Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal
7530 Kadarkút, Petőfi u. 2.
telefon: 82/581-003
fax: 82/385-250
e-mail: hivatal@kadarkutph.hu

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása
iránti bejelentés
a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján
az üzletben bejelentés-köteles tevékenységet kezdek

(3.000,- Ft illetékbélyeg helye)

az üzlet működő üzlet, módosítás, adatváltozás okán teszek bejelentést (illetékmentes), a változás a
következő: ………………………………………………………………………(a négyzetbe tett X-el jelöljön).
1. A kereskedő adatai:
Neve:…………………………………………………………………………………………
Címe, székhelye: …………………………………………………………………………….
2.Cégjegyzék száma /egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / kistermelő regisztrációs száma:
………......................................................................
3.Statisztikai száma: ………………………………………
4.A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:
4.1. a kereskedelmi tevékenység címe:
………..…………………………………………………………………………………………
4.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4.3. 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 az országos jelleg megjelölése;
…………………………………………………………………………………………………...
4.4. a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése
(a jármű 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 időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az
utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése;
…………………………………………………………………………………………………
5. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység
formája a Kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv (Kertv.) 3. § (4) bekezdése szerint:
 üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
 közterületi értékesítés
 mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
 üzleten kívüli kereskedelem
 bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység
 csomagküldő kereskedelem
 vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység
 automatából történő értékesítés
 közlekedési eszközön folytatott értékesítés
 közvetlen értékesítés
(a négyzetbe tett X-el jelöljön)

6. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet 6. 1. napi/heti nyitva tartási
ideje
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

6. 2. az üzlet tulajdonosa: _____________________________________________________
6. 3. az üzlet helyrajzi száma: __________________________________________________
6. 4. az üzlet használatának jogcíme: tulajdonos  résztulajdonos bérlő egyéb: ………
6. 5. az üzlet elnevezése: _____________________________________________________
6. 6. az üzlet alapterülete: ________m2
6. 7. vendéglátó üzlet esetén a vendéglátó üzlet befogadóképessége: _______fő
6. 8. a fenti rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti esetben a ___________ - ___________
lapszámú vásárlók könyve használatba vételének
időpontja:__________________________________.
6.9.napi
fogyasztási
cikket
értékesítő
üzlet
esetén
az
árusítótér
nettó
alapterülete:……....................m2
az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma:…………, azok telekhatártól mért
távolsága:……………...m, és elhelyezése:……………………………………..(saját telken
vagy más telken parkolóban, parkolóházban vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén,
illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén);
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; (Kertv. 2. §. 18.a). (a négyzetbe tett X-el jelöljön)
7. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
7.1.termékek megnevezése és sorszáma a fenti rendelet 6. melléklet alapján: (pl. 1.7 zöldség-és
gyümölcs)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

1.12.
2.

Termékkörök megnevezése
Élelmiszer
Meleg-, hideg étel,
Külön engedély szükséges!
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
Cukrászati készítmény, édesipari termék,
Hűtést igénylő cukrászati készítmények külön engedély szükséges!
Hús-és hentesáru,
Friss hús esetén külön engedély szükséges!
Hal
Friss halászati termék esetén külön engedély szükséges!
Zöldség- és gyümölcs,
Kenyér- és pékáru, sütõipari termék,
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém
stb.),
Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.),
Nyerstej, hűtést igénylő tej, tejtermék esetén külön engedélye szükséges!
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só,
száraztészta, kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb.),
Békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga esetén külön engedély szükséges !
Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb.);
Dohányterméket kiegészítő termék;

„X”-el jelölje
a forgalmazni
kívánt
termékkört

3.

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges
alapanyag, rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb.);

4.
5.

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ);
Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy,
babaápolási cikk stb.);
Lábbeli- és bõráru;
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;
Hangszer;
Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
Audió- és videóberendezés;
Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.);
Telekommunikációs cikk;
Festék, lakk;
Vasáru, barkács, és építési anyag;
Szaniteráru;
Könyv;
3
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
Számítógépes hardver- és szoftver termék;
Illatszer, drogéria;
Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármûkenõanyag, -hûtõanyag és adalékanyag;
Háztartási tüzelõanyag;
Palackos gáz;
Óra- és ékszer;
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész,
tartozék, lovas felszerelés, kiegészítk stb.);
Játékáru;
Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd
cipõ, mankó stb.);
Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny;
Virág és kertészeti cikk;
Kedvtelésbõl tartott állat;
Állateledel, takarmány;
Állatgyógyászati termék;
Szexuális termék;
Fegyver és lõszer,
Pirotechnikai termék;
Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb.);
Fotócikk;
Optikai cikk;
Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk;
Temetkezési kellék;
Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru;
Emlék- és ajándéktárgy;
Numizmatikai termék;
Kreatív-hobbi és dekorációs termék;
Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség);
Személygépjármû;
Egyéb gépjármû (tehergépjármû, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármû);
Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék;
Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék;
Mezõgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbõr, toll stb.);
Mezõgazdasági ipari gép, berendezés;
Irodagép, -berendezés, irodabútor;
Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelõgép, mérõberendezés, professzionális

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.

elektromos gép, berendezés, hajó, repülõgép stb.);
Ipari vegyi áru;
Egyéb termelési célú alapanyag termék (mûanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál,
textilipari rostanyag, kartonpapír, drágakõ);
Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék;
Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy;
Egyéb (jelölje meg)
……………………………………………………………………………………………….....

7.2. a Jövedéki törvény 3. § (2) bekezdése szerinti, forgalmazni kívánt termékek:
ásványolaj,
 pezsgő

alkoholtermék
 köztes alkoholtermék

sör,

bor,

(a négyzetbe tett X-el jelöljön)
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban az általam folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység jellege: ( a négyzetbe tett X-el jelöljön)
 kereskedelmi ügynöki tevékenység (olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő más javára
termékek, szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás alapján szerződést köt
( Kertv. 2. § 10. pont)

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 (Kertv. 2. § 13. pont), és amennyiben ilyen tevékenységet is folytat, a
 vendéglátás (kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő
forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is (Kertv. 2. § 30.
pont),

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 (Kertv. 2. § 18. pont);

9.a kereskedő nyilatkozata a
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a
következőkről: (a négyzetbe tett X-el jelöljön)
9.1. szeszesital-kimérést

 folytatok

nem folytatok

9.2. az üzletben a fenti rendelet 22. § (1) bekezdésben meghatározott
- zeneszolgáltatást
 nyújtok
nem nyújtok ***
- műsoros előadást, táncot
 rendezek nem rendezek ***
- szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék az üzletben folyik nem folyik. ***
Tudomásul veszem, hogy a *** -al jelölt tevékenység akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet
megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben
foglalt követelményeknek.

Nyilatkozom, hogy az üzletben üzletköteles (lásd a lenti segédlet I. pontját) terméket
 forgalmazok
 nem forgalmazok.
(a négyzetbe tett X-el jelöljön)
Tudomásul veszem, hogy a kizárólag külön engedély birtokában folytatható kereskedelmi
tevékenységet a jegyző a külön engedély kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnak a
Kertv. 3. § (5) bekezdése szerinti értesítése alapján veszi nyilvántartásba.

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének (adatváltozás) időpontja: ………………….
Egyéb nyilatkozat a bejelentéssel kapcsolatban: ……………………………………………………
Kelt. ………..……………..……,

…………......….év…….………….…..….hó………….nap
…………………………

aláírás (bélyegzõ)
II. Csatolt okiratok
1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat
(a tulajdoni lap kivételével);
2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező
hozzájárulását igazoló okirat;
3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak
hozzájárulását igazoló okirat.
(cégkivonat és aláírási címpéldány, egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány, vagy igazolás, vásárlók
könyve)

Segédlet a nyomtatvány kitöltéshez
I/ A kizárólag üzletben forgalmazható termékek, melyek működési engedély birtokában forgalmazhatók
(ezek az un. üzletköteles termékek a fenti rendelet 3. melléklete alapján):
1.
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj,
propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának
szabályozásáról 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. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propánbután gáz és az üzemanyag
II/ A Kertv. 3.§(5) bekezdése a külön engedéllyel kapcsolatban: „külön törvény vagy eredeti jogalkotói
hatáskörben kiadott kormányrendelet a közrend, a közbiztonság, az emberek, az állatok, a növények
egészségének és életének védelme, a környezet védelme, közegészségügyi követelmények érvényesítése
érdekében előírhatja, hogy az abban meghatározott termékek forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység
kizárólag az ott meghatározott hatósági engedéllyel folytatható.”
III/A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott termékkörök szerinti azon élelmiszerek, amelyek
kiskereskedelmi forgalomba hozatalához az élelmiszerek forgalomba hozatalának,valamint előállításának
engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet alapján külön engedély szükséges:
(eljárásra illetékes: SMKH Nagyatádi Járási Hivatal Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala)
A
Termékkör

1.

B

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*

A 210/209. (IX. 29. ) Kormányrendelet 22. § (1) bek.:
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.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a
környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt
követelményeknek. (az eljárásra illetékes: I. fokú környezetvédelmi hatóság)
IV/ Fogalommagyarázat:
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,
közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi
tevékenység;
közvetlen értékesítés: kiskereskedelmi tevékenység keretében termék forgalmazása közvetlenül az előállítás
helyén;
mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa
vontatott eszköz;

