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A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet alapján
 BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról
 KÉRELEM mőködési engedély kiadásához / üzemeltetı váltáshoz
 ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE (nyilvántartási szám: …………………..)1
I. A kereskedı és a kereskedelmi tevékenység adatai
1. A kereskedı
neve: ………………………………………………………………………………………...
címe/székhelye: ……………………………………………………………………………..
képviselı neve, telefonszáma: …………………………………………………………….
2. A kereskedı cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozói nyilvántartási száma/ kistermelı
regisztrációs száma: …………………………………………………………………………….
3. A kereskedı statisztikai száma: ……………………………………………………………...
4. A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:
4.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén címek): ………………...........
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………...
4.2. mozgóbolt esetén a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: ………………................
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………...
4.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési terület
jegyzéke, a mőködési területévek érintett települések, vagy –ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
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………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………...

4.4. a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a
megjelölése (a jármő azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi
tevékenységet kívánnak folytatni
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………...
4a. üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy
tartott rendezvény helyének és idıpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott
rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás idıpontjának
megjelölése;
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………...
5. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:
A kereskedelmi formák2:
a) üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
Figyelem!
A kereskedı az üzlete homlokzatával érintkezı területen az üzletben való forgalmazás szabályai szerint
- a terület tulajdonosának (kezelıjének) hozzájárulása birtokában - forgalmazhatja az üzletben
jogszerően forgalmazott, a bejelentésben vagy a mőködési engedélyben meghatározott termékeket.

b) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
Figyelem!
Mozgóbolt útján élı állat, nemesfémbıl készült ékszer, díszmőáru és egyéb tárgy nem forgalmazható.
Mozgóbolt útján kereskedelmi tevékenység a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján
szükséges hatósági engedélyek birtokában, továbbá a jövedéki termék forgalmazása esetén a jövedéki
adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvényben (a továbbiakban: Jöt.) meghatározott feltételek teljesítése mellett, valamint a kereskedı
nevének és székhelyének feltüntetésével végezhetı.

c) bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
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d) vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
e) közterületi értékesítés,
Figyelem!
Közterületi értékesítés keretében - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - az 5. mellékletben
meghatározott termékek forgalmazhatóak.
5. mellékletben meghatározott termékek:
1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv;
2. levelezılap;
3. virág;
4. léggömb;
5. zöldség, gyümölcs;
6. pattogatott kukorica;
7. fıtt kukorica;
8. sült gesztenye;
9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak;
10. vattacukor, cukorka;
11. fagylalt, jégkrém;
12. ásványvíz, üdítıital, kávéital, nyers tej;
13. büfétermék;
14. sütıipari termékek;
15. elırecsomagolt sütemények, édességek.
(2) bekezdés: Közterületi értékesítés keretében a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri
ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelızı 20 napban
az 5. mellékletben meghatározott termékeken túl az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz
kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggı termékek, továbbá nemesfémbıl készült ékszerek,
díszmőáruk és egyéb tárgyak forgalmazhatók.
Közterületi értékesítést a kereskedı a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges
hatósági engedélyek birtokában, továbbá a nevének és székhelyének feltüntetésével folytathat.
Szeszes ital alkalmi rendezvényen, valamint közterületi értékesítés keretében a Jöt. 110. § (11)
bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése mellett árusítható.
A közút területének közlekedésre szolgáló részén a járda kivételével kereskedelmi tevékenység nem
folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintı
kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelıjének hozzájárulása esetén végezhetı.

f) közvetlen értékesítés,
g) üzleten kívüli kereskedelem,
Figyelem!
Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján
a) kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minısülı termék,
b) gyógyszer, gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású anyag vagy készítmény,
gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minısülı anyag és készítmény, növényvédı szer,
növényvédelmi célú és termelésnövelı anyag, valamint állatgyógyászati termék,
c) élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyümölcs kivételével,
d) élı állat, növényi szaporítóanyag,
e) az Országos Tőzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag,
f) veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott
anyag,
g) drágakı, nemesfém, nemesfémbıl készült ékszer, díszmőáru és egyéb tárgy,
h) jövedéki termék, valamint
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i) olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály elızetes engedélyhez köti.
Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshetı fel, kivéve,
ha ehhez elızetesen hozzájárult.
A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkeresı személy köteles
személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztónak
igazolni.
Az üzleten kívüli kereskedelem keretében a termék forgalmazása céljából a vásárlónak szervezett
utazást vagy rendezvényt a kereskedı köteles - az utazás vagy rendezvény helyének és idıpontjának
megjelölésével - legkésıbb tizenöt nappal megelızıen az 1. melléklet 4a. pontja szerinti
adattartalommal a jegyzı részére bejelenteni. A jegyzı a bejelentés másolatát soron kívül, de
legkésıbb a bejelentés beérkezését követı három napon belül elektronikus úton megküldi az utazás
vagy a rendezvény helye szerint illetékes fıvárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi
feladatkörében eljáró járási (fıvárosi kerületi) hivatalának.

h) csomagküldı kereskedelem,
Figyelem!
Csomagküldı kereskedelem útján a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
jogszabály szerinti kedvtelésbıl tartott állat nem forgalmazható.
Ha a csomagküldı kereskedınek a személyes adatok védelmérıl, valamint a közérdekő adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény értelmében az adatvédelmi nyilvántartásba be kell
jelentkeznie, a csomagküldı kereskedı - a külön jogszabályban elıírt tájékoztatási követelményekben
elıírtakon túl - köteles a termék ismertetıjében, illetve a termékrıl szóló tájékoztatóban feltüntetni az
adatvédelmi nyilvántartási számát.

i) automatából történı értékesítés.
Figyelem!
Automatából nem értékesíthetı nemesfémbıl készült ékszer, díszmőáru és egyéb tárgy, szeszes ital, élı
állat, valamint szexuális termék.
Automatából történı értékesítés a forgalmazott termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján
szükséges hatósági engedélyek birtokában folytatható. A kereskedı köteles az automatán nevét és
székhelyét feltüntetni.

j) közlekedési eszközön folytatott értékesítés
Figyelem!
Közlekedési eszközön folytatott értékesítés a közlekedési eszköz tulajdonosának, vagy
üzembentartójának engedélyével, továbbá az értékesített termékre vonatkozó jogszabályok alapján
szükséges hatósági engedélyek birtokában, a kereskedı nevének és székhelyének a vásárlók számára
jól látható helyen történı feltüntetésével végezhetı.

Ssz.

Kereskedelmi
helye

A kereskedelmi tevékenység formája3
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

tevékenység
a)

6. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
6.1. Napi/heti nyitva tartási ideje:
Hétfı:
3
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j)

Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:
6.2. tulajdonosa: …………………………………………………………………………….
6.3. címe: …………………………………………..

helyrajzi száma: ………………….

6.4. használatának jogcíme:
Tulajdonos  társtulajdonos  bérlı  haszonbérlı  egyéb 4
Amennyiben bérlı, a bérleti szerzıdés idıtartama:……………………………………….
6.5. elnevezése5: …………………………………………………………………………….
6.6. alapterülete (m2): ………………………………………………………………………
6.7. vendéglátóüzlet esetén befogadóképessége (fı): ………………………………………
6.8. a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók
könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének idıpontja6: ………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
A vásárlók könyve hitelesítését kéri?

O igen

O nem

Figyelem!
A vásárlók könyveként nyomdai úton elıállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös mérető lapot
tartalmazó nyomtatvány alkalmazható.
A vásárlók könyve tartalmazza a kereskedı nevét, címét és székhelyét, valamint cégjegyzékszámát,
továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve használatba vételének
idıpontját.
A vásárlók könyvét a jegyzı a kereskedı kérelmére aláírásával és bélyegzılenyomatával
haladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak.
A (3) bekezdéstıl eltérıen a bejelentésköteles vagy külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
esetén a kereskedı ilyen irányú - a bejelentéssel egyidejőleg megtett - kérelmére a jegyzı a kereskedı
által használni kívánt elsı vásárlók könyvét az üzlet nyilvántartásba vételével a vásárlók könyve
használatba vételének bejelentett idıpontjától, mint használatba vételi idıponttól hitelesíti. Ebben az
esetben a használatba vétel idıpontját az üzletet üzemeltetı kereskedı cégszerő aláírásával és
bélyegzılenyomatával igazolja.
A kereskedelmi tevékenység ellenırzésére jogosult hatóságok két évre visszamenıleg vizsgálhatják a
vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz
másodpéldányát.
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6
Sorszáma, mérete (pl. 25 X 3 lapos A/4-es mérető), megkezdés idıpontja (év, hónap, nap).
5

5

6.9. napi fogyasztási cikket értékesítı üzlet esetén:
az árusítótér nettó alapterülete:………………………………………………………………..
az üzlethez létesített gépjármő-várakozóhelyek száma:………………………………………
azok telekhatártól mért távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban,
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a
közforgalom céljára átadott magánút egy részén):
………………………………………………………………………………………………..
Figyelem!
Napi fogyasztási cikk: a vendéglátó tevékenység keretében értékesített termékek kivételével olyan, a
lakosság napi szükségleteinek, igényeinek kielégítésére szolgáló élelmiszer, illatszer, drogériai termék,
háztartási tisztítószer és vegyi áru, higiéniai papírtermék, amelyet a fogyasztó jellemzıen legfeljebb
egy éven belül elfogyaszt, elhasznál vagy lecserél.
Napi fogyasztási cikket értékesítı üzlet: olyan üzlet, amely forgalmának döntı hányadát napi
fogyasztási cikknek minısülı termékek árusítása teszi ki.
Árusítótér: az üzleten belül a termék vásárlóknak történı bemutatására és értékesítésére szolgáló
terület.

7. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
7.1. termékek megnevezése és sorszáma a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. számú
melléklete alapján:
Termékkörök
1. Élelmiszer
1.1 Meleg-, hideg étel
Figyelem! Kizárólag a Kalocsai Járási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály külön engedélye birtokában
forgalmazható!
Külön engedély száma: ………………………………………………………..
1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital.
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
Figyelem! Hőtést igénylı terméket kíván-e forgalmazni a termékkörön belül?
o
Igen
o
Nem
Amennyiben igen, a külön engedély száma:
……………………………………………..

1.5 Hús- és hentesáru
Figyelem!
Friss húst kíván-e forgalmazni a termékkörön belül?
o Igen
o Nem
Amennyiben igen, a külön engedély száma:
……………………………………………..

1.6 Hal
Figyelem!
Friss halászati terméket kíván-e forgalmazni a termékkörön belül?
o Igen
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o Nem
Amennyiben igen, a külön engedély száma:
……………………………………………..

1.7. Zöldség- és gyümölcs,
1.8. Kenyér- és pékáru, sütıipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
elırecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.),
Figyelem!
Fagylaltot, jégkrémet kíván-e forgalmazni a termékkörön belül?
o Igen
o Nem
Amennyiben igen, a külön engedély száma:
……………………………………………..

1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.),
Figyelem!
Hőtést igénylı tej, tejterméket kíván-e forgalmazni a termékkörön belül?
o Igen
o Nem
Amennyiben igen, a külön engedély száma:
……………………………………………..

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, főszer, ecet,
méz, bébiétel stb.),
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítı termék (gyógynövény, biotermék, testépítı szer stb.);
2. Dohányterméket kiegészítı termék
3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék,
lakástextília, ágynemő, asztalterítı, törölközı, kötıfonal,
hímzéshez, valamint takaró és szınyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tő, varrócérna, gomb stb.);
4. Ruházat (gyermek, nıi, férfi ruházati cikk, bırruházat és
szırmeáru, ruházati kiegészítı);
5. Babatermék (csecsemı- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.);
6. Lábbeli- és bıráru;
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;
8. Hangszer;
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
10. Audió- és videóberendezés;
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.);
12. Telekommunikációs cikk;
13. Festék, lakk;
Figyelem!
Üzletköteles terméket kíván-e forgalmazni a termékkörön belül?
o Igen
o Nem

14. Vasáru, barkács, és építési anyag;
15. Szaniteráru;
16. Könyv;
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
18. Papír- és írószer, mővészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék;
20. Illatszer, drogéria;
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Figyelem!
Üzletköteles terméket kíván-e forgalmazni a termékkörön belül?
o Igen
o Nem

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
Figyelem!
Üzletköteles terméket kíván-e forgalmazni a termékkörön belül?
o Igen
o Nem

22. Gépjármő- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj,
autógáz, gépjármő-kenıanyag, -hőtıanyag és adalékanyag;
Figyelem!
Üzletköteles terméket kíván-e forgalmazni a termékkörön belül?
o Igen
o Nem

23. Háztartási tüzelıanyag;
24. Palackos gáz;
25. Óra- és ékszer;
Figyelem!
Nemesfémbıl készült órát, ékszert kíván-e forgalmazni a termékkörön belül?
o Igen
o Nem
Amennyiben igen, a külön engedély száma:
……………………………………………..

26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak,
kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítık stb.);
27. Játékáru;
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérı,
hallókészülék, ortopéd cipı, mankó stb.);
29. Tapéta, padlóburkoló, szınyeg, függöny;
30. Virág és kertészeti cikk;
31. Kedvtelésbıl tartott állat;
32. Állateledel, takarmány;
33. Állatgyógyászati termék;
34. Szexuális termék;
35. Fegyver és lıszer,
36. Pirotechnikai termék;
37. Mezıgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédı szer,
termésnövelı anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép
(pincegazdasági felszerelés, vetımag, tápszer, kötözıfonal, zsineg
stb.);
38. Fotócikk;
39. Optikai cikk;
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk;
41. Temetkezési kellék;
42. Díszmőáru, mőalkotás, népmővészeti és iparmővészeti áru;
43. Emlék- és ajándéktárgy;
44. Numizmatikai termék;
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor,
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egyéb használtcikk, régiség);
47. Személygépjármő;
48. Egyéb gépjármő (tehergépjármő, lakókocsi, 3,5 tonnánál
nehezebb jármő);
49. Személygépjármő és egyéb gépjármő-alkatrész és -tartozék;
50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék;
51. Mezıgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbır, toll stb.);
52. Mezıgazdasági ipari gép, berendezés;
53. Irodagép, -berendezés, irodabútor;
54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelıgép,
mérıberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés,
hajó, repülıgép stb.);
55. Ipari vegyi áru;
56. Egyéb termelési célú alapanyag termék (mőanyag-alapanyag,
nyersgumi, ipari textilszál, textilipari rostanyag, kartonpapír,
drágakı);
57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék;
58. Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem
váltott zálogtárgy;
59. Egyéb (jelölje meg).
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

7.2. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
Figyelem!
Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
(2) Jövedéki termékek:
a) az ásványolaj,
b) az alkoholtermék,
c) a sör,
d) a bor,
e) a pezsgı,
f) a köztes alkoholtermék,
g) a dohánygyártmány.

A kereskedelmi forma és hely száma
(az 5. pont alapján)

Jövedéki termék megnevezése
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8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi
tevékenység jellege:
- Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): Olyan tevékenység,
amelynek keretében a kereskedı javára termékek, szoláltatások eladására, vagy
vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás alapján szerzıdést köt.
- Kiskereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 13. pont): Üzletszerő gazdasági
tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékő jog értékesítése és az
ezzel közvetlenül összefüggı szolgáltatások nyújtása a végsı felhasználó részére,
ideértve a vendéglátást is.
- Vendéglátás (Kertv. 2. § 30. pont): Kész- vagy helyben készített ételek, italok
jellemzıen helyben fogyasztás céljából történı forgalmazása, ideértve az azzal
összefüggı szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.
- Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Üzletszerő gazdasági tevékenység
keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel
közvetlenül összefüggı raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások
nyújtása kereskedı, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet,
valamint a felvásárló tevékenységet is.

A kereskedelmi forma és hely száma
(az 5. pont alapján)

Kereskedelmi tevékenység jellege
Kereskedelmi ügynöki tevékenység
Kiskereskedelem, ezen belül vendéglátás
Nagykereskedelem
Kereskedelmi ügynöki tevékenység
Kiskereskedelem, ezen belül vendéglátás
Nagykereskedelem
Kereskedelmi ügynöki tevékenység
Kiskereskedelem, ezen belül vendéglátás
Nagykereskedelem

9. A kereskedı nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
9.1. Az üzletben szeszesital-kimérésre vonatkozó nyilatkozat:
A kereskedelmi forma és hely száma
(az 5. pont alapján)

Az üzletben szeszesital-kimérést kívánok
végezni
igen
nem
igen
nem
igen
nem

Figyelem!
(2) A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatási,
egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti
(közterületi) távolságon belül.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt intézmények napi mőködési idejének lejárta után történı szeszes ital
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kimérést a jegyzı - a kimérés helye szerint illetékes rendırkapitányság, valamint a vámhatóság
elızetes írásbeli véleményének figyelembevételével - engedélyezheti.

9.2. Az üzletben a 210/2009. (IX. 29. ) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott
tevékenység folytatására vonatkozó nyilatkozat:
„22. § (1) Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, mősoros
elıadás, tánc rendezhetı, továbbá a szerencsejáték szervezésérıl szóló 1991. évi XXXIV. törvényben
(a továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minısülı szórakoztató játék
folytatható. Az üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak minısülı játék csak az Szt.-ben
meghatározott feltételekkel mőködtethetı, illetve folytatható.”
Zeneszolgáltatás, mősoros elıadás, tánc van-e a vendéglátó üzletben?
Zeneszolgáltatás, mősoros elıadás, tánc

A kereskedelmi forma és hely száma
(az 5. pont alapján)

igen
nem
igen
nem
Figyelem!
A tevékenység csak akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt követelményeknek. A szerzıi jogdíjjal
kapcsolatos kérdésekben keresse az ARTISJUS Magyar Szerzıi Jogvédı Irodát.
Szórakoztató játék van-e?
Szórakoztató játék

A kereskedelmi forma és hely száma
(az 5. pont alapján)

igen
nem
igen
nem
Figyelem!
A szerencsejáték szervezésérıl szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltak
alapján szerencsejátéknak nem minısülı szórakoztató játék folytatható. Az üzletben az Szt. alapján
szerencsejátéknak minısülı játék csak az Szt.-ben meghatározott feltételekkel mőködtethetı, illetve
folytatható.
10. Mőködési engedély köteles kereskedelmi tevékenység esetén
Az engedélyezési eljárásban helyszíni szemle megtartását kéri? O igen

O nem

II. Csatolt okiratok:
A bejelentéshez csatoltam
 Illetékbélyeg 3000.- Ft.
 nem a kérelmezı tulajdonában lévı üzlet esetében a helyiség használatának jogcímére(bérlet,
stb.) vonatkozó okirat ( a tulajdoni lap kivételével)
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 haszonélvezet esetében a haszonélvezı, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs
hozzájárulását igazoló okirat
 közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezı, a
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 Meghatalmazás (amennyiben a kérelmezı nem személyesen jár el)
 Vásárlók könyve
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

III. Keltezés, aláírás, bélyegzı
Kelt:…………………………………………….
…………………………………..
aláíró neve

…………………………………..
aláírás, bélyegzı

A Bátyai Polgármesteri Hivatal Jegyzıje a szolgáltatót ………./201………... számon a
hatósági nyilvántartásba bejegyezte.
Bátya, 201…….………………………………
…………………………………….
Bukros Noémi Linda
jegyzı
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TÁJÉKOZTATÓ

A kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §-a értelmében:
1. árusítótér: az üzleten belül a termék vásárlóknak történı bemutatására és értékesítésére
szolgáló terület;
1a. beszállító: aki a terméket, szolgáltatást kereskedelmi tevékenységet folytatónak
forgalmazási céllal értékesíti;
2. beszerzési szövetség: két vagy több vállalkozás által a beszerzési vagy értékesítési
stratégiájuk érvényesítésére, beszerzési vagy értékesítési tevékenységük részének vagy
egészének végzésére, koordinálására kötött megállapodás;
3. bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetéső épület, amelyben
állandó jelleggel több kereskedı folytat túlnyomórészt üzletekben különbözı típusú
kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzıen a szabadidı eltöltésével összefüggı
szolgáltatási tevékenységet is folytatnak;
4. csomagküldı kereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a kereskedı
a termék jellemzıit és árát feltüntetı, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó
ügyleti döntés meghozatalát lehetıvé tevı kereskedelmi kommunikációt bocsátja a vásárló
rendelkezésére, és az ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt terméket szállítja
(szállíttatja) a megjelölt címre;
5. forgalmazás: kereskedelmi tevékenység keretében valamely termék értékesítése,
fogyasztás vagy használat, illetve igénybevétel céljára ellenérték fejében történı
rendelkezésre bocsátása;
5a. helyi termelıi piac: olyan piac, ahol a kistermelı a piac fekvése szerinti megyében, vagy
a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvı piac esetében az ország területén bárhol
mőködı gazdaságából származó mezıgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti;
6. idegenvezetıi tevékenység: üzletszerő gazdasági tevékenység keretében a turisztikai
szempontból jelentıs értékeknek és egyéb látnivalóknak az azokat látogató személyek
számára a helyszínen való részletes ismertetése és ehhez kapcsolódóan a látogatók számára
nem ismert helyen való eligazodás érdekében általános tájékoztatás, illetve adott esetben
segítség nyújtása;
7. jelentıs piaci erı: olyan piaci helyzet, amelynek következtében a kereskedı a beszállító
számára termékeinek, illetve szolgáltatásainak a vásárlókhoz való eljuttatása során ésszerően
megkerülhetetlen szerzıdéses partnerré válik, illetve vált, és forgalmi részesedésének mértéke
miatt képes egy termék, termékcsoport piacra jutását regionálisan vagy országosan
befolyásolni;
8. kereskedelmi jellegő turisztikai szolgáltatási tevékenység: az idegenvezetıi
tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós
szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezıi és utazásközvetítıi
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tevékenység;
9. kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint
kereskedelmi ügynöki tevékenység;
10. kereskedelmi ügynöki tevékenység: olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedı
más javára termékek, szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra
megbízás alapján szerzıdést köt;
11. kereskedı: aki kereskedelmi tevékenységet folytat;
12. kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység: üzletszerő gazdasági tevékenység
keretében bevásárlóközpont, piac vagy vásár üzemeltetése, ideértve az ott forgalmazott
termékek raktározásával, szállításával összefüggı vagy egyéb, a kereskedelmi tevékenység
folytatásának elısegítésére irányuló szolgáltatások nyújtását;
13. kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerő gazdasági tevékenység keretében termékek
forgalmazása, vagyoni értékő jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggı
szolgáltatások nyújtása a végsı felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is;
13a. közlekedési eszközön folytatott értékesítés: vasúti étkezıkocsiban és büfében,
autóbuszjáraton, személyhajó éttermében és büféjében, valamint polgári repülıgépjáraton
végzett kiskereskedelmi tevékenység;
14. közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen
végzett kiskereskedelmi tevékenység;
15. közvetlen értékesítés: kiskereskedelmi tevékenység keretében termék forgalmazása
közvetlenül az elıállítás helyén;
16. lovas szolgáltató tevékenység: üzletszerő gazdasági tevékenység keretében ló
igénybevételével nyújtott, szabadidıs, terápiás vagy oktatási célú szolgáltatás;
17. mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármő, illetve jármőre
szerelt vagy általa vontatott eszköz;
18. nagykereskedelmi tevékenység: üzletszerő gazdasági tevékenység keretében termékek
átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggı
raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedı, feldolgozó
részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is;
18a. napi fogyasztási cikk: a vendéglátó tevékenység keretében értékesített
kivételével olyan, a lakosság napi szükségleteinek, igényeinek kielégítésére
élelmiszer, illatszer, drogériai termék, háztartási tisztítószer és vegyi áru,
papírtermék, amelyet a fogyasztó jellemzıen legfeljebb egy éven belül elfogyaszt,
vagy lecserél;

termékek
szolgáló
higiéniai
elhasznál

18b. napi fogyasztási cikket értékesítı üzlet: olyan üzlet, amely forgalmának döntı
hányadát napi fogyasztási cikknek minısülı termékek árusítása teszi ki;

14

19. piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel
többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi
tevékenységet;
20. saját elıállítású termék: a kereskedı által elıállított és kiskereskedelmi forgalomba
hozott termék, ide nem értve a kereskedı márkanevével, védjegyével, illetve egyéb
megkülönböztetı megjelölésével forgalmazott, de nem a kereskedı által elıállított terméket;
21. termék: minden birtokba vehetı forgalomképes ingó dolog, ide nem értve a pénzt, az
értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erıt;
22. szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület,
önálló rendeltetési egységet képezı épületrész vagy terület;
23. szálláshely-szolgáltatás: üzletszerő gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem
huzamos jellegő, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára
szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggı szolgáltatások nyújtása;
23a. szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegő
szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb
alkoholtartalmú üdítıitalokat;
24. tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység: üzletszerő gazdasági tevékenység
keretében éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szolgáló
szállás rendszeres idıközönként ismétlıdı, meghatározott, nem huzamos idıtartamra történı
használata jogának (üdülési jog) biztosítása;
25. utazásszervezıi tevékenység: üzletszerő gazdasági tevékenység keretében
személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés,
idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettınek az együttesét
tartalmazó szolgáltatás (a továbbiakban: utazási szolgáltatás) összeállítása és nyújtása;
26. utazásközvetítıi tevékenység: üzletszerő gazdasági tevékenység keretében utazási
szolgáltatás nyújtására az utazásszervezı megbízása alapján, annak nevében szerzıdések
kötése;
27. üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve
önálló rendeltetési egységet képezı épületrész, helyiség, ideértve az elsıdlegesen raktározás,
tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
28. üzleten kívüli kereskedés: a kereskedı vagy a nevében, illetve javára eljáró személy által
a termék forgalmazása céljából a vásárlónak - annak kifejezett kérése nélkül - a lakásán,
munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az e célból szervezett
utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység;
28a. árubemutatóval egybekötött termékértékesítés: a kereskedı vagy a nevében, illetve
javára eljáró személy által a termék bemutatása, illetve forgalmazása céljából szervezett
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utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység;
29. vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak
idényjellegő vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötıdı eseti jellegő
kiskereskedelmi tevékenységet;
30. vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzıen helyben fogyasztás
céljából történı forgalmazása, ideértve az azzal összefüggı szórakoztató és egyéb szolgáltató
tevékenységet is;
31. üzlet mőködésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmény: az üzlet területén,
illetve az üzlet bejáratától számított 5 méteres távolságon belül az üzlet mőködésével
közvetlen összefüggésben elkövetett bőncselekmény vagy szabálysértés,
a) amely az üzemeltetı, foglalkoztatott tudomásával vagy közremőködésével valósul meg,
vagy
b) amelyet az üzemeltetıtıl, a foglalkoztatottól elvárható, a rendes üzletmenet biztosítása
érdekében szükséges intézkedés elmulasztása tesz lehetıvé, feltéve, hogy az üzemeltetı tud,
vagy a tıle elvárható gondosság tanúsítása esetén tudhatott volna a foglalkoztatott
mulasztásáról;
32. hipermarket: kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és nagykereskedelmi
tevékenységet azonos helyen és idıben folytató 5000 négyzetméternél nagyobb bruttó
alapterülettel rendelkezı, napi fogyasztási cikket értékesítı üzlet;
33. nagymérető szupermarket: kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és
nagykereskedelmi tevékenységet azonos helyen és idıben folytató 2500-5000 négyzetméter
közötti bruttó alapterülettel rendelkezı, napi fogyasztási cikket értékesítı üzlet;
34. szupermarket: kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és nagykereskedelmi
tevékenységet azonos helyen és idıben folytató 400-2500 négyzetméter közötti bruttó
alapterülettel rendelkezı, napi fogyasztási cikket értékesítı üzlet;
35. diszkont: kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és nagykereskedelmi tevékenységet
azonos helyen és idıben folytató 400 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterülettel
rendelkezı, napi fogyasztási cikket értékesítı üzlet, amely nem rendelkezik friss hús,
húskészítmény és tejtermékek kimérésére szolgáló pulttal;
36. fogyasztó: a fogyasztóvédelemrıl szóló törvény szerinti fogyasztó.
---->>----->>--<<-----<<---Figyelem!
Az alkalmi rendezvényen történı árusítás során a kereskedınek rendelkeznie kell a termékre
vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyekkel, továbbá köteles
feltüntetni nevét, székhelyét.
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