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BEJELENTÉS 
KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ 

[a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1., 3., 
5. és 6. sz. melléklete alapján] 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Kizárólag üzletköteles kereskedelmi tevékenység esetén:                 illetékmentes 
 
A KERESKEDŐ ADATAI: 
 

Neve / megnevezése: …………………………………………………………………………………………………. 

Címe / székhelye: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail címe: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Cégjegyzékszáma: ………………………………………………………………………………………………………. 

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ………………………………………………………………………. 

Kistermelő regisztrációs száma: …………………………………………………………………………………. 

Statisztikai száma: ………………………………………………………………………………………………………. 

Adószáma: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

□ Nyilatkozom, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. 
(IX.29.) Korm. rendelet hatályba lépése előtt kereskedelmi tevékenységet nem folytattam.  
Kérem, hogy a Korm. rendelet szabályainak megfelelően nyilvántartásba venni, illetve a 
részemre igazolást kiállítani szíveskedjenek.  
 

□ Nyilatkozom, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. 
(IX.29.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján a rendelet hatálybalépésekor már működő 
és hatályos működési engedéllyel rendelkeztem és az alábbi adatokban: 
………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………….bekövetkezett 
változás miatt kérem, hogy az új szabályoknak megfelelően nyilvántartásba venni, illetve a 
részemre igazolást kiállítani szíveskedjenek.  

Illeték: 3000 Ft 

gazdasági társaságnak: 

12001008-00113128-00100005 

számlaszám (Budakalász Illetékbeszedési 

számla, közlemény: ügyfél megnevezése, 

ügy típusa) 
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A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FORMÁJA: [a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 3. § (4) 
bekezdése, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) 
Korm. rendelet 2. § b) pontja alapján]: 

 
A/ A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG HELYE SZERINTI JEGYZŐNÉL KELL BEJELENTENI: 
 

□ üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
Kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló 
rendeletetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás 
célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet 
folytatnak. 

□ bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység 
Olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több 
kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és 
ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is 
folytatnak. 

□ vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység 
Vásár: Olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak 
idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű 
kiskereskedelmi tevékenységet. 
Piac: Olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen 
általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet. 

□ közterületi értékesítés 
A közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi 
tevékenység. (Megjegyzés: Ehhez közterület-foglalási díjat szükséges fizetni.) 

□ közvetlen értékesítés 
Kiskereskedelmi tevékenység keretében termék forgalmazása közvetlenül az előállítás helyén. 

 
B/ A KERESKEDŐ SZÉKHELYE SZERINTI JEGYZŐNÉL KELL BEJELENTENI: 
 

□ mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 
Kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa 
vontatott eszköz. 

 
□ csomagküldő kereskedelem 

Az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a kereskedő a termék jellemzőit és árát 
feltüntető, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti döntés 
meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi kommunikációt bocsátja a vásárló rendelkezésére, 
és az ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt terméket szállítja (szállíttatja) a 
megjelölt címre. 

□ közlekedési eszközön folytatott értékesítés 
Vasúti étkezőkocsiban és büfében, autóbuszjáraton, személyhajó éttermében és büféjében, 
valamint polgári repülőgépjáraton végzett kiskereskedelmi tevékenység. 

□ automatából történő értékesítés 
□ üzleten kívüli kereskedelem 

A kereskedő 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. 
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A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ADATAI: 
 
A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint: 
 
a) Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén címek): 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

b) Mozgóbolt esetén a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett 

települések: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

vagy 

– ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed –  ezek 
megjelölése: 
 

□ ……………………………………………………………………………………………………megye 
□ országos jelleggel. 

 

A gépjármű rendszáma: ……………………………………………………………………………………….. 

A gépjármű típusa: ………………………………………………………………………………………………. 

A gépjármű tulajdonosának/üzemben tartójának: 

neve: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

lakcíme:………………………………………………………………………………………………………………… 

telefonszáma: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

c) Üzleten kívüli kereskedés esetén a működési terület jegyzéke, a működési területével 
érintett települések: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

vagy 



 

 

…………………………………………………………………………….. 
A kereskedő cégszerű aláírása, bélyegzője 

– ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed –  ezek 
megjelölése: 
 

□ ……………………………………………………………………………………………………megye 
□ országos jelleggel. 

 
A termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény 

 helye: ……………………………………............................................................................ 

 időpontja: ………………………………………………………………………………………………………. 

A szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén  

 az utazás indulási helye: …………………………………………………………………………………. 

 célhelye: …………………………………………………………………………………………………………. 

 az utazás időpontja: ………………………………………………………………………………………… 

 
d) Csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési 

területével érintett települések: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

vagy 

– ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed –  ezek 
megjelölése: 
 

□ ……………………………………………………………………………………………………megye 
□ országos jelleggel. 

 
e) Közlekedési eszközön folytatott kereskedelem esetén: 

A közlekedési eszköz megnevezése: ……………………………………………………………………… 

A jármű azonosítására használt jelzés: …………………………………………………………………. 

 

AZ ÜZLETRE VONATKOZÓ ADATOK [amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik]: 
 
Napi/heti nyitva tartás: 
 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 
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Az üzlet tulajdonosának / tulajdonosainak 

 neve: ………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 címe, helyrajzi száma: …………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Használatának jogcíme [saját tulajdon/tulajdonostárs/bérlet/használat/egyéb]: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

bérleti/használati szerződés esetén 
□ határozott időre szól: …………………………………………………………………………………….. 
□ határozatlan időre szól 

 
Az üzlet elnevezése: ………………………………………………………………………………………………….. 

Az üzlet alapterülete: ……………………. m2 

Vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége: ……………….. fő 

 

NAPI FOGYASZTÁSI CIKKET ÁRUSÍTÓ ÜZLET ESETÉN*: [A kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet A)/I./6.9. pontja alapján:] 
 

 Az árusítótér nettó alapterülete: …………………………. m2 

 Az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma: ……………………………. db 

 A gépjármű-várakozóhelyek telekhatártól mért távolsága: ………………………….. m 

 A gépjármű-várakozóhelyek elhelyezése:  

□ saját telken  

□ más telken parkolóban,  

□ parkolóházban   

□ közterületek közlekedésre szánt területe egy részén   

□ a közforgalom céljára átadott magánút egy részén 

* [A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 1., 18a. és 18b. pontjai alapján]: “Árusítótér: az üzleten belül a termék vásárlóknak történő 

bemutatására és értékesítésére szolgáló terület. 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 jellemzően legfeljebb egy éven belül elfogyaszt, elhasznál vagy lecserél.  
Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet: olyan üzlet, amely forgalmának döntő hányadát napi fogyasztási cikknek minősülő termékek árusítása teszi ki.”  

 

A VÁSÁRLÓK KÖNYVE: 
A vásárlók könyve azonosító adatai: 

………………………………… sorszámtól …………………………….. sorszámig ………………… db lapot tartalmaz, 

használatba vételének időpontja: …………………………………………………………………………. 
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A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 25. § 
(1) bekezdése alapján a vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös 
méretű lapot tartalmazó nyomtatvány alkalmazható. A 25. § (4) bekezdése alapján a kereskedőnek a 
bejelentéssel egyidejűleg megtett kérelmére a jegyző a kereskedő által használni kívánt első 
vásárlók könyvét az üzlet nyilvántartásba vételével a vásárlók könyve használatba vételének 
időpontjától, mint használatba vételi időponttól hitelesíti. Ebben az esetben a használatba vétel 
időpontját az üzletet üzemeltető kereskedő cégszerű aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja. 
 

KÖZTERÜLETI ÉRTÉKESÍTÉS KERETÉBEN FORGALMAZHATÓ TERMÉKEK [A kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete 
szerint]: 
 
1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv; 
2. levelezőlap; 
3. virág; 
4. léggömb; 
5. zöldség, gyümölcs; 
6. pattogatott kukorica; 
7. főtt kukorica; 
8. sült gesztenye; 
9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak; 
10. vattacukor, cukorka; 
11. fagylalt, jégkrém; 
12. ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej; 
13. büfétermék (a forgalmazás helyén előállított: 

 grillezett húsok, frissen sültek, sült és főtt kolbász, hurka, virsli, füstölt vagy sült hal, 

 lángos-, palacsintafélék, 

 meleg és hideg szendvicsfélék, valamint 

 az ezek fogyasztásához közvetlenül kapcsolódó termékek, és gyárilag előre csomagolt 
élelmiszerek, valamint italok); 

14. sütőipari termékek; 
15. előrecsomagolt sütemények, édességek. 

 
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 12. § 
(2) bekezdése szerint “közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri 
ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 
napban, a fentiekben felsoroltakon túl az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó 
helyi hagyománnyal összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és 
egyéb tárgyak forgalmazhatók.”  
 

Az értékesíteni kívánt egyéb tárgyakat a következő oldalakon kérem, jelölje be! 
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FORGALMAZNI KÍVÁNT TERMÉKEK: A megfelelő termékkörök számát kérem, karikázza be! 
 
ÜZLETKÖTELES TERMÉKEK SORSZÁMA, MEGNEVEZÉSE [A kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint]: 
 

1. Hatályon kívül helyezte a 8/2013. (I.18.) Korm. rendelet 1. § c) pontja.  

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról 
szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag; 

3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 
szabályzásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek, 

4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik 
5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai 

tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az 
ott meghatározott kivételekkel;  

6. növényvédő szerek és hatóanyagaik, 
7. nem veszélyes hulladék 

8. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki 
adóról szóló törvényszerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag. 

 
EGYÉB (BEJELENTÉSKÖTELES) TERMÉKEK SORSZÁMA, MEGNEVEZÉSE [A kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerint]: 
 
1.  Élelmiszer 

1.1.  Meleg-, hideg étel, 
1.2.  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, KIMÉRÉS 
1.3.  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.4.  Cukrászati készítmény, édesipari termék, 
1.5.  Hús-és hentesáru, 
1.6.  Hal, 
1.7.  Zöldség- és gyümölcs, 
1.8.  Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 
1.9.  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 
1.10.  Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.), 
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 

kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.); 

2.  Dohányterméket kiegészítő termék 
3.  Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 

asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges 
alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.); 

4.  Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő); 
5.  Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.); 
6.  Lábbeli- és bőráru; 
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; - KIVÉVE ENGEDÉLY KÖTELES ANYAGOK 
14. Vasáru, barkács-, és építési anyag; 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A0000025.TV/tvalid/2017.7.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1600068.TV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1600068.TV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100173.KOR/tvalid/2017.7.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100173.KOR/tvalid/2017.7.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1400054.BM/tvalid/2017.7.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1600068.TV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1600068.TV#sid
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15.  Szaniteráru; 
16.  Könyv; 
17.  Újság, napilap, folyó irat, periodikus kiadvány; 
18.  Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 
19.  Számítógépes hardver- és szoftver termék; 
20.  Illatszer, drogéria; - KIVÉVE ENGEDÉLY KÖTELES ANYAGOK 
21.  Háztartási tisztítószer, vegyi áru; - KIVÉVE ENGEDÉLY KÖTELES ANYAGOK 
22. Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag; 
23.  Háztartási tüzelőanyag; 
24.  Palackos gáz; 
25.  Óra- és ékszer; 

□ bizsu, vagy 
□ nemesfém, drágakő 

26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas 
felszerelés, kiegészítők stb.); 

27.  Játékáru; 
28.  Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó 

stb.); 
29.  Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny; 
30.  Virág és kertészeti cikk; - KIVÉVE ENGEDÉLY KÖTELES ANYAGOK 
31.  Kedvtelésből tartott állat; 
32.  Állateledel, takarmány; 
33.  Állatgyógyászati termék; – ENGEDÉLYKÖTELES! 
34.  Szexuális termék; 
35.  Fegyver és lőszer, - ENGEDÉLYKÖTELES! 
36.  Pirotechnikai termék; – ENGEDÉLYKÖTELES! 
37.  Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, tevékenységhez 

szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.); 
38.  Fotócikk; 
39.  Optikai cikk; 
40.  Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk; 
41.  Temetkezési kellék; 
42.  Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru; 
43.  Emlék- és ajándéktárgy; 
44.  Numizmatikai termék; 
45.  Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 
46.  Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség); 
47.  Személygépjármű; 
48.  Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű); 
49.  Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék; 
50.  Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék; 
51.  Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.); 
52.  Mezőgazdasági ipari gép, berendezés; 
53.  Irodagép, -berendezés, irodabútor; 
54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép, 

berendezés, hajó, repülőgép stb.); 
55.  Ipari vegyi áru; - KIVÉVE ENGEDÉLY KÖTELES ANYAGOK 
56.  Egyéb termelési célú alapanyag termék (műanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál, textilipari 

rostanyag, kartonpapír, drágakő); 
57.  Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék – ENGEDÉLYKÖTELES! 
58.  Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy; 
59.  Egyéb (jelölje meg): …………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………….. 
A kereskedő cégszerű aláírása, bélyegzője 

Ha saját előállítású termékekkel is foglalkozik, kérem adja meg a sorszámát: 

…………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

Amennyiben a bejelentésköteles termékkörök közül a 6., 20., 21., 37., 49., 50., 56., számú 
termékköröket bejelölte, kérem nyilatkozzon, hogy az adott termékkörön belül üzletköteles 
terméket árul-e: 
□ igen 
□ nem 

 
A JÖVEDÉKI TÖRVÉNY 3. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TERMÉKET: 
 

□ Forgalmazok: 
□ ásványolaj 
□ alkoholtermék 
□ sör 
□ bor 
□ pezsgő 
□ köztes alkoholtermék  

□ Nem forgalmazok 
 
A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG JELLEGE:  
 

□ kereskedelmi ügynöki tevékenység: Olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő más javára termékek, 

szolgáltatások eladására vagy vételezésére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás alapján szerződést köt. 
□ kiskereskedelem: Üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése 

és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is. 
□ nagykereskedelem: Üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli 

továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása 
kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is. 

□ vendéglátás: Kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, 

ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is. 
□ melegkonyhás vendéglátóhely: Meleg- és hideg ételeket, cukrászati készítményeket, sütő- és édesipari termékeket, 

kávét, szeszesitalt és szeszmentes italokat forgalmazó üzlet, ahol az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik. 
□ alkalmi rendezvény: Olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más alkalmakból szervezett rendezvény – ide 

nem értve a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet szerinti alkalmi és 
ünnepi vásárokat –, amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, 
és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti 
alkalommal végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást. 
 

□ kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységek 
□ idegenvezetői tevékenység: Üzletszerű gazdasági tevékenység keretében a turisztikai szempontból jelentős 

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 segítségnyújtás.  

□ lovas szolgáltató tevékenység: Üzletszerű gazdasági tevékenység keretében lő igénybevételével nyújtott, 

szabadidős, terápiás vagy oktatási célú szolgáltatás. 
□ utazásközvetítői tevékenység: Üzletszerű gazdasági tevékenység keretében utazási szolgáltatás nyújtására 

az utazásszervező megbízása alapján, annak nevében szerződések kötése. 
□ utazásszervezői tevékenység: Üzletszerű gazdasági tevékenység keretében személyszállítási, szállás- és egyéb 

turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább 
kettőnek az együttesét tartalmazó szolgáltatás összeállítása és nyújtása.  

□ kölcsönzői tevékenység 



 

 

…………………………………………………………………………….. 
A kereskedő cégszerű aláírása, bélyegzője 

A KERESKEDŐ NYILATKOZATAI: 
 

1. Szeszesital-kimérést folytatni kívánok: 
□ igen  
□ nem 

 
2. Amennyiben nem melegkonyhás vendéglátóhelyként üzemel kereskedelmi tevékenysége 

végzésének helye nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény 
bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül helyezkedik el? 
□ igen  
□ nem 

 
3. Kereskedelmi tevékenységem a közút forgalombiztonságát érinti 

□ igen 
□ nem 

 
Vendéglátó üzlet esetében: 
4. a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc lehetőséget 

biztosítok: 
□ igen 
□ nem 

 
5. a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján 

szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot folytatok: 
□ igen 
□ nem 

 
Üzletköteles termékek árusítása esetén: 
6. Szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartását kérem: 

□ igen 
□ nem 

 
 

Tudomásul veszem, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. 
(IX.29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése értelmében “vendéglátó üzletben a vendégek 
szórakoztatására szerencsejátéknak minősülő játék csak a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. 
évi XXXIV. törvényben meghatározott feltételekkel működtethető, illetve folytatható. A vendégek 
szórakoztatására zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánc akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet 
megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben 
foglalt követelményeknek.” 
 
Tudomásul veszem, hogy a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5/A. § alapján “a napi 
fogyasztási cikket értékesítő új üzlet működését akkor kezdheti meg, ha biztosítja az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletben az 
árusítótér nagysága alapján meghatározott számú személygépkocsi elhelyezésére szolgáló 
várakozóhelyet, és megfelel a járművek elhelyezésével kapcsolatos szabályoknak.”  
 



 

 

…………………………………………………………………………….. 
A kereskedő cégszerű aláírása, bélyegzője 

Tudomásul veszem, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. 
(IX.29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján “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 érintő kereskedelmi tevékenység csak a 
közút kezelőjének a hozzájárulása esetén végezhető.” 
 
Hozzájárulok, hogy a kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló engedélyezési eljárás során 
megismert személyes adataimat a kereskedelmi hatóság kezelje. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kereskedelmi tevékenységem 
folytatásához szükséges egyéb hatósági engedélyekkel, valamint az egyes ipari és kereskedelmi 
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2012. (V.14.) NFGM rendelet 
mellékletének 3. pontja szerinti szakképesítéssel rendelkezem, illetve a fentiekben feltüntetett 
adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Dátum: ………………………………………, 20……… év …………………………………. hó …….. nap 
 
 

…………………………………………………………………. 
A kereskedő cégszerű aláírása, 

bélyegzője 
 

 
CSATOLT OKIRATOK: 
 
□ illetékbélyeg (vagy a befizetéséről szóló bizonylat) 
□ nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó 
igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) pl. bérleti / használati szerződés 
□ haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező 
hozzájárulását igazoló okirat 
□ közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a 
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat 
□ mozgóbolt, üzleten kívüli kereskedelem és csomagküldő kereskedelem esetén a működési terület és 
útvonaljegyzék 
□ egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány vagy igazolás   
□ gazdasági társaság esetén: cégkivonat (végzés) és aláírási címpéldány 
□ vásárlók könyve hitelesítésre 
□ képviseleti eljárás esetében írásbeli meghatalmazás 
□ nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazása esetén a kereskedelmi hatóság 
által kiadott engedélyt igazoló határozat 
□ közlekedési eszközön folytatott kereskedelmi tevékenység esetén a közlekedési eszköz 
tulajdonosának vagy üzemben tartójának engedélyét vagy hozzájárulását igazoló okirat 
□ mozgóbolt esetén a gépjármű forgalmi engedélye, ha nem saját tulajdonban van, akkor a tulajdonos 
hozzájárulását igazoló okirat 
□ amennyiben a kereskedelmi tevékenység a közút forgalombiztonságát érinti, úgy a közútkezelő 
hozzájárulását igazoló okirat  
□ napi fogyasztási cikket árusító üzlet esetén a gépjármű-várakozóhelyek számát és a 
gépjármű-várakozóhelyek telekhatártól mért távolságát igazoló okirat 
 



…………………………………………………………………………….. 
A kereskedő cégszerű aláírása, bélyegzője 

 
 

MELLÉKLET 
 

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott termékkörök szerinti azon 
élelmiszerek, amelyek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához e rendelet alapján külön 
engedély szükséges 

 A B 

1. Termékkör Élelmiszer, melynek kiskereskedelmi forgalomba 
hozatalához külön engedély szükséges 

2. Hús- és hentesáru friss hús* 

3. Hal friss halászati termék, az élő hal kivételével* 

4. Tej, tejtermék nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék* 

5. Meleg, hideg étel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában 
meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével 

6. Cukrászati készítmény, 
édesipari termék 

azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek 
forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz 
szállítással történik, a végső fogyasztó részére 

7. Egyéb élelmiszer békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga* 

* Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, az 
Európai Parlament és a Tanács (2004. április 29.) 853/2004/EK rendelete szerint. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


