
 
Bejelentés 

 
Bejelentés- és engedélyköteles kereskedelmi tevékenység 

folytatásáról 
(A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 1. számú melléklete szerint) 
 

A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 
 

1./ A kereskedő neve (cégneve) :  ..................................................................................  
 
      A kereskedő székhelye: ir.szám:  .............    Település:  ...........................................  
 
 .......................................................................  utca, út, tér  .................  sz. ……. lph.em. 
 
Telefonszáma: .......................................  
 
2./ A kereskedő cégjegyzékszáma: Cg.  ..............................................  
      
     Az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:  .................................  
 
     A kistermelő regisztrációs száma:  ................................................  
 
3./ A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint: 
 
3.1./ A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén címek):  
 
 .......................................................................................................................................  
 
Az 5./ pont d./, e./, i./ alpontjaiban felsorolt kereskedelmi formák esetében valamennyi 
helyszín címe: 
 
 .......................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................  
 
3.2./ Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
 
 .......................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................  
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3.3./ 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: 
 
 .......................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................   
 
3.4./ Közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén 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 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 4.1. pontban feltüntetett helyszínén (helyszínein) a 
folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája: 

 
a./ üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, 
b./ mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, 
c./ bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység, 
d./ vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, 
e./ közterületi értékesítés, 
f./ közvetlen értékesítés, 
g./ üzleten kívüli kereskedelem, 
h./ csomagküldő kereskedelem, 
i./ automatából történő értékesítés, 
j./ közlekedési eszközön folytatott értékesítés. 

 
 



 - 3 -

6./ Az üzlet: 
 
     6.1./ Napi/heti nyitva tartási ideje:  

 
 Nyitvatartási idő Ebédidő 
Hétfő   
Kedd   
Szerda   
Csütörtök   
Péntek   
Szombat   
Vasárnap   

 
      6.2./ Tulajdonosa: ……………………………………………………………..  
 
      6.3./ Címe, helyrajzi száma: …………………………………………………………….. 
 
     6.4./ Használatának jogcíme: 

 
       tulajdonos         társtulajdonos         bérlő         haszonbérlő         egyéb   

 
     6.5./ Elnevezése:  ......................................................................................................  
 
     6.6./ Alapterülete (m2): ....................   
 
     6.7./ Vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége:  ....... fő 
      
      A Kormányrendelet 4. melléklete szerinti vendéglátóhely üzlettípus megnevezése: 
 

1. étterem   
2. büfé   
3. cukrászda   
4. kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely 
5. italüzlet, bár 
6. zenés-táncos szórakozóhely 
7. munkahelyi/közétkeztetési végző vendéglátóhely 
8. gyorsétterem     
9. rendezvényi étkezés 
10. alkalmi vendéglátóhely 
11. mozgó vendéglátóhely 
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A vendéglátó üzlet rendelkezik a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára 
adatok továbbítására alkalmas informatikai programmal: 
 
 
                                        IGEN                                               NEM 
 
  
6.8./ A vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének 
időpontja: 
 
 .......................................................................................................................................  
 
6.9./ Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén  
 

az árusítótér nettó alapterülete:  ............................ m2: 
 
/Napi fogyasztási cikk: a vendéglátó tevékenység keretében értékesített termékek kivételével 
olyan, a lakosság napi szükségleteinek, igényeinek kielégítésére szolgáló élelmiszer, illatszer, 
drogériai termék, háztartási tisztítószer és vegyi áru, higiéniai papírtermék, amelyet a 
fogyasztó jellemzően legfeljebb egy éven belül elfogyaszt, elhasznál vagy lecserél.  
 
Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet: olyan üzlet, amely forgalmának döntő hányadát napi 
fogyasztási cikknek minősülő termékek árusítása teszi ki./ 
 
7./ Az egyes kereskedelmi formák szerinti bontásban a forgalmazni kívánt termékek 
7.1./ Termékkörök megnevezése és sorszáma: 
 
 .......................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................   
 
 .......................................................................................................................................   
 
7.2. Jövedéki termékek: 
a./ energiatermék, 
b./ sör, 
c./ csendes és habzóbor, 
d./ egyéb csendes és habzó erjesztett ital, 
e./ a köztes alkoholtermék, 
f./ alkoholtermék. 
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7.3./ Üzletköteles termékek megnevezése a Kormányrendelet 3. melléklete szerint  
        (a megfelelő rész aláhúzandó): 
 
 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; 

 az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves 
oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek; 

 állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik; 
 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; 

 növényvédő szerek és hatóanyagaik; 
 nem veszélyes hulladék; 
 az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 

kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az 
üzemanyag. 

 
8./ Az 5./ pontban megjelölt kereskedelmi forma szerint folytatni kívánt kereskedelmi 
tevékenység jellege: 
 
8.1 Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
8.2 Kiskereskedelmi tevékenység, megjelölve a vendéglátást, ha ilyen tevékenységet folytat, 
8.3 Nagykereskedelmi tevékenység  
 
9./ A kereskedő nyilatkozata arról, hogy a kereskedelmi tevékenység 4.1. pontban 
feltüntetett helyszínén 
 

9.1./ kíván-e szeszesital-kimérést folytatni ?  IGEN    NEM 
 
9.2./ kíván-e az üzletben a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben / 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 fent meghatározott tevékenység akkor folytatható, ha a 
vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
kormányrendeletben foglalt követelményeknek./ meghatározott tevékenységet folytatni ? 

      
IGEN    NEM 
 

 
Zalaegerszeg, 202…..év …………………………………..hó………………………..nap 
 
 

……………………………………………………………….. 
bejelentő (cégszerű) aláírása 
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II. Mellékletek: 
 
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 
 
4. aláírási címpéldány 
 
5. vásárlók könyve 
 
6. meghatalmazás (amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el). 

 
 
 
 
 
 

Adatvédelmi tájékoztatónk a http://zalaegerszeg.hu oldalon található. 


