
  

 

 

 

 

2. számú bejelentőlap 
Kérelem működési engedély kiadásához 

a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján 
 
FIGYELEM! Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
vonatkozó rendelkezései értelmében az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet részéről (ideértve az 
egyéni vállalkozókat is) csak az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül 
(cégkapu, KÜNY-tárhely) tudnak ügyet indítani! 
 

A kereskedő adatai 

Neve:   

Természetes személy 
kereskedő esetén 
Születési neve: 
Születési helye és ideje: 
Anyja születési neve: 

 

Címe/Székhelye:   

Cégjegyzék száma/  
Egyéni vállalkozási 
száma: 

  

Kistermelő regisztrációs 
száma: 

 

Statisztikai számjel:   

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó 
telefonszáma, e-mail 
címe: 

  

 

*Kézbesítési meghatalmazott 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 2016. évi CL. törvény 87.§-a értelmében „az ügyfél 
köteles az első kapcsolatfelvétel alkalmával - a kézbesítési meghatalmazás előterjesztésével együtt - 
kézbesítési meghatalmazottat megnevezni, ha 
a) magyarországi lakcímmel vagy székhellyel nem rendelkezik, 
b) képviselőt nem nevezett meg, és 
c) elektronikus kapcsolattartásnak nincs helye. 
(2) A kézbesítési meghatalmazott az eljárásban keletkezett, az ügyféllel közlendő döntéseket és iratokat átveszi, 
és azokat az ügyfél részére továbbítja. 

Kézbesítési meghatalmazott neve, 
címe: 
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Az üzlet adatai 

Az üzlet címe: 

Üzlethelyiség tulajdonosa: 

Az üzlethelyiség helyrajzi száma: 
 

Üzlet használatának jogcíme:  
(bérlet, haszonélvezet, saját tulajdon stb.): 

Üzlet elnevezése (melyet magyar nyelven kell megjeleníteni, a 2001. évi XCVI. törvény alapján): 
 
 

Üzlet alapterülete (m2): 
Az üzlethez tartozó homlokzat előtt elhelyezkedő terasz alapterülete: 

Az üzlet elérhetősége (telefonszám, weblap címe stb.): 

A vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai (vásárlók könyve első, valamint utolsó oldalának 
betűjeles sorszáma) és használatba vételének időpontja: 

 

Üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: 

hétfő   

kedd   

szerda   

csütörtök   

péntek   

szombat   

vasárnap   

 

Forgalmazni kívánt üzletköteles termékek 
(a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján) 

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. 

 

 
 
 

https://uj.jogtar.hu/#lbj23id152049256058615b9
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/#lbj24id152049256058615b9
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/#lbj25id152049256058615b9
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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Forgalmazni kívánt egyéb termékek 
(a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete alapján): 

1.1. Meleg-, hideg étel  7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 
világítástechnikai cikk 

 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital  
(jövedéki terméknek minősül, kérjük a következő táblázatban bejelölni, hogy 
milyen jövedéki terméket kíván értékesíteni) 

 
8. Hangszer 

 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital 
(jövedéki terméknek minősül, kérjük a következő táblázatban bejelölni, hogy 
milyen jövedéki terméket kíván értékesíteni) 

 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági 
cikk 

 

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék  10. Audió- és videóberendezés;  

1.5. Hús-és hentesáru,  11. Audiovizuális termék (zenei- és videó 
felvétel, CD, DVD stb.) 

 

1.6. Hal  12. Telekommunikációs cikk  

1.7. Zöldség- és gyümölcs  13. Festék, lakk*  

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék  14. Vasáru, barkács, és építési anyag  

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

 
15. Szaniteráru; 

 

1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)  16. Könyv  

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos 
és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, 
ecet, méz, bébiétel stb.) 

 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus 
kiadvány 

 

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

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

 

2. Dohányterméket kiegészítő termék 
 

 
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 

 

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, 
lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, 
hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

 

20. Illatszer, drogéria 

 

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

 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru* 

 

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

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

 

6. Lábbeli- és bőráru  41. Temetkezési kellék  

23. Háztartási tüzelőanyag 
 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru 
 

24. Palackos gáz  43. Emlék- és ajándéktárgy  

25. Óra- és ékszer  44. Numizmatikai termék  

26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, 
csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, 
kiegészítők stb.) 

 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

 

27. Játékáru 
 46. Használtcikk (használt könyv, ruházati 

cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 
régiség) 

 

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

 
47. Személygépjármű 

 

29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 
 48. Egyéb gépjármű (tehergépjármű, 

lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű) 
 

30. Virág és kertészeti cikk 
 49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-

alkatrész és –tartozék 
 

31. Kedvtelésbõl tartott állat 
 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész 

és  
tartozék 
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32. Állateledel, takarmány 
 51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék 

(gabona, nyersbőr, toll stb.) 
 

33. Állatgyógyászati termék*  52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés  

34. Szexuális termék  53. Irodagép, -berendezés, irodabútor  

35. Fegyver és lőszer* 

 54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, 
emelőgép, mérőberendezés, professzionális 
elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép 
stb.) 

 

36. Pirotechnikai termék*  55. Ipari vegyi áru*  

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő 
szer*, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges 
eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, 
kötözőfonal, zsineg stb.) 

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

 

38. Fotócikk 
 57. Nem veszélyes, újrahasznosítható 

hulladék termék* 
 

39. Optikai cikk 
 58. Zálogház által, a tevékenysége keretén 

belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy 
 

40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk 
 59. Egyéb: 

 
 

 
Fő termékkör (ha meghatározható):__________________________________________________________ 
  

Van-e nevelési-oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény, valamint templom és 
vallásgyakorlásra rendelt más hely bármely bejáratától számított 200 méteres közúti 
(közterületi) távolságon belül (34. termékkörnél) 

igen nem 

 
Jövedéki termék forgalmazása esetén, mely jövedéki terméket kívánja forgalmazni: 

 

a.            energiatermék (ásványolajtermék),   

b.            sör,  

c.            csendes és habzóbor,   

d.            egyéb csendes és habzó erjesztett ital,   

e.            köztes alkoholtermék,   

f.             alkoholtermék,  

g.            dohánygyártmány  

 

A kereskedelmi tevékenység jellege 

a) Kiskereskedelem  

b) Kiskereskedelem és vendéglátás  

c) Nagykereskedelem  

 

A kereskedő nyilatkozata engedélyköteles tevékenység esetén 

Az üzlet társasházban van-e  
(a 2003.évi CXXXIII. tv. 18. § (2) bekezdés alapján) 

igen nem 

A társasházi közös képviselő/vagy az intézőbizottság elnökének (lakásszövetkezet esetén az elnök) 
neve, címe: 
 

Az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan 
tulajdonosának neve, levelezési címe (amennyiben az társasház, akkor a közös képviselő neve, címe): 
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Az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan 
tulajdonosának neve, levelezési címe (amennyiben az társasház, akkor a közös képviselő neve, címe): 
 
 

Nemesfémből készült ékszert, díszműárut és egyéb tárgyat forgalmaz? igen nem 

Határon átnyúló szolgáltatást nyújt-e? igen nem 

Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenységére 
vonatkozó bejelentés esetén kérjük megjelölni: 
a) a szolgáltató állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának 
megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát: 
 
b) a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését: 
 
c) az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy 
nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti 
EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött: 
 
 

A bejelentés határozott időre szól: 
 
amennyiben igen, a bejelentés határideje: …………………………..napja 

igen nem 

A bejelentés határozatlan időre szól: igen nem 

Világörökségi területen van-e az üzlet? igen nem 

 
 

Mellékletek (másolatban):  

1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó 
dokumentum (pl. bérleti szerződés)  

 

2. Haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló nyilatkozat  

3. Közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló nyilatkozat  

4. Aláírási címpéldány/aláírás-minta  

5. Meghatalmazás (ha nem a kérelmező jár el, melyet két tanú aláírásával kell ellátni), amennyiben nem 
rendelkezett az RNY-ben 

 

6. Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén külön nyilatkozat  

7. Kézbesítési meghatalmazás  

8. Egyéb:  

 
Budapest, ..…..  …………………..  …… 

 
   

        ………………………………… 
         Kérelmező aláírása 
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FOGALMAK: 
1. árusítótér: az üzleten belül a termék vásárlóknak történő bemutatására és értékesítésére szolgáló terület; 
2. 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; 

3. forgalmazás: kereskedelmi tevékenység keretében valamely termék értékesítése, fogyasztás vagy használat, illetve igénybevétel 
céljára ellenérték fejében történő rendelkezésre bocsátása; 

4. kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység; 
5. kereskedelmi ügynöki tevékenység: olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő más javára termékek, szolgáltatások 

eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás alapján szerződést köt; 
6. kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat; 
7. kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében bevásárlóközpont, piac vagy 

vásár üzemeltetése, ideértve az ott forgalmazott termékek raktározásával, szállításával összefüggő vagy egyéb, a kereskedelmi 
tevékenység folytatásának elősegítésére irányuló szolgáltatások nyújtását; 

8. 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; 

9. közlekedési eszközön folytatott értékesítés: vasúti étkezőkocsiban és büfében, autóbuszjáraton, személyhajó éttermében és 
büféjében, valamint polgári repülőgépjáraton végzett kiskereskedelmi tevékenység; 

10. közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi tevékenység; 
11. közvetlen értékesítés: kiskereskedelmi tevékenység keretében termék forgalmazása közvetlenül az előállítás helyén; 
12. mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz; 
13. 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; 

14. 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; 

15. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet: olyan üzlet, amely forgalmának döntő hányadát napi fogyasztási cikknek minősülő 
termékek árusítása teszi ki; 

16. saját előállítású termék: a kereskedő által előállított és kiskereskedelmi forgalomba hozott termék, ide nem értve a kereskedő 
márkanevével, védjegyével, illetve egyéb megkülönböztető megjelölésével forgalmazott, de nem a kereskedő által előállított 
terméket; 

17. termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, 
valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőt; 

18. 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; 

19. 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; 

20. 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; 

21. árubemutatóval egybekötött termékértékesítés: a kereskedő vagy a nevében, illetve javára eljáró személy által a termék 
bemutatása, illetve forgalmazása céljából szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység; 

22. fogyasztó: a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti fogyasztó. 
23. vendéglátás: kész-vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az 

azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is. 
24. alkalmi rendezvény: olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más alkalmakból szervezett rendezvény - ide nem 

értve a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendelet szerinti alkalmi és ünnepi vásárokat -, 
amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény 
jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett 
étkeztetést, illetve italszolgáltatást; 

25. 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; 

26. melegkonyhás vendéglátóhely: meleg- és hideg ételeket, cukrászati készítményeket, sütő- és édesipari termékeket, kávét, 

szeszesitalt és szeszmentes italokat forgalmazó üzlet, ahol az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik; 

http://uj.jogtar.hu/

