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Illeték: 3.000.- Ft 
 

BEJELENTÉS 
kereskedelmi tevékenység folytatásáról 

 
 

1. A kereskedő adatai 
1.1. Jogállása: 1. Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2. Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (Bt. Kkt. Stb.) 3. 

Egyéni vállalkozó 4. Kistermelő 
 

1.2. Neve:_________________________________________________________________ 

 

1.3. Székhelyének címe/állandó lakcíme:  

 

1.4. Levelezési címe:________________________________________________________ 
 
1.5. Cégjegyzékszám/Vállalkozói nyilvántartási szám/Kistermelői regisztrációs szám:

 

 
1.6. Statisztikai száma:

--- 
 
1.7. Adószáma:

-  -  

 
1.8. A bejelentés / engedélyezés lebonyolításával megbízott munkatárs vagy (jogi) képviselő: 
 

 
2. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt 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; 
   Közlekedési eszközön folytatott értékesítés; 
 

2.1. A kereskedelmi tevékenység jellege: 

 Ügynöki tevékenység
 Kiskereskedelmi tevékenység 

 Nagykereskedelmi tevékenység 

 

 

Neve: ________________________________________Telefonszáma:________________________________ 
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2.2. A kereskedő nyilatkozata - Vendéglátó üzlet esetén: 

 
Szeszesital-kimérést kívánok folytatni                                                                                                                                      igen – nem 

       A Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdésében meghatározott védett intézmények 200 méteres 
közúti távolságán belül – melegkonyhás vendéglátó egység kivételével – tilos a szeszesital 
kimérés. A (2) bekezdésben megjelölt intézmények napi működési idejének lejárta után 
történő szeszes ital kimérést a jegyző a kimérés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, 
valamint a vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével engedélyezheti. 

 
A vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatást, műsoros előadást táncot rendezek                                             igen – nem 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) 
Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése alapján a tevékenység megkezdése előtt a 
környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni. 
 

  A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szt.) 
foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot folytatok.                            igen - nem                                                                                           

 
          Tudomásul veszem, hogy az üzletben szerencsejátéknak nem minősülő játék csak az Szt-ben meghatározott 

feltételekkel működtethető, illetve folytatható.  
 
3. A kereskedelmi tevékenység helye: 
 

3.1. Címe: 

 

Helyrajzi szám:  

 
3.2. Az üzlet elnevezése:_________________________________________________ 
 
3.3. Üzlet alapterülete (m2): _______  Vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége (fő)______ 
 
3.4. A használat jogcíme: Tulajdonos / Társtulajdonos  / Bérlő / Haszonélvező / Egyéb:________ 

 Bérleti szerződés esetén:  

                 Lejárat időpontja: -- vagy  

                    Határozatlan idejű 
 

 Tulajdonos neve, címe:___________________________________________________ 
3.5. A Korm. rendelet 25. § (4) bekezdése szerinti esetekben a vásárlók könyve azonosító 

adatai:  
 

 ______________sorszámtól______________sorszámig __________db lapot tartalmaz. 

 

 Használatba vételének napja:__________év ______ hónap____ nap 

                        
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az üzletben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által 
hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni!   
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3.6. napi fogyasztási cikket1 értékesítő üzlet – 300 m2-t meghaladó alapterületű üzlet (olyan üzlet, 

amely forgalmának döntő hányadát napi fogyasztási cikknek minősülő termék árusítása teszi ki) - esetén  
-  Az árusítótér nettó alapterülete:____________________________ 
-  Az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma:_________ 
-  Azok telekhatártól mért távolsága ______________és elhelyezkedése: 
 Saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban vagy közterületek közlekedésre szánt   területe 
egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén.  
        
3.7. Mozgóbolt esetén a működési terület útvonaljegyzéke:________________________________________ 
 
3.8. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed – a megye, illetve országos jelleg megjelölése:___________________________________ 

 

3.9. Közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése 
(gépjármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak 
folytatni:__________________________________________________________________________________ 
 
3.10. Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott 
rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az 
utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:_________________________ 
 
3.11. Az üzlet nyitvatartási ideje  
 

                                                
1 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.  

            Hétfő:_______________ 

            Kedd:_______________ 

            Szerda: _____________   

            Csütörtök: ___________ 

           Péntek:______________      

           Szombat:_____________ 

           Vasárnap: ____________

4. A forgalmazott termékek: 

 
Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt termékkörök:  
(kérjük, jelölje meg – X) – a vastagon jelölt termékkörök tartalmazzák a kizárólag üzletben forgalmazható, 
működési engedélyköteles termékeket.  

  

4.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
   
1. Élelmiszer 

 1.1. Meleg-, hideg étel (Külön engedély szükséges!) 
 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 
 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék (Hűtést igénylő cukrászati készítmények külön engedély 

szükséges!) 
 1.5. Hús-és hentesáru (Friss hús esetén külön engedély szükséges!) 
 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.), 
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 1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.), (Nyerstej, hűtést igénylő tej, tejtermék 
esetén külön engedélye szükséges.! 

 1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), (Békacomb, élő kagyló, élő 
tüskésbőrű, tengeri csiga esetén külön engedély szükséges !) 

 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.); 
 2. Dohánytermékeket kiegészítő termék (olyan áru, amely a dohánytermék fogyasztását közvetlen 

módon elősegíti, így különösen cigarettahüvely, cigarettapapír, gyújtóeszköz, pipa, dohánylevél-
töltő) 

 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 videó berendezés; 
 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 (veszélyes anyagok és keverékek pl. hypo, vízkőoldó, sósav, 

mosószóda stb.); 
 22. Gépjármű-kenőanyag,-hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

üzemanyag,  
 23. Háztartási tüzelőanyag; 
 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, kötöző 
fonal, zsineg stb.); 

 38. Fotócikk; 
 39. Optikai cikk; 
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 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. Használt cikk (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): ___________________________________________________ 

 
illetve ebből a 

 
4.2. a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek: 

  Energiatermék   
 Alkoholtermék   
 Sör   
 Csendes és habzóbor 
 Egyéb csendes és habzó erjesztett ital 
 Köztes alkoholtermék  
 A jövedéki adóról szóló törvény szerinti terméket nem forgalmazok 

 
Megjegyzés! A termékköröknél megjelölt külön engedélyt a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala külön kérelemre adja ki. 
 
Nyilatkozom, hogy a fentiekben foglaltakat tudomásul vettem, és működési engedély köteles terméket a 
kérelemben megjelölt üzletben nem forgalmazok. Tudomásul veszem, hogy üzletköteles termék működési 
engedély birtokában forgalmazható, továbbá, hogy a termékköröknél megjelölt élelmiszerek árusításához 
külön engedély szükséges. 
 
Márkó, 201____év ______hónap______ nap 
 

 
_________________________________ 

                                                                                                              aláírás 
 

Csatolandó mellékletek: 
 
nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) 
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 
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tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
vállalkozói igazolvány (statisztikai számjelről szóló igazolás)
cégbírósági végzés, cégkivonat
aláírási címpéldány
Vásárlók Könyve
illetékbélyeg 

 
Az ügyfél nyilatkozik, hogy az eljárás megindításáról a Ket. rendelkezése alapján az értesítést  

kér  -  nem kér. 
 
Alulírott büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az engedélyről szóló igazolás kiadásával 
kapcsolatosan ellenérdekű félről nincs tudomásom. 
 
Ezúton     kérem         /   nem kérem    az  
 
ellenérdekű fél iratbetekintésének kizárását a Ket. rendelkezése alapján. 
 
Alulírott kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Márkó, 201_____________ 
 ____________________ 
 kereskedő 
  

NYILATKOZAT 
 
Alulírott kijelentem, hogy a Ket. alapján az alábbi kapcsolattartási utat választom a hatósággal való 
kapcsolattartási módok közül: 

• írásban 

• szóban 

• postai úton 

• telefonon 

• személyesen átadott irat útján 

• telefaxon 

• a hatóság kézbesítője útján 

• kézbesítési ügygondnok útján 

• hirdetményi úton 

• a Ket.-ben meghatározott módon, elektronikus úton 

• rövid, szöveges üzenet útján, elektronikus levélben. 
 

Tudomásul veszem, hogy több, igénybe vehető kapcsolattartási forma közül a hatóság a 
költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjai alapján választ. 
 
Tudomásul veszem, hogy ha ügyfélként a tájékoztatáskéréshez való jogot visszaélésszerűen gyakorlom, a 
hatóság a tájékoztatást NEM köteles teljesíteni! Visszaélésszerű a joggyakorlás különösen, ha a 
tájékoztatáskérést megelőző 5 munkanapon belül az ügyféllel a hatóság döntést közölt, vagy olyan eljárási 
cselekményre került sor, amelyben az ügyfél részt vett.  
 
 
Nyilatkozom, hogy a bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló irat egy példányát a mai 
napon átvettem.  
 
Márkó, 201____________ 
                                                                                            ________________________  
                                                                                                                    ügyfél 



 7
 

 

 
Nyilvántartásba vétel: 

 

 a ________________________________székhelye/címe:________________________________) (üzlet 

neve) _______________________________üzletét (üzlet címe:__________________, 

_______________________________) ____________________________ iktatószámmal 

_________________nyilvántartási számon nyilvántartásba vettem. 

 

Átvétel igazolása: Márkó, 201___________ 

 

_____________________ 

jegyző 


