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BkV 
S á r v á r i  K ö z ö s  Ö n k o r m á n y z a t i  H i v a t a l  

H a t ó s á g i  I r o d a  
9600 Sárvár, Várkerület u. 2. 

levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06 95) 523132  
Ügyfélfogadás rendje a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda (9600 Sárvár, Várkerület u. 2.) 

földszint 4. hivatali helyiségében: hétfő 8-12 óráig, kedd: 13-16 óráig, 

szerda: 8-12 óráig és 13-16 óráig, csütörtök: ügyfélfogadás nincs, péntek: 8-12 óráig 
BEJELENTÉS 

a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység módosításáról 

a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján 

A
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Beérkezés  _____________________________                                                                               

                                    

Postára adás  ___________________________ 

 

 

______________________________________ 

                         az átvevő aláírása                                                                                                                                                                                                  

. 

 

 

Amennyiben az alábbi adatok megváltoztak azt a rovat elején található jelölőnégyzetben ’X’ jellel 

jelölje és a megfelelő ’V’ jelű rovatokban kizárólag a megváltozott adatokat tüntesse fel! 
 

I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 

(Korm. rendelet 1. melléklet A) pont) (az előző bejelentésben feltüntetett adatok): 

 

1. A kereskedő neve:  születési neve:  

születési helye és ideje:  anyja születési neve:  

Címe:  

__________________ irányítószám, _________________________________________________város/község  
__________________ közter. neve ________ közter. jellege ___hsz./hrsz. ___ép. ____lépcsőház __em. __ ajtó 

Lakcíme:  

______________________ irányítószám, ________________________________________________ város/község 

__________________ közter. neve ________ közter. jellege ___hsz./hrsz. ___ép. ____lépcsőház __em. __ ajtó 

Székhelye:  

______________________ irányítószám, ________________________________________________ város/község 

__________________ közter. neve ________ közter. jellege ___hsz./hrsz. ___ép. ____lépcsőház __em. __ ajtó 

2. A kereskedő cégjegyzékszáma:    

    Az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:  

    A kistermelő regisztrációs száma:  

    A kereskedő statisztikai száma:  

 

  
(a megváltozott adatok): 
V.1. A kereskedő neve:    

Címe:  

__________________ irányítószám, _________________________________________________város/község  
__________________ közter. neve ________ közter. jellege ___hsz./hrsz. ___ép. ____lépcsőház __em. __ ajtó 

Székhelye:  

______________________ irányítószám, ________________________________________________ város/község 

__________________ közter. neve ________ közter. jellege ___hsz./hrsz. ___ép. ____lépcsőház __em. __ ajtó 

V.2. A kereskedő cégjegyzékszáma:    

    Az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:  

    A kistermelő regisztrációs száma:  

    A kereskedő statisztikai száma:  
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3. A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint: 

3.1. A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek) 

(az előző bejelentésben feltüntetett adatok): 

 ______________________ irányítószám, ________________________________________________ város/község 

__________________ közter. neve ________ közter. jellege ___hsz./hrsz. ___ép. ____lépcsőház __em. __ ajtó 

______________________ irányítószám, ________________________________________________ város/község 

__________________ közter. neve ________ közter. jellege ___hsz./hrsz. ___ép. ____lépcsőház __em. __ ajtó 

______________________ irányítószám, ________________________________________________ város/község 

__________________ közter. neve ________ közter. jellege ___hsz./hrsz. ___ép. ____lépcsőház __em. __ ajtó 

 

 

V.3.1. A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek) 

 (a megváltozott adatok): 
______________________ irányítószám, ________________________________________________ város/község 

__________________ közter. neve ________ közter. jellege ___hsz./hrsz. ___ép. ____lépcsőház __em. __ ajtó 

______________________ irányítószám, ________________________________________________ város/község 

__________________ közter. neve ________ közter. jellege ___hsz./hrsz. ___ép. ____lépcsőház __em. __ ajtó 

______________________ irányítószám, ________________________________________________ város/község 

__________________ közter. neve ________ közter. jellege ___hsz./hrsz. ___ép. ____lépcsőház __em. __ ajtó 

 

3.2. Mozgóbolt (az előző bejelentésben feltüntetett adatok): 
(A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)  2. § 17. pontja alapján mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására 

kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz) 

A kereskedelmi tevékenységet mozgóboltban végzem:  

A működési terület jegyzéke és az útvonaljegyzék mellékletként csatolása megtörtént:   

 

 

V.3.2. Mozgóbolt (a megváltozott adatok): 

A kereskedelmi tevékenységet mozgóboltban végzem:  

A működési terület jegyzéke és az útvonaljegyzék mellékletként csatolása megtörtént:   

 

3.3. a) Üzleten kívüli kereskedés (az előző bejelentésben feltüntetett adatok): 
(A Kertv. 2. § 28. pontja alapján üzleten kívüli kereskedés: 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) 

Üzleten kívüli kereskedést folytatok:  

A működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések jegyzékének csatolása megtörtént:  

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése:  (A kívánt rész előtti négyzetben ’X’ jellel jelölendő!)                                                  

 Magyarország területe 
megyék:  VAS     ZALA       GYMS         FEJÉR      VESZPRÉM    KOMÁROM-ESZTERGOM 

 PEST    SOMOGY    TOLNA     BARANYA  BÁCS-KISKUN     CSONGRÁD                       

 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK     BÉKÉS        HAJDÚ-BIHAR      BAZ 

 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG       NÓGRÁD        HEVES 

 

 

3.3. a) Üzleten kívüli kereskedés (a megváltozott adatok): 

Üzleten kívüli kereskedést folytatok:  

A működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések jegyzékének csatolása megtörtént:  

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése:  (A kívánt rész előtti négyzetben ’X’ jellel jelölendő!)                                                  

 Magyarország területe 
megyék:  VAS     ZALA       GYMS         FEJÉR      VESZPRÉM    KOMÁROM-ESZTERGOM 

 PEST    SOMOGY    TOLNA     BARANYA  BÁCS-KISKUN     CSONGRÁD                       

 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK     BÉKÉS        HAJDÚ-BIHAR      BAZ 

 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG       NÓGRÁD        HEVES 
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3.3. b) Csomagküldő kereskedelem (az előző bejelentésben feltüntetett adatok): 
(A Kertv. 2. § 4. pontja alapján 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) 

Csomagküldő tevékenységet folytatok:  

A működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések jegyzékének csatolása megtörtént:  

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése: (A kívánt rész előtti négyzetben ’X’ jellel jelölendő!)                                                   

 Magyarország területe 
megyék:  VAS     ZALA       GYMS         FEJÉR      VESZPRÉM    KOMÁROM-ESZTERGOM 

 PEST    SOMOGY    TOLNA     BARANYA  BÁCS-KISKUN     CSONGRÁD                       

 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK     BÉKÉS        HAJDÚ-BIHAR      BAZ 

 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG       NÓGRÁD        HEVES 

 

 

 

V.3.3. b) Csomagküldő kereskedelem (a megváltozott adatok): 

Csomagküldő tevékenységet folytatok:  

A működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések jegyzékének csatolása megtörtént:  

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése: (A kívánt rész előtti négyzetben ’X’ jellel jelölendő!)                                                   

 Magyarország területe 
megyék:  VAS     ZALA       GYMS         FEJÉR      VESZPRÉM    KOMÁROM-ESZTERGOM 

 PEST    SOMOGY    TOLNA     BARANYA  BÁCS-KISKUN     CSONGRÁD                       

 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK     BÉKÉS        HAJDÚ-BIHAR      BAZ 

 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG       NÓGRÁD        HEVES 

3.4. Közlekedési eszközön folytatott értékesítés (az előző bejelentésben feltüntetett adatok):          
(A Kertv. 2. § 13a. pontja alapján közlekedési eszközön folytatott értékesítés: vasúti étkezőkocsiban és büfében, autóbuszjáraton, személyhajó éttermében és 

büféjében, valamint polgári repülőgépjáraton végzett kiskereskedelmi tevékenység) 

Közlekedési eszközön folytatom a kereskedelmi tevékenységet:  

Annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen 

kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni: _____________________________________________________ 

 

 

 

V.3.4. Közlekedési eszközön folytatott értékesítés  (a megváltozott adatok):          

Közlekedési eszközön folytatom a kereskedelmi tevékenységet:  

Annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen 

kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni: _____________________________________________________ 

4. üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából 

(az előző bejelentésben feltüntetett adatok): 

      szervezett utazás helye: __________________________________________, időpontja: ________________ 

       indulási helye: ______________________, célhelye: ______________________________ 

      tartott rendezvény helye: __________________________, időpontja: ______________________________ 

 

 

 

V.4. üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából (a megváltozott adatok): 

      szervezett utazás helye: __________________________________________, időpontja: ________________ 

       indulási helye: ______________________, célhelye: ______________________________ 

      tartott rendezvény helye: __________________________, időpontja: ______________________________ 



4 

 

5. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység 

formája  A Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:                                  (A kívánt rész előtti négyzetben ’X’ jellel jelölendő!) 

(az előző bejelentésben feltüntetett adatok): 
 üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, 

 mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, 

 bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység, 

 vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,  

 közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

 közterületi értékesítés, 

 közvetlen értékesítés, 

 üzleten kívüli kereskedelem, 

 csomagküldő kereskedelem, 

 automatából történő értékesítés 

 

 
 

V.5. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység 

formája  A Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:                                  (A kívánt rész előtti négyzetben ’X’ jellel jelölendő!) 

(a megváltozott adatok):          
 üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, 

 mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, 

 bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység, 

 vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,  

 közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

 közterületi értékesítés, 

 közvetlen értékesítés, 

 üzleten kívüli kereskedelem, 

 csomagküldő kereskedelem, 

 automatából történő értékesítés 

A Kertv. 2. §: 27. üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás 

célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak; 

3. bevásárlóközpont: 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; 

29. vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet; 

19. piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet; 

14. közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi tevékenység; 

15. közvetlen értékesítés: kiskereskedelmi tevékenység keretében termék forgalmazása közvetlenül az előállítás helyén. 

6. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet: 

6.1. Napi, heti nyitva tartási ideje (az előző bejelentésben feltüntetett adatok): 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

       

6.2. Tulajdonosa:  

6.3. Címe, 

helyrajzi 

száma: 

__________ irányítószám, _______________________________________________ város/község 

____________ közter. neve ________ közter. jellege ___hsz. ___ép. ____lépcsőház ___em. __ ajtó 

_____/______/______ hrsz.      
6.4. Használatának jogcíme:  6.5. Elnevezése:  

6.6. Alapterülete (m2): 
 6.7. Vendéglátó üzlet esetén 

befogadóképessége: 
 

6.7. vendéglátóhely 

üzlettípus megjelölése: 

(4. melléklet) 

 étterem 

 büfé 

 cukrászda 

 kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott 

vendéglátóhely 

 italüzlet, bár 

 zenés-táncos szórakozóhely 

 munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely 

 gyorsétterem 

 rendezvényi étkeztetés 

 alkalmi vendéglátóhely 

 mozgó vendéglátóhely 

 
V.6.1. Napi, heti nyitva tartási ideje (a megváltozott adatok):          

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

       

V.6.2. Tulajdonosa:  

V.6.3. 

Címe, 

helyrajzi 

száma: 

__________ irányítószám, _______________________________________________ város/község 

____________ közter. neve ________ közter. jellege ___hsz. ___ép. ____lépcsőház ___em. __ ajtó 

_____/______/______ hrsz.      
V.6.4. Használatának jogcíme:  V.6.5. Elnevezése:  

V.6.6. Alapterülete (m2): 
 V.6.7. Vendéglátó üzlet esetén 

befogadóképessége: 
 

V.6.7. vendéglátóhely üzlettípus 

megjelölése: 

(4. melléklet) 

 étterem 

 büfé 

 cukrászda 

 kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott 

vendéglátóhely 

 italüzlet, bár 

 zenés-táncos szórakozóhely 

 munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely 

 gyorsétterem 

 rendezvényi étkeztetés 

 alkalmi vendéglátóhely 

 mozgó vendéglátóhely 
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6.9. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén: (A kívánt rész előtti négyzetben ’X’ jellel jelölendő!) 

(az előző bejelentésben feltüntetett adatok): 
(A Kertv. 2. § 18a. pontja alapján 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; 

18b. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet: olyan üzlet, amely forgalmának döntő hányadát napi fogyasztási cikknek minősülő termékek árusítása teszi ki) 

- az árusítótér nettó alapterülete:______m
2 

- az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma:_____db,  

- azok telekhatártól mért távolsága:_____m,  

- elhelyezése:  saját telken  

          más telken parkolóban  

          parkolóházban  

          közterületek közlekedésre szánt területe egy részén 

                          közforgalom céljára átadott magánút egy részén 

 
V.6.9. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén: (A kívánt rész előtti négyzetben ’X’ jellel jelölendő! 

(a megváltozott adatok):          

- az árusítótér nettó alapterülete:______m
2
 

- az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma:_____db,  

- azok telekhatártól mért távolsága:_____m,  

- elhelyezése:   saját telken  

           más telken parkolóban  

           parkolóházban  

           közterületek közlekedésre szánt területe egy részén 

                         közforgalom céljára átadott magánút egy részén 

Amennyiben az üzlet társasházban található, az előző használathoz képest megváltoztatott használat történik: 

igen* - nem* (A kívánt rész aláhúzandó!) (az előző bejelentésben feltüntetett adatok): 

előző: __________________________________              jelenlegi: _____________________________________ 

 
V. Amennyiben az üzlet társasházban található, az előző használathoz képest megváltoztatott használat történik: 

igen* - nem* (A kívánt rész aláhúzandó!) (a megváltozott adatok):          

előző: __________________________________              jelenlegi: _____________________________________ 

A kereskedelmi tevékenység folytatásának ideje: (A kívánt rész előtti négyzetben ’X’ jellel jelölendő!) 

(az előző bejelentésben feltüntetett adatok): 

  határozott idejű és _________________-ig szól     határozatlan idejű  

 
A kereskedelmi tevékenység folytatásának ideje: (A kívánt rész előtti négyzetben ’X’ jellel jelölendő!) 

(a megváltozott adatok): 

  határozott idejű és _________________-ig szól     határozatlan idejű  

 

7. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

7.1. a forgalmazni kívánt termékek megnevezése és sorszáma a Korm. rend. 6. melléklet alapján 

Az 1. melléklet szerinti nyilatkozaton kell bejelölni! 

Közterületi értékesítés esetén a 2. mellékletben kell megjelölni a forgalmazni kívánt termékeket! 
7.2. az 5. pontban megjelölt kereskedelmi formában, a 3. és/vagy 6. pontban jelölt helyen a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

termékek forgalmazása történik-e: igen* - nem* (A kívánt rész aláhúzandó!)                                                          

(az előző bejelentésben feltüntetett adatok): (A kívánt rész előtti négyzetben ’X’ jellel jelölendő!) 

a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek: 

 energiatermék,                                           sör,                                  csendes és habzóbor, 

 egyéb csendes és habzó erjesztett ital,     köztes alkoholtermék    alkoholtermék, 

     dohánygyártmány. 

 

 V.7.2. igen* - nem* (A kívánt rész aláhúzandó!)                                                         

(a megváltozott adatok):                  (A kívánt rész előtti négyzetben ’X’ jellel jelölendő!) 

 energiatermék,                                           sör,                                  csendes és habzóbor, 

 egyéb csendes és habzó erjesztett ital,     köztes alkoholtermék    alkoholtermék, 

     dohánygyártmány 
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8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege  

Az 5. pontban megjelölt kereskedelmi formában a 4. és/vagy a 6. pontban jelölt helyen (az előző bejelentésben feltüntetett adatok):  

8.1. kereskedelmi ügynöki tevékenységet (Kertv.  2. § 10. pont) folytat-e: igen* - nem* (A kívánt rész aláhúzandó!)                                                        

 (A Kertv. 2. § 10. pontja alapján kereskedelmi ügynöki tevékenység: olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő más javára 

termékek, szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás alapján szerződést köt.) 

8.2. kiskereskedelmi tevékenységet (Kertv. 2. § 13. pont) folytat-e: igen* - nem* (A kívánt rész aláhúzandó!)                                                        

 (A Kertv. 2. § 13. pontja alapján kiskereskedelmi tevékenység: 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.) 

vendéglátó tevékenységet (Kertv. 2. § 30. pont) folytat-e: igen* - nem* (A kívánt rész aláhúzandó!)                                                         

 (A Kertv. 2. § 30. pontja alapján vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő 

forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.) 

8.3. nagykereskedelmi tevékenységet (Kertv. 2. § 18. pont) folytat-e: igen* - nem* (A kívánt rész aláhúzandó!)                                                        

 (A Kertv. 2. § 18. pontja alapján nagykereskedelmi tevékenység: 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.) 

 

 V.8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege  

Az 5. pontban megjelölt kereskedelmi formában a 4. és/vagy a 6. pontban jelölt helyen (a megváltozott adatok): 

V.8.1. kereskedelmi ügynöki tevékenységet (Kertv.  2. § 10. pont) folytat-e: igen* - nem* (A kívánt rész aláhúzandó!)                                                        

V.8.2. kiskereskedelmi tevékenységet (Kertv. 2. § 13. pont) folytat-e: igen* - nem* (A kívánt rész aláhúzandó!)                                                        

V. vendéglátó tevékenységet (Kertv. 2. § 30. pont) folytat-e: igen* - nem* (A kívánt rész aláhúzandó!) 

V.8.3. nagykereskedelmi tevékenységet (Kertv. 2. § 18. pont) folytat-e: igen* - nem* (A kívánt rész aláhúzandó!)                                                        

 

9. A kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

9.1. (az előző bejelentésben feltüntetett adatok): 

Az 5. pontban megjelölt kereskedelmi formában a 4. és/vagy a 6. pontban megjelölt helyen kíván-e  

       szeszesital-kimérést folytatni: igen* - nem* (A kívánt rész aláhúzandó!)        

 

  
(a megváltozott adatok):                   

V.9.1. Az 5. pontban megjelölt kereskedelmi formában a 4. és/vagy a 6. pontban megjelölt helyen kíván-e  

       szeszesital-kimérést folytatni: igen* - nem* (A kívánt rész aláhúzandó!)        

9.2. Az 5. pontban megjelölt kereskedelmi formában a 4. és/vagy a 6. pontban megjelölt helyen kíván-e az üzletben a Korm. 

rend. 22. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytatni: (az előző bejelentésben feltüntetett adatok):  

igen* - nem* (A kívánt rész aláhúzandó!) 

(A Korm. rend. 22. § (1) bekezdése alapján 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. 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.)  

A 284/2007. (X.29.) Korm.rend. 10. § (1) bekezdése értelmében a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a 

tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási 

határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. 
Szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése, vagy vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek 

fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá. A nyerés vagy a vesztés 

kizárólag, vagy túlnyomó részt a véletlentől függ. Szerencsejátéknak minősül a fogadás is. E törvényt (Szt.) kell alkalmazni – a törvényben 

külön szabályozott esetekben – a játékautomatára és az ajándéksorsolásra is. 
Alulírott kereskedő nyilatkozom, hogy a vendéglátóhelyen az alábbi tevékenysége(ke)t folytatom:  

(A kívánt rész előtti négyzetben ’X’ jellel jelölendő!) 

   zeneszolgáltatás                           műsoros előadás                       tánc  

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

nem minősülő szórakoztató játék 

  
V.9.2. A Korm. rend. 22. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytatom: (a megváltozott adatok): 

igen* - nem* (A kívánt rész aláhúzandó!) 

 Alulírott kereskedő nyilatkozom, hogy a vendéglátóhelyen az alábbi tevékenysége(ke)t folytatom:                      
(A kívánt rész előtti négyzetben ’X’ jellel jelölendő!) 

   zeneszolgáltatás                           műsoros előadás                       tánc  

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

nem minősülő szórakoztató játék 
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II. 

 

_________________, 20____.év _________________________hó _____.nap                       

 

 

___________________________________ 

                                                                                                                                        Bejelentő aláírása  
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1. melléklet  

 

A forgalmazott termékkörök 
(az előző bejelentésben feltüntetett termékkörök (karikázza be!) és az azok forgalmazásához fűzött megjegyzések, különösen a 

korlátozások, kivételek, engedélyező hatóság megnevezése és az engedély száma): 

 

ssz. megjegyzés  ssz. megjegyzés 

1.   24.  

1.1.   25.  

1.2.   26.  

1.3.   27.  

1.4.   28.  

1.5.   29.  

1.6.   30.  

1.7.   31.  

1.8.   32.  

1.9.   33.  

1.10.   34.  

1.11.   35.  

1.12.   36.  

2.   37.  

3.   38.  

4.   39.  

5.   40.  

6.   41.  

7.   42.  

8.   43.  

9.   44.  

10.   45.  

11.   46.  

12.   47.  

13.   48.  

14.   49.  

15.   50.  

16.   51.  

17.   52.  

18.   53.  

19.   54.  

20.   55.  

21.   56.  

22.   57.  

23.   58.  

   59.  
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(a megváltozott adatok):                   

V.1. melléklet   

 

A forgalmazott termékkörök 

(a bejelentés 7.1 pontjához) 

A vastagon szedett betűkkel megjelölt termékkörök (13., 14., 20., 21., 22., 23., 33., 35., 36., 37., 55., 57.) 

kizárólag üzletben forgalmazható, működési engedély köteles termékkörök. 

A működési engedély köteles termék forgalmazása esetén a 3. melléklet is kitöltendő! 

 

Nyilatkozom, hogy a felsorolt termékkörök közül a bekarikázással megjelölt termékkörök közé tartozó 

termékeket forgalmazom: 

A felsorolt termékköröknél dőlt betűvel jelzett élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalát az 

élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről 

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM-r.) 13. § (1) bekezdése alapján az élelmiszer-

vállalkozó kérelmére a járási állategészségügyi hivatal (Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási 

Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály) engedélyezi. 

 

1. Élelmiszer 

1.1. Meleg-, hideg étel (külön engedély szükséges), 

    Megjegyzés: 

______________________________________________________________________________ 

 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 

    Megjegyzés: _______________________________________________________________________ 
A Kertv. 2. § 23a. pontja alapján szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek 

felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat)  
A Korm. rend. 21. § (1) 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. 

(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 működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést a jegyző – a kimérés helye szerint illetékes 

rendőrkapitányság, valamint a vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével – engedélyezheti. 

 

Nyilatkozat szeszesital-kiméréshez 

Alulírott kereskedő nyilatkozom, hogy a 4. és/vagy a 6. pontban megjelölt helytől számított 200 méteres közúti 

(közterületi) távolságon belül nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejárata 

nem található.  

___________________________________ 

                                                                                                                                      Bejelentő aláírása 

                                                                                                                                                 

 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 

     Megjegyzés: _____________________________________________________________________________ 
 

Nyilatkozat szeszesital-kiméréshez 

Alulírott kereskedő nyilatkozom, hogy a 4. és/vagy a 6. pontban megjelölt helytől számított 200 méteres közúti 

(közterületi) távolságon belül nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejárata 

nem található.  

___________________________________ 

                                                                                                                                       Bejelentő aláírása 

 

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék (hűtést igénylő cukrászati készítmények esetén külön engedély 

szükséges), 

     Megjegyzés: _____________________________________________________________________________ 

1.5. Hús-és hentesáru (friss hús esetén külön engedély szükséges), 

    Megjegyzés: _____________________________________________________________________________ 

1.6. Hal (friss halászati termék esetén külön engedély szükséges), 
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    Megjegyzés: _____________________________________________________________________________ 

1.7. Zöldség- és gyümölcs, 

    Megjegyzés: _____________________________________________________________________________ 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 

    Megjegyzés: _____________________________________________________________________________ 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 

    Megjegyzés: _____________________________________________________________________________ 

1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.), (nyerstej, hűtést igénylő tej, tejtermék esetén külön 

engedély szükséges) 

     Megjegyzés: _____________________________________________________________________________ 

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) 

      Megjegyzés: _____________________________________________________________________________ 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.); 

      Megjegyzés: _____________________________________________________________________________ 

2. Dohányterméket kiegészítő termék; 

   Megjegyzés: _________________________________________________________________________________ 

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.); 

       Megjegyzés: _________________________________________________________________________________ 

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő); 

   Megjegyzés: _________________________________________________________________________________ 

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.); 

   Megjegyzés: _________________________________________________________________________________ 

6. Lábbeli- és bőráru; 

   Megjegyzés: _________________________________________________________________________________ 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 

   Megjegyzés: _________________________________________________________________________________ 

8. Hangszer; 

   Megjegyzés: _________________________________________________________________________________ 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 

    Megjegyzés: _________________________________________________________________________________ 

10. Audió- és videóberendezés; 

    Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.); 

    Megjegyzés: _________________________________________________________________________________ 

12. Telekommunikációs cikk; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

13. Festék, lakk; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

14. Vasáru, barkács, és építési anyag; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

15. Szaniteráru; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

16. Könyv; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

20. Illatszer, drogéria; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

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

      Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

23. Háztartási tüzelőanyag; 

     Megjegyzés: _______________________________________________________________________________ 
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24. Palackos gáz; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

25. Óra- és ékszer; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas 

felszerelés, kiegészítők stb.); 

       Megjegyzés: _______________________________________________________________________________ 

27. Játékáru; 

     Megjegyzés: _______________________________________________________________________________ 

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.); 

    Megjegyzés: _______________________________________________________________________________ 

29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny; 

    Megjegyzés: _______________________________________________________________________________ 

30. Virág és kertészeti cikk; 

     Megjegyzés: _______________________________________________________________________________ 

31. Kedvtelésből tartott állat; 

     Megjegyzés: _______________________________________________________________________________ 

32. Állateledel, takarmány; 

     Megjegyzés: _______________________________________________________________________________ 

33. Állatgyógyászati termék; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

34. Szexuális termék; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

35. Fegyver és lőszer, 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

36. Pirotechnikai termék; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez 

szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.); 

     Megjegyzés: _______________________________________________________________________________ 

38. Fotócikk; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

39. Optikai cikk; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

41. Temetkezési kellék; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

43. Emlék- és ajándéktárgy;  

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

44. Numizmatikai termék; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség); 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

47. Személygépjármű; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

48. Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű); 

      Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.); 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

53. Irodagép, -berendezés, irodabútor; 
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     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés, 

hajó, repülőgép stb.); 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

55. Ipari vegyi áru; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

56. Egyéb termelési célú alapanyag termék (műanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál, textilipari rostanyag, 

kartonpapír, drágakő); 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

58. Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy; 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

59. Egyéb (jelölje meg). 

     Megjegyzés: ________________________________________________________________________________ 

 

2. melléklet 

Közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékek 
(az előző bejelentésben feltüntetett termékkörök (karikázza be!) és az azok forgalmazásához fűzött megjegyzések, különösen a 

korlátozások, kivételek): 

ssz. megjegyzés  ssz. megjegyzés 

1.   9.  

2.   10.  

3.   11.  

4.   12.  

5.   13.  

6.   14.  

7.   15.  

8.     

 

  
(a megváltozott adatok):                                                V.2. melléklet   

Közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékek 
A Korm. rend. 12. § (2) és (3) bekezdése alapján: Közterületi értékesítés keretében a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy 
alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban az 5. mellékletben 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. 

A Korm. rend. 15. §-a alapján az alkalmi rendezvényen történő árusítás a termékre vonatkozó jogszabály által előírt feltételek teljesítése mellett történhet, továbbá 

a kereskedő jól látható módon köteles feltüntetni nevét, székhelyét az értékesítés helyszínén. 

Nyilatkozom, hogy a felsorolt termékkörök közül a bekarikázással megjelölt termékkörök közé tartozó 

termékeket forgalmazom: 
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 Korm. rend. 28. § b) pontja szerint büfétermékek: 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 az italok; 

14. sütőipari termékek; 

15. előrecsomagolt sütemények, édességek. 
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3. melléklet 

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek 

(az előző bejelentésben feltüntetett termékkörök (karikázza be!) és az azok forgalmazásához fűzött megjegyzések, különösen a 

korlátozások, kivételek): 

 

ssz. megjegyzés  ssz. megjegyzés 

1.   5.  

2.   6.  

3.   7.  

4.   8.  

 

 

  
(a megváltozott adatok):               

V.3. melléklet 

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek 

Nyilatkozom, hogy kizárólag üzletben forgalmazható termékeket forgalmazok: igen - nem*  

Amennyiben igen, úgy a termék az alábbi kategóriába tartozik: 

1.  

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 

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. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki 

adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag. 
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4. melléklet   

Vendéglátóhely üzlettípusok és azok jellemzői 

1.    Étterem 
Fő terméktípusa: Melegétel 

Tevékenység TEÁOR 
kódja 

TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás 

Üzemeltetés típusa 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 TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás 

Üzemeltetés típusa 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 TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás 

Üzemeltetés típusa 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 TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás 

Üzemeltetés típusa 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 TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás 

Üzemeltetés típusa 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. 

6.    Zenés-táncos szórakozóhely 
Fő terméktípusa: Szeszes ital 

Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás 

Üzemeltetés típusa 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 

TEÁOR’08: 5629 – Egyéb vendéglátás 

Üzemeltetés típusa 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. 
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8.    Gyorsétterem 
Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel 

Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás 

Üzemeltetés típusa 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 

TEÁOR’08: 5621 – Rendezvényi étkeztetés 

Üzemeltetés típusa 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 

TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás 

Üzemeltetés típusa Alkalmi 

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 

TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás 

Üzemeltetés típusa 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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T Á J É K O Z T A T Á S  

 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján: 

26. § [A kapcsolattartás általános szabályai] 

 (1) A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) 

meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban 

együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

 (2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg. Az ügyfél a 

választott kapcsolattartási módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

 (3) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a hatóság választja meg a kapcsolattartás módját. 

 

 27. § [Az adatkezelés szabályai] 

 (1) A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben 

meghatározott személyes adatok, továbbá – ha törvény másként nem rendelkezik – a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más 

személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához 

szükséges személyes adatok – ideértve a különleges adatokat is – kezeléséhez hozzájárulást adott. 

 (2) A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok (a továbbiakban: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson 

illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen. 

 (3) A hatóság az eljárása során annak lefolytatásához – jogszabályban meghatározott módon és körben – megismerheti azokat a védett 

adatokat, amelyek eljárásával összefüggnek, illetve amelyek kezelése az eljárás eredményes lefolytatása érdekében szükséges. 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

alapján 
20. § (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. 

 (2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, 

így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, 

arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A 

tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

A fentiek alapján az alábbiakról tájékoztatom: 
„3. § E törvény alkalmazása során: 

(…) 

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, 

mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés;” 

 

„5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha 

 a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

 b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló 

célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). 

(…) 

 (3) Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés 

időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.” 

„6. § (6) Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok 

tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.” 

 

Kérem a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében vezetett nyilvántartásba bejegyzett adatokról 

igazolás kiállítását. 

A fenti tájékoztatást tudomásul vettem, nyilatkozom, hogy személyes adataim fenti feltételekkel való 

kezeléséhez, az illetékes hatóság felé történő továbbításához hozzájárulok. 

 

 

_________________, 20____.év _________________________hó _____.nap                       

 

 

___________________________________ 

                                                                                                                                         Bejelentő aláírása 

 

 

Amennyiben a bejelentő nem személyesen jár el, kérjük a mellékelt meghatalmazás nyomtatványt szíveskedjék 

használni! 

Kapcsolattartó neve: _______________________________________ 

telefon: ____________________________               e-mail:  ________________________________ 


