3.000 Ft illeték (adatváltozás
esetén illetékmentes!) helye
BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ,
ILLETVE A TEVÉKENYSÉG ADATAIBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS BEJELENTÉS
Alulírott – hivatkozva a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltakra – az
alábbiaknak megfelelő kereskedelmi tevékenység végzését / adatváltozást jelentem be.
(a megfelelő részt aláhúzással jelölje)
Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!
Adatváltozás esetén a kereskedő nevére és a tevékenység helyére vonatkozó adat mellett kizárólag a
megváltozott adatokat kitölteni szíveskedjen!
A KERESKEDŐ ÉS A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ADATAI
1. KERESKEDŐ NEVE : ……………………………………………………………………………………………..
(egyéni vállalkozó neve vagy gazdasági társaság esetén rövidített elnevezés)
2. CÍME / SZÉKHELYE : ………………….
(irányítószám)

……………………………. ………………………………..
(település neve)

(közterület neve és házszám)

3. CÉGJEGYZÉKSZÁMA, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ : ………………………………………………………
4. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA : ……………………………………………………………………………..,
5. KISTERMELŐ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA : ……………………………………………………………….
6. STATISZTIKAI SZÁMA: ……………………………………………………………………………………..
7. ADÓSZÁMA: ……………………………………………………………………………………………………..
8. A FOLYTATNI KÍVÁNT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FORMÁJA
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 1
Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
Bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység
Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység
Közterületi értékesítés

Közvetlen értékesítés

Üzleten kívüli kereskedelem

Csomagküldő kereskedelem

Automatából történő értékesítés
(a megfelelőt ’x’-szel jelölje)

1

AMENNYIBEN A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ÜZLETBEN TÖRTÉNIK, AZ ÜZLET
9.

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG HELYE:

irányítószám és település

(közterület neve és házszám)

9.1.Több helyszín esetében kérjük azokat az 1. számú melléklet szerint külön lapo(ko)n feltüntetni
szíveskedjen!
9.2.Mozgóbolt esetén annak működési területét, útvonalának jegyzékét külön lapon kérjük megadni
szíveskedjen! Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzékét, a
működési területével érintett településeket, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére, vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölését külön lapon kérjük megadni szíveskedjen!

10. ÜZLET NAPI / HETI NYITVA TARTÁSI IDEJE
hétfő

→

kedd

→

szerda

→

csütörtök
péntek

MEGJEGYZÉS

→
→

szombat

→

vasárnap

→

11. ÜZLET TULAJDONOSA(I)
12. ÜZLET HELYRAJZI SZÁMA

/

13. ÜZLET HASZNÁLATÁNAK JOGCÍME saját tulajdon

/

/

bérlemény

egyéb

(a megfelelőt ’x’-szel jelölje)
14. ÜZLET ELNEVEZÉSE
(kérem az üzlet homlokzatán feltüntetett feliratot pontosan megadni szíveskedjen!)
15. ÜZLET FÖLDHIVATALI NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ALAPTERÜLETE

m2

16. VENDÉGLÁTÓ ÜZLET ESETÉN ANNAK BEFOGADÓKÉPESSÉGE

fő
2

16. Vendéglátó üzlet esetén vendéglátóhely üzlettípus megjelölése: (kérelem 2.mellékletében
foglalt leírások szerinti besorolás) a megfelelőt kérjük húzza alá!

1. Étterem
2. Büfé
3. Cukrászda
4. Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely
5. Italüzlet, bár
6. Zenés-táncos szórakozóhely
7. Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely
8. Gyorsétterem
9. Rendezvényi étkeztetés
10. Alkalmi vendéglátóhely
11. Mozgó vendéglátóhely

17. Vendéglátó üzletek esetén, amelyek kötelesek vendéglátó szoftver alkalmazására,
nyilatkozat arról, hogy rendelkeznek a 28. § g) pontja szerinti vendéglátó szoftverrel:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………
nyilatkozó

18. VÁSÁRLÓK KÖNYVE
18.1. NYOMTATVÁNY AZONOSÍTÓ ADATAI

(első oldal száma – utolsó oldal száma)

18.2. HASZNÁLATBA VÉTELÉNEK IDŐPONTJA
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19. TERMÉKEK SORSZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE (pl.: ’6. lábbeli- és bőráru’)
(kérjük a 2. számú melléklet szerint megadottak adatok alapján kitölteni!)

20. JÖVEDÉKI TERMÉKEK
20.1. ÁSVÁNYOLAJ, ALKOHOLTERMÉKEK, SÖR, BOR, PEZSGŐ, KÖZTES ALKOHOLTERMÉK
(a megfelelőt aláhúzással jelölje)
21. A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG JELLEGE
Kereskedelmi ügynöki tevékenység
Kiskereskedelem, amennyiben ilyen tevékenységet folytat
vendéglátás
Nagykereskedelem

(melegkonyhás / nem melegkonyhás)

(a megfelelőt ’x’-szel jelölje)

(a megfelelőt aláhúzással jelölje)

22. NYILATKOZOK ARRÓL, HOGY
szeszesital kimérést folytatni kívánok

igen

nem

az üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatást nyújtok*

igen

nem

műsoros előadást rendezek*

igen

nem

táncot rendezek*

igen

nem

szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot szervezek*

igen

nem

szerencsejátéknak minősülő játékot működtetek*

igen

nem

(a megfelelőt ’x’-szel jelölje)
A *-gal megjelölt tevékenységek akkor folytathatóak, ha a vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt követelményeknek!
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23.Kérjük a következő adatokat az eljárás gyors lefolytatása érdekében töltse ki, megadásuk nem kötelező!
23.1. ELÉRHETŐSÉGI TELEFON
23.2. ELÉRHETŐSÉGI E-MAIL
23.3. LEVELEZÉSI CÍM
24. CSATOLANDÓ OKIRATOK
- nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó
igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével!);
- 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;
- gazdasági társaság esetén annak képviselőjének aláírási címpéldánya vagy -mintája.

…………………, ………………………………..

………………….……………………………..
bejelentő vagy képviselőjének aláírása / bélyegzőlenyomat

Ügyre vonatkozó főbb információk:
Eljáró szerv: Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal
9514 Kenyeri, Ady u. 72.
tel: 95/390-003, e-mail:
phkenyeri@airplanet.hu
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. § (1)
(továbbiakban: Rendelet) bekezdésének megfelelően kereskedő fenti, határozatlan időre szóló bejelentését
a Rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilvántartásba az alábbi számon feljegyeztem.
Nyilvántartási szám

Iktatószám

Bejelentés napja

Ügyintéző

………………………., …………………………………….
………………….……………………………..
kereskedelmi hatóság aláírása
bélyegzőlenyomat
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1. melléklet – Több helyszín esetében kitöltendő különlap
KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG CÍME:

Helyiség

(közterület neve)

(házszám/emelet/ajtó)

A FOLYTATNI KÍVÁNT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FORMÁJA
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
Bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység
Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység
Közterületi értékesítés
Közvetlen értékesítés
Üzleten kívüli kereskedelem
Csomagküldő kereskedelem
Automatából történő értékesítés
(a megfelelőt ’x’-szel jelölje)
AMENNYIBEN A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ÜZLETBEN TÖRTÉNIK, AZ ÜZLET
NAPI / HETI NYITVA TARTÁSI IDEJE
hétfő

→

kedd

→

szerda

→

csütörtök
péntek

TULAJDONOSAI(I)

→
→

HELYRAJZI SZÁMA

szombat

→

vasárnap

→

HASZNÁLATÁNAK JOGCÍME saját tulajdon

/

bérlemény

egyéb

/

/

→
6

(a megfelelőt ’x’-szel jelölje)
ELNEVEZÉSE
ALAPTERÜLETE

m2
fő

VENDÉGLÁTÓ ÜZLET ESETÉN BEFOGADÓKÉPESSÉGE
A VÁSÁRLÓK KÖNYVE
A NYOMTATVÁNY AZONOSÍTÓ ADATAI

-

HASZNÁLATBA VÉTELÉNEK IDŐPONTJA
TERMÉKEK MEGNEVEZÉSE ÉS SORSZÁMA
(kérjük a 2. számú melléklet szerint megadottak adatok alapján kitölteni!)

JÖVEDÉKI TERMÉKEK
ÁSVÁNYOLAJ, ALKOHOLTERMÉKEK, SÖR, BOR, PEZSGŐ, KÖZTES ALKOHOLTERMÉK
(a megfelelőt aláhúzással jelölje)
A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG JELLEGE
Kereskedelmi ügynöki tevékenység
Kiskereskedelem, amennyiben ilyen tevékenységet folytat

vendéglátás

Nagykereskedelem
NYILATKOZOK ARRÓL, HOGY
szeszesital kimérést folytatni kívánok

igen

nem

az üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatást nyújtok

igen

nem

műsoros előadást rendezek

igen

nem

táncot rendezek

igen

nem

szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot szervezek

igen

nem

szerencsejátéknak minősülő játékot működtetek

igen

nem

(a megfelelőt ’x’-szel jelölje)
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2.melléklet
4. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez
Vendéglátóhely üzlettípusok és azok jellemzői
1. Étterem
Fő terméktípusa: Melegétel
Tevékenység TEÁOR kódja
Üzemeltetés típusa

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos

vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel
rendelkezik, a vendégeknek biztosítani kell a helyszíni fogyasztás lehetőségét.
Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket helyben készítik, főzőkonyhával rendelkezik.

2. Büfé
Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódja
Üzemeltetés típusa

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás önkiszolgáló, egyszer

vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét
nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

3. Cukrászda
Fő terméktípusa: Cukrászati készítmény, édesipari termék
Tevékenység TEÁOR kódja
Üzemeltetés típusa

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos

vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.).
Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:

A cukrászati termékeket nem feltétlenül a helyszínen

készítik.
4. Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely
Fő terméktípusa: Kávéital, alkoholmentes ital
Tevékenység TEÁOR kódja
Üzemeltetés típusa

TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos

vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.).
Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

5. Italüzlet, bár
Fő terméktípusa: Szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódja
Üzemeltetés típusa

TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

Egész éven át nyitva tartó/időszakos
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Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos

vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.).
Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

6. Zenés-táncos szórakozóhely
Fő terméktípusa: Szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódja
Üzemeltetés típusa

TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

Zenés szolgáltatást nyújt, tánctérrel

rendelkezik. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször
használatos edényekben (poharak stb.).
Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

7. Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely
Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódja
Üzemeltetés típusa

TEÁOR’08: 5629 - Egyéb vendéglátás

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos

vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel
rendelkezik, a helyszíni fogyasztás lehetőségét kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik,

minimum tálalóval vagy melegítőkonyhával kell rendelkeznie.
8. Gyorsétterem
Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódja
Üzemeltetés típusa

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos

vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.).
Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik,

minimum befejező konyhával rendelkezik.
9. Rendezvényi étkeztetés
Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódja
Üzemeltetés típusa

TEÁOR’08: 5621 - Rendezvényi étkeztetés

Alkalmi

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás helye a rendezvény. A

kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben
(étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

10. Alkalmi vendéglátóhely
Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódja
Üzemeltetés típusa

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

Alkalmi
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Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

Meghatározott helyen üzemel. A

kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben
(étkészlet, poharak stb.). Pl. Telepített food truck, borozó egy borfesztiválon
Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

11. Mozgó vendéglátóhely
Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódja
Üzemeltetés típusa

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

Alkalmi

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

Folyamatosan változtatja a helyét,

nem tartózkodik huzamosabb ideig egy helyben. A kiszolgálás önkiszolgáló értékesítés formájában
történik nem biztosít ülőhelyet, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak
stb.). Pl. Mozgó food truck, mozgó (kiskocsin) borozó egy borfesztiválon
Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
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3.melléklet
6. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez
Termékkörök
1. Élelmiszer
1.1. Meleg-, hideg étel,
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék,
1.5. Hús-és hentesáru,
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;
14. Vasáru, barkács, és építési anyag;
15. Szaniteráru;
16. Könyv;
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék;
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
22. * Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti
üzemanyag;
23. Háztartási tüzelőanyag;
11

24. Palackos gáz;
25. Óra- és ékszer;
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;
31. Kedvtelésből tartott állat;
32. Állateledel, takarmány;
33. Állatgyógyászati termék;
34. Szexuális termék;
35. Fegyver és lőszer,
36. Pirotechnikai termék;
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer,
kötözőfonal, zsineg stb.);
38. Fotócikk;
39. Optikai 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;
56. Egyéb termelési célú alapanyag termék (műanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál,
textilipari rostanyag, kartonpapír, drágakő);
57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék;
58. Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy;
59. Egyéb (jelölje meg).
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4. melléklet - Tájékoztató a kereskedelmi tevékenység végzéséhez
A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatását a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályozza.
A kereskedő a bejelentésében megjelölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva
tartási idő változását az azt megelőző öt munkanapon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.
Az egyes kereskedelmi formákra vonatkozó rendelkezések
Közterületi értékesítés keretében – az alább meghatározott eltéréssel – a következő termékek
forgalmazhatóak: napilap és hetilap, folyóirat, könyv; levelezőlap; virág; léggömb; zöldség, gyümölcs;
pattogatott kukorica; főtt kukorica; sült gesztenye; pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb
magvak; vattacukor, cukorka; fagylalt, jégkrém; ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej; büfétermék a
szeszesital kivételével; sütőipari termékek; előrecsomagolt sütemények, édességek.
Közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy
alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban, a fentebb meghatározott termékeken
túl az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek,
továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazhatók.
Közterületi értékesítést a kereskedő a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges
hatósági engedélyek birtokában, továbbá a nevének és székhelyének feltüntetésével folytathat.
Automatából nem értékesíthető nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy, szeszes ital,
valamint szexuális termék. Automatából történő értékesítés a forgalmazott termékre vonatkozó külön
jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában folytatható. A kereskedő köteles az
automatán nevét és székhelyét feltüntetni.
Mozgóbolt útján nemesfémből készült ékszer, díszműáru 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 (továbbiakban:
Jöt.) meghatározott feltételek teljesítése mellett, valamint a kereskedő nevének és székhelyének feltüntetésével
végezhető.
Az alkalmi rendezvényen történő árusítás során a kereskedőnek rendelkeznie kell a termékre
vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyekkel, továbbá köteles feltüntetni nevét,
székhelyét. 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 érintő
kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető.
A kereskedő az üzlete homlokzatával érintkező területen az üzletben való forgalmazás szabályai
szerint – a terület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása birtokában – forgalmazhatja az üzletben
jogszerűen forgalmazott,a bejelentésben vagy a működési engedélyben meghatározott termékeket.
Ha a csomagküldő kereskedőnek a személyes adatok védelméről, valamint a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény értelmében az adatvédelmi nyilvántartásba be kell
jelentkeznie, a csomagküldő kereskedő – a külön jogszabályban előírt tájékoztatási követelményekben
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előírtakon túl – köteles a termék ismertetőjében, illetve a termékről szóló tájékoztatóban feltüntetni az
adatvédelmi nyilvántartási számát.
Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján: kábítószer és pszichotróp anyag,
illetve annak minősülő termék; gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény,
gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú
és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati termék; élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a
gyümölcs kivételével; növényi szaporítóanyag; fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és
robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag; veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket
tartalmazó maradvány és leválasztott anyag; drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és
egyéb tárgy; jövedéki termék, valamint olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály
előzetes engedélyhez köti. Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem
kereshető fel, kivéve, ha ehhez előzetesen hozzájárult. A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti
tartózkodási helyén felkereső személy köteles személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el,
képviseleti jogosultságát a fogyasztónak igazolni.
Egyes termékek forgalmazására vonatkozó előírások
Vegyipari termék, háztartási vegyipari készítmény – a komputeres színkeverővel felszerelt speciális
festékszaküzletben történő festék kiszerelés kivételével –, valamint gépjármű üzemeltetési segédanyag csak
előre kiszerelt formában, egyedi, zárt, használati útmutatóval ellátott csomagolásban forgalmazható. A nem
iparilag kiszerelt és csomagolt kozmetikai készítmények zárt csomagolásban forgalmazhatóak.
Szexuális terméket kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos. Nevelési-oktatási, gyermek- és
ifjúságvédelmi intézmény, valamint vallás gyakorlására szolgáló egyházi létesítmény bármely bejáratától
számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül szexuális termék nem forgalmazható. Szexuális
termék – a szexuális termék forgalmazására szakosodott üzletek kivételével – csak zárt csomagolásban,
a többi terméktől elkülönítve forgalmazható.
Tilos szeszes italt forgalmazni a diáksport egyesület és a nevelési-oktatási intézmény
sportlétesítményeiben, kivéve azokat a rendezvényeket, amelyeken 18 éven aluliak nem vesznek részt. Tilos
5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok forgalmazása a versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág
versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvény kezdetét megelőző két órától a sportrendezvény
befejezését követő egy óráig terjedő időszakban a sportlétesítmények területén.
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.
Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros előadás, tánc
rendezhető, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szt.)
foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék folytatható. Az üzletben az Szt. alapján
szerencsejátéknak minősülő játék csak az Szt.-ben meghatározott feltételekkel működtethető, illetve
folytatható. A fentiekben meghatározott tevékenység akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a
környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt
követelményeknek.
A forgalmazást és kiszolgálást érintő rendelkezések
A kereskedő köteles – a helyben fogyasztott termék kivételével – a megvásárolt terméket jellegének
megfelelő módon, élelmiszereknél a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével becsomagolni.
A vásárló részére tömeg, térfogat vagy egyéb mérték szerint forgalmazott terméket – a nettó tömeget,
térfogatot vagy egyéb mértéket feltüntető eredeti csomagolásban forgalmazott termék kivételével – csak
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hatóságilag hitelesített mérőeszközzel történő lemérés után szabad kiszolgálni. Súlypótló eszközök használata
tilos.
A használt, minőséghibás, valamint a kölcsönzésre szánt terméket az új terméktől el kell különíteni.
A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy
eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, illetve rendelkezik működési engedéllyel,
továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek. Ha ezt a kötelezettségét a kereskedő
nem teljesíti, e miatt vele szemben nem alkalmazható jogkövetkezmény, ha a kereskedő az ellenőrzés
időpontjában tevékenységét ténylegesen a szükséges engedély birtokában vagy bejelentés alapján folytatta.
Az üzletben működő biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő
szabályairól a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell.
A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot
tartalmazó nyomtatvány alkalmazható. A vásárlók könyve tartalmazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét,
valamint cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve
használatba vételének időpontját. A vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő kérelmére aláírásával és
bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel a fentiekben leírt feltételeknek. A
bejelentésköteles vagy külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedő ilyen irányú –
a bejelentéssel egyidejűleg megtett – kérelmére a jegyző a kereskedő által használni kívánt első vásárlók
könyvét az üzlet nyilvántartásba vételével a vásárlók könyve használatba vételének bejelentett időpontjától,
mint használatba vételi időponttól hitelesíti. Ebben az esetben a használatba vétel időpontját az üzletet
üzemeltető kereskedő cégszerű aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja. A kereskedelmi tevékenység
ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket,
valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.
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