén a 

Polgármester kezdeményezte 2020. 03. 06-i 15277 számú Jóváhagyási referátumot, az egyes 

gazdasági tevékenységek folytatásához szükséges működési jóváhagyások, a közélelmezési egységek 

működési engedélyeinek, valamint a taxisrendszerű szállítási szolgáltatás folytatásához szükséges 

engedélyek kibocsátási, kiegészítési és módosítási illetékeinek elfogadására a 2021-es évre 

vonatkozóan,  

Vonatkoztatva a szakbizottságok véleményezéséhez és azok javaslataihoz,  

Figyelembe véve a pénzügyi törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 227-es számú törvény 475-

ös cikkelye (3), (4) és (5) bekezdéseinek, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a pénzügyi 

eljárási törvénykönyvre vonatkozó 207/2015-es számú törvény előírásait, valamint a helyi 

közpénzügyekre vonatkozó 273/2006-os sz. törvény 30-as cikkelye, valamint a közigazgatási 

döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52//2003-as számú törvény előírásait,  

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

129. cikkelye (1) bekezdése, (14) bekezdése, a 196. cikkely (1) bekezdése „a” betűje és a 243. 

cikkely (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján,  

 

 

Elhatározza: 
 

1 cikkely. Jóváhagyják a 2021-es adóügyi évre, az egyes gazdasági tevékenységek 

folytatásához szükséges működési jóváhagyások, a közélelmezési egységek működési engedélyeinek, 

valamint a taxisrendszerű szállítási szolgáltatás folytatásához szükséges engedélyek kibocsátási, 

kiegészítései és módosítási illetékeinek szintjét, amely tevékenységeket a jelen határozat szerves 

részét képező 1-es számú melléklet tartalmazza.   

 

2. cikkely. Jóváhagyják a 2-es mellékletben ismertetett „A gazdasági tevékenységek 

lebonyolítása évi láttamoztatásának alkalmazását illető nyilatkozat”, valamint a 3-as mellékletben 

ismertetett, „A taxisrendszerű tevékenységek lebonyolításához szükséges évi láttamoztatás 

alkalmazását illető nyilatkozat” modelljét, amelyek jelen határozat szerves részeit képezik, s 

amelyeket a gazdasági, illetve a taxisrendszerű tevékenységek lebonyolítását illető 

véleményezések/engedélyek évi véleményezések igénylésével egyidőben töltenek ki és nyújtanak be.  

 

3. cikkely. Jelen határozat előírásainak véghezvitelével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Társadalmi-kulturális Tevékenységek és Vagyonkezelői 

Igazgatóság – Gazdasági tevékenységeket engedélyező és ellenőrző osztálya, valamint a Helyi adókat 



és illetékeket kezelő igazgatóság – Jogi személyek helyi adóit és illetékeit megállapító, kivető és 

begyűjtő osztály révén.  

 

4. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a közigazgatási 

bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot közlik a Maros 

Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében. 

 

5.  cikkely: Jelen határozatot közlik az alábbiakkal:  

 - Társadalmi-kulturális Tevékenységek és Vagyonkezelői Igazgatóság 

- Helyi Adók és Illetékek Igazgatósága. 

 

            

 

Üléselnök 

                        Papuc  Sergiu Vasile    

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője nevében 

Buculei Dianora Monica, D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgató 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1-es melléklet  

2-es változat 

 

A 2021. évre vonatkozó, az egyes kereskedelmi tevékenységek működési engedélyének, a 

közélelmezési egységek működési engedélyeinek, valamint a taxisrendszerű szállítási 

szolgáltatás folytatásához szükséges engedélyek kibocsátási, kiegészítési és módosítási díja, 

valamint a közétkeztetési egységek működési engedélyének díjainak 

                                                         

TÁBLÁZATA 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

So

r 

sz. 

Megnevezés Az illeték szintje a 2021-es 

évre  

-Lej- 

1 Az eladási struktúrákat illető működési 

láttamozások kibocsátására vonatkozó illeték 

(kereskedelmi és/vagy szolgáltatásnyújtó egységek), 

valamint ezek évi láttamozása  

 

 

70,00 

2 Az ideiglenes működési láttamozások kibocsátásának 

illetéke (meghatározott időre, utcai 

vándorkereskedelemre, promóciós kereskedelemre 

és bármilyen típusú alkalmi eseményre, beleértve a 

CAEN: 932 típusú tevékenységet – egyéb 

szórakoztató tevékenységek. 

 

70,00 

3 Az ideiglenes működési láttamozások kibocsátásának 

illetéke, fagylalt árusítására, a láttamozott 

struktúrák előtt vagy független struktúrák előtt 

elhelyezett kioszkokban, valamint popcorn, 

vattacukor, gesztenye, valamint más olyan specifikus 

gépekkel előállított élelmiszertermékek árusítására, 

amelyek az állam köz- illetve magánterületén 

helyezkednek el, mind az alkalmi események, mind 

az időszakos/idényjellegű események keretén belül.  

 

 

70,00 

4 Piacok működési engedélye kibocsátási illetéke, 

valamint azok évi láttamozása.  

 

70,00 

5 A közélelmezési egységek működési láttamozásai 

kibocsátásának illetéke, valamint ezek évi 

láttamozása: 

 

5.1. Klasszikus vendéglő, sajátos vendéglő, 

szakosodott vendéglő (zahana, panzió-vendéglő), 

pizzázó, mulató, pub, bisztró.  

 

      

   

          

               

 

 

 

 

50 négyzetméterig: 830 lej 

51-100 négyzetméter között:                  

986 lej 

101-200 négyzetméter között:                

1.246 lej 

201-350 négyzetméter között:                

1.713 lej 

351-500 négyzetméter között: 

2.491 lei 

500 négyzetméternél nagyobb 

felületért: 8,8 lej/m
2
, de nem 

több, mint 8.000 lej. 



 

 

 

 

 

 

5.2. Szociális jellegű vendéglő (vendéglő-kantin, 

önkiszolgáló vendéglő): 

 

          

          

        

        

 

5.3. Fast-food, laktó-vegetáriánus vendéglő, 

diétás vendéglő , rostélyos: 

 

          

         

       

5.4. Cukrászda, palacsintás bódé, perecsütöde, 

pereces bódé, lángos bódé: 

 

            

             

        

 

 

5.5. Kávézó, teázó: 

 

             

             

        

 

 

5.6. Falatozó,  söröző,  nappali bár , éjszakai bár, 

cafe-bár, kávézó, diszkó-bár, videó-bár, diszkó, 

biliárd-bár, snack-bár, büfé, bodega 

 

           

          

 

 

5.7.  Terasz, nyári kert, a közélelmezési egység előtti 

téren felállított idényterasz: 

 

 

 

 

 

50 négyzetméterig: 493 lej 

51-100 négyzetméter között:                  

737 lej 

101-200 négyzetméter között:                

986 lej 

201-350 négyzetméter között:                

1.298 lej 

351-500 négyzetméter között: 

1.505 lei 

500 négyzetméternél nagyobb 

felületért: 8,8 lej/m
2
, de nem 

több, mint 8.000 lej. 

 

. 

 

 

50 négyzetméterig: 493 lej 

51-100 négyzetméter között:                  

737 lej 

101-200 négyzetméter között:                

986 lej 

201-350 négyzetméter között:                

1.298 lej 

351-500 négyzetméter között: 

1.505 lei 

500 négyzetméternél nagyobb 

felületért: 8,8 lej/m
2
, de nem 

több, mint 8.000 lej. 

 

 

50 négyzetméterig: 280 lej 

51-100 négyzetméter között:                  

327 lej 

101-200 négyzetméter között:                

420 lej 

201-350 négyzetméter között:                

561 lej 

351-500 négyzetméter között: 

747 lei 

500 négyzetméternél nagyobb 

felületért: 8,8 lej/m
2
, de nem 

több, mint 8.000 lej. 

 

 

50 négyzetméterig: 296 lej 

51-100 négyzetméter között:                  

343 lej 

101-200 négyzetméter között:                

441 lej 

201-350 négyzetméter között:                

586 lej 



351-500 négyzetméter között: 

784 lei 

500 négyzetméternél nagyobb 

felületért: 8,8 lej/m
2
, de nem 

több, mint 8.000 lej. 

 

 

50 négyzetméterig: 986 lej 

51-100 négyzetméter között:                  

1.246 lej 

101-200 négyzetméter között:                

1.505 lej 

201-350 négyzetméter között:                

1.765 lej 

351-500 négyzetméter között: 

2.491 lei 

500 négyzetméternél nagyobb 

felületért: 8,8 lej/m
2
, de nem 

több, mint 8.000 lej. 

 

Az 500 négyzetméterig terjedő 

felületért: 7,8 lej/m
2
, 

függetlenül az időszaktól, 

amelyben a terasz működik, de 

nem több, mint 3900 lej. 

Az 500 négyzetméternél 

nagyobb felületért: 8,8 lej/m
2
, 

függetlenül az időszaktól, 

amelyben a terasz működik, de 

nem több, mint 8.000 lej. 

 

 

6 Az eladási struktúrákat (kereskedelmi és/vagy 

szolgáltatást nyújtó egységek) illető működési 

láttamozások kiegészítésére és/vagy módosítására, a 

piacok működési véleményezésére, valamint a 

közélelmezési egységeket illető működési 

engedélyekre vonatkozó illeték.    

 

 

52,00 

7 A Marosvásárhelyi Tanács 2004. évi 124-es számú, 

utólag módosított és kiegészített határozata alapján 

kibocsátott eladási struktúrák működési 

engedélyének, ideiglenes működési engedélyek, 

piacok működési engedélyének, valamint a 

Marosvásárhelyi Tanács 2007. évi 39-es számú, 

utólag módosított és kiegészített határozata alapján 

kibocsátott közélelmezési egységek engedélyének 

másolatának kibocsátási illetéke.      

 

 

 

70,00 

8 A láttamozásokat és engedélyeket illető bizonylatok 

és igazolások kibocsátására vonatkozó illeték.  

  

 

6,00 

9 Szállítási engedély kibocsátási illetéke. 235,00 

10 Szállítási engedély módosítási illetéke.  94,00 



11 Taxisengedély kibocsátási illetéke.  140,00 

12 Taxisengedély láttamozási illetéke.  19,00 

13 Taxisengedély módosítási illetéke.  94,00 

14 Diszpécserengedély kibocsátási illetéke.  470,00 

15 Diszpécserengedély láttamozási illetéke.  94,00 

16 Diszpécserengedély módosítási illetéke. 94,00 

17 Szakmai magatartási priusz kibocsátási illetéke  10,00 

18 Tarifalista kibocsátási illetéke, megfelelőségi 

láttamozással.  

4,00 

19 Szállítási és/vagy taxisengedély megfelelő 

másodpéldányának kibocsátási illetéke.  

10,00 

20 Szállítási engedélyek, taxisengedélyek és más 

taxisdiszpécser engedélyek másodpéldányának 

kibocsátási illetéke. 

75,00 

21 Eseményeken élelmezési tevékenységek 

(catering) és más élelmezési szolgáltatások 

(CAEN: 562 csoportkód) működési engedélye 

kibocsátási illetéke, valamint azok évi 

láttamozása. 

 

1.090,00 

 

Megjegyzés : 

 

(1) Jelen határozat értelmében, a az egyes tevékenységek specifikus adójára vonatkozó 

170/2016-os számú törvény 2. cikkelye (1) bekezdése „d” betűje előírásai értelmében, a 

„felület” kifejezés az alábbi jelentéssel bír:  

Felület – kereskedelmi/kiszolgálási hasznos felület CAEN 5610 kódra – „Éttermek, és „Bárok és 

egyéb italkimérő tevékenységek”, s a szalonok, teraszok és nyári kertek felületének összegét jelenti, 

az osztályozási/engedélyezési bizonylatnak megfelelően. A közélelmezési egységek működési 

engedélye kibocsátási, valamint azok évi láttamozási illetéke meghatározásakor figyelembe veszik a 

Közélelmezési egységek típusbesorolására vonatkozó nyilatkozatba bejegyzett kiszolgálási felület 

értékét, amelynek modelljét a turisztikai struktúrákba nem foglalt közélelmezési egységek 

típusbesorolására vonatkozó 834/1999. kormányhatározat 2-es mellékletével hagytak jóvá.  

 

(2) A fent megszabott működési láttamozások és működési engedélyek kibocsátására 

vonatkozó illetékeket, ezek kibocsátása előtt kell kifizetni teljes egészében, a 2021-es fiskális év 

végéig maradt periódustól függetlenül 

(3) Az ideiglenes működési engedély véleményezésének kibocsátási illetékét egyszerre kell 

kifizetni, a kibocsátás időpontjában.  

 

(4) A láttamozásokat és működési engedélyeket visszavonják, abban az esetben, ha az évi 

láttamozási illetéket folyó év december 31-ig nem fizetik ki, újraláttamozási/újraengedélyezési joggal 

az érvényben levő legiszláció megszabta feltételek között, valamint az állammal szembeni 

kötelezettségek törlesztésének feltételével, amelyek a folytatott kereskedelmi és/vagy közélelmezési 

tevékenységekből származnak, és amely kötelezettségek a helyi közhatóság kimutatásaiból erednek 

 

(5) Az 1-es és 4-es pontokban szereplő működési láttamozásoknak a 2021-es évi láttamozási 

illetékét, 2021. március 31-ig lehet kifizetni, késedelemi büntetéseket és kamatok felszámolása 

nélkül.   

 

(6) Az 5-ös pontban (beleértve az 5.7-es pontot is) szereplő közélelmezési egységek működési 

engedélyeinek 2021-es évi láttamozására vonatkozó illetékeket, egy részben kell kifizetni, 2021. 

március 31-ig lehet kifizetni, késedelemi büntetéseket és kamatok felszámolása nélkül.   

 



(7) A 12-es pontnál szereplő taxisengedélyek és a 15-ös pontnál feltüntetett diszpécserengedélyek 

2021-es évi láttamozási illetékét egyetlen részletben kell kifizetni, 2021. március 31-ig lehet kifizetni, 

késedelemi büntetéseket és kamatok felszámolása nélkül.   

 

(8) Abban az esetben, ha a közélelmezési egységek működési láttamozásait és/vagy működési 

engedélyeit a tulajdonos írásos igénylésére (amelyet az intézmény központi iktatójában jegyeztek) 

2021. június 30-ig bevonják, a tulajdonos a 2021-es évre az 1-es, 4-es, 5-ös és 21-es pontokban 

megszabott illeték 50%-át kell kifizesse. Abban az esetben, ha a közélelmezési egységek működési 

láttamozásait és/vagy működési engedélyeit a tulajdonos írásos igénylésére (amelyet az intézmény 

központi iktatójában jegyeztek) 2021. június 30-a után vonják be, a tulajdonos a 2021-es évre az 1-es, 

4-es, 5-ös és 21-es pontokban megszabott illeték teljes összegét ki kell fizesse. A láttamozási illeték 

50%-kal való csökkentése nem alkalmazható azokban az esetekben, amikor a közélelmezési 

egységek működési véleményezésének és/vagy működési engedélyének visszavonását a kibocsátási 

feltételek megszegése miatt rendelték el.   

 

(9) A közélelmezési egységek működési engedélyének, egyes kereskedelmi tevékenységek és 

szolgáltatások gyakorlásához szükséges működési véleményezések, a fentebb meghatározott 

taxisengedélyek és diszpécserengedélyek kiegészítési/módosítási illetékét a kibocsátás (átvétel) 

időpontjában kell kifizetni, ahogyan azt az igénylésnek megfelelően kiegészítették/módosították.   

 

(10) A közélelmezési egységek működési engedélyének, az egyes kereskedelmi tevékenységek 

kifejtésének működési engedélye, a szállítási engedélyek, a taxisengedélyek és a 

diszpécserengedélyek másodpéldánya kibocsátási illetékét egy részben, a kibocsátás időpontjában 

kell kifizetni.  

 

(11) A szakmai erkölcsi bizonyítványt, a megfelelőségi láttamozással ellátott tarifalista és a 

szállítási és/vagy taxisengedéllyel egyező másolat kibocsátási illetékét egy részben, a kibocsátás 

időpontjában kell kifizetni.  

 

  

________________________________ 

 

 

2-es melléklet 

 

Nyilatkozat  

A gazdasági tevékenységek működéséhez szükséges évi láttamozás érdekében 

 

 

 ■Alulírott_________________________________________, lakcím, 

város_________________, 

utca _____________________________ sz. _____ap._____, személyi irat sorszám___________ 

szám ____,  _________________ által kibocsátva ______________ dátumon, személyi száma 

(CNP) ______________________________, 

a ______________________________________________ P.F.A/Î.F./Î.I./ S.C. törvényes 

képviselője, 

székhelye ________________, utca____________________________________ sz. 

_____ap._____, 

 A Cégjegyzékben a J(F)_____/__________/_________, és C.U.I.___________________________ 

számmal bejegyezve ,  

 

 

Az évi láttamozás elérése érdekében, saját felelősségre, az engedély(ek) vagy láttamozás(ok) 

visszavonásának büntetése alatt nyilatkozom, hogy az alábbi közélelmezési egység(ek), illetve 

eladási struktúra(k) engedélyezése/véleményezése kezdeti feltételei nem módosultak, és hogy 



teljesíti ezen tevékenység(ek) további folytatására vonatkozó törvényes követelményeket, az 

alábbiak szerint:  

 

Sor 

sz. 

Közélelmezési engedély 

/Működési véleményezés  

Szám és dátum 

A közélelmezési egység vagy eladási 

struktúra címe 

Suprafaţa totală 

a structurii de 

vânzare  

(suprafaţa de 

servire în cazul 

unităţilor de 

alimentaţie 

publică) 

(m
2
) 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Ugyanakkor kötelezem magam, ha a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges 

közélelmezési működési véleményezés vagy engedély kibocsátásának alapjául szolgáló kezdeti 

feltételek módosultak, azt azonnal a kibocsátó tudomására hozom, a közélelmezési működési 

véleményezés vagy engedély érvényessége fenntartása, módosítása vagy visszavonása 

célszerűségének megállapítása érdekében – esetenként.  

 

 

Dátum,     Törvényes képviselő aláírása, 

 

  ________________                                      ____________________________ 

 

3-as melléklet 

 

Nyilatkozat  

A taxisrendszerű szállítási tevékenységek folytatásához szükséges évi láttamozás érdekében 

 

 

 

 ■Alulírott_________________________________________, lakcím, 

város_________________, 

utca _____________________________ sz. _____ap._____, személyi irat sorszám___________ 

szám ____,  _________________ által kibocsátva ______________ dátumon, személyi száma 

(CNP) ______________________________, 

a ______________________________________________ P.F.A/Î.F./Î.I./ S.C. törvényes 

képviselője, 

székhelye ________________, utca____________________________________ sz. 

_____ap._____, 

 A Cégjegyzékben a J(F)_____/__________/_________, és C.U.I.___________________________ 

számmal bejegyezve ,  

  

Az évi láttamozás elérése érdekében, saját felelősségre, a szállítási, azaz taxisengedély 

visszavonásának büntetése alatt nyilatkozom, hogy teljesítve vannak a taxisrendszerű közszállítási 

tevékenység további folytatásához szükséges törvényes feltételek, az alábbi taxi-személyautó(k)ra:  

 

Sor 

sz. 

Taxisengedély vagy szállítási engedély 

Szám és dátum 

A személyautó márkája és bejegyzési száma 



1   

2   

3   

4   

5   

 

Ugyanakkor kötelezem magam, ha a taxisrendszerű szállítási tevékenység folytatásához 

szükséges taxisengedély vagy szállítási engedély kibocsátásának alapjául szolgáló kezdeti feltételek 

módosultak, azt azonnal a kibocsátó tudomására hozom, a taxisengedély vagy szállítási engedély 

érvényessége fenntartása, módosítása vagy visszavonása célszerűségének megállapítása érdekében 

– esetenként.  

 

Dátum,     Törvényes képviselő aláírása, 

                  _________________                                ____________________________ 


