BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐ

3. számú. bejelentőlap
Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos adatváltozás bejelentése
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján

Illetékmentes

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!

1. A kereskedő adatai
Neve:
Természetes személy kereskedő
esetén
Születési neve:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Címe:
Kistermelő nyilvántartási
száma:
Kereskedelmi nyilvántartási
száma:
Üzlet neve és címe:
A bejelentő ügyintézőjének
neve:
A bejelentő ügyintézőjének
telefonszáma:
A bejelentő ügyintézőjének
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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2. LEADNI kívánt termékkörök
Leadni kívánt termékkörök sorszáma, neve a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján:
(Kérjük x-el jelölni a leadni kíván termékeket!)
1.1. Meleg-, hideg étel

1.6. Hal
1.7. Zöldség- és gyümölcs

7. Bútor, lakberendezés, háztartási
felszerelés, világítástechnikai cikk
8. Hangszer
9. Villamos háztartási készülék és
villamossági cikk
10. Audió- és videóberendezés;
11. Audiovizuális termék (zenei- és
videó felvétel, CD, DVD stb.)
12. Telekommunikációs cikk
13. Festék, lakk*

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

14. Vasáru, barkács, és építési anyag

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.5. Hús-és hentesáru,

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos
és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer,
ecet, méz, bébiétel stb.)
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék
(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)
2. Dohányterméket kiegészítő 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.)
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és
szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk,
babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.)
6. Lábbeli- és bőráru
23. Háztartási tüzelőanyag
24. Palackos gáz
25. Óra- és ékszer
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk,
csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés,
kiegészítők stb.)

15. Szaniteráru;
16. Könyv
17. Újság, napilap, folyóirat,
periodikus kiadvány
18. Papír- és írószer, művészellátó
cikk (vászon, állvány stb.)
19. Számítógépes hardver- és
szoftver termék
20. Illatszer, drogéria
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru*
22. Gépjármű kenőanyag,hűtőanyag,adalékanyag és a jövedéki
adóról szóló törvény szerinti
üzemanyag
41. Temetkezési kellék
42. Díszműáru, műalkotás,
népművészeti és iparművészeti áru
43. Emlék- és ajándéktárgy
44. Numizmatikai termék
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
30. Virág és kertészeti cikk
31. Kedvtelésbõl tartott állat
32. Állateledel, takarmány
33. Állatgyógyászati termék*
34. Szexuális termék
35. Fegyver és lőszer*

48. Egyéb gépjármű (tehergépjármű,
lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb
jármű)
49. Személygépjármű és egyéb
gépjármű-alkatrész és –tartozék
50. Motorkerékpár, motorkerékpáralkatrész és
tartozék
51. Mezőgazdasági nyersanyag,
termék (gabona, nyersbőr, toll stb.)
52. Mezőgazdasági ipari gép,
berendezés
53. Irodagép, -berendezés,
irodabútor
54. Speciális gép, berendezés (ipari
robot, emelőgép, mérőberendezés,
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36. Pirotechnikai termék*
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő
szer*, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges
eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer,
kötözőfonal, zsineg stb.)
38. Fotócikk
39. Optikai cikk
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

3.

professzionális elektromos gép,
berendezés, hajó, repülőgép stb.)
55. Ipari vegyi áru*
56. Egyéb termelési célú alapanyag
termék (műanyag-alapanyag,
nyersgumi, ipari textilszál, textilipari
rostanyag, kartonpapír, drágakő)
57. Nem veszélyes,
újrahasznosítható hulladék termék*
58. Zálogház által, a tevékenysége
keretén belül felvett és ki nem
váltott zálogtárgy
59. Egyéb:

FELVENNI kívánt termékkörök sorszáma, neve a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján:

(Kérjük x-el jelölni a leadni kíván termékeket!)
Felhívjuk figyelmét, hogy a kiemelt* termékkörökbe tartozó termékek forgalmazásához működési engedély
szükséges, melyet a 2. számú bejelentőlapon igényelhet.
1.1. Meleg-, hideg étel
7. Bútor, lakberendezés, háztartási
felszerelés, világítástechnikai cikk
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
8. Hangszer
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
9. Villamos háztartási készülék és
alkoholmentes- és szeszes ital
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
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék
stb.)
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír,
olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea,
fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék
(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)
2. Dohányterméket kiegészítő 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.)
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat
és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk,
babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.)
6. Lábbeli- és bőráru
23. Háztartási tüzelőanyag
24. Palackos gáz
25. Óra- és ékszer
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés,
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítők stb.)
27. Játékáru

14. Vasáru, barkács, és építési anyag
15. Szaniteráru;
16. Könyv
17. Újság, napilap, folyóirat,
periodikus kiadvány
18. Papír- és írószer, művészellátó
cikk (vászon, állvány stb.)
19. Számítógépes hardver- és
szoftver termék
20. Illatszer, drogéria
21. Háztartási tisztítószer, vegyi
áru*
22. Gépjármű kenőanyag,hűtőanyag,adalékanyag és a jövedéki
adóról szóló törvény szerinti
üzemanyag
41. Temetkezési kellék
42. Díszműáru, műalkotás,
népművészeti és iparművészeti áru
43. Emlék- és ajándéktárgy
44. Numizmatikai termék
45. Kreatív-hobbi és dekorációs
termék
46. Használtcikk (használt könyv,
ruházati cikk, sportszer, bútor,
egyéb használtcikk, régiség)
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28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék
(vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó
stb.)
29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny
30. Virág és kertészeti cikk
31. Kedvtelésbõl tartott állat
32. Állateledel, takarmány
33. Állatgyógyászati termék*
34. Szexuális termék
35. Fegyver és lőszer*
36. Pirotechnikai termék*
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk,
növényvédő szer*, termésnövelő anyag, a tevékenységhez
szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés,
vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.)
38. Fotócikk
39. Optikai cikk
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

47. Személygépjármű
48. Egyéb gépjármű (tehergépjármű,
lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb
jármű)
49. Személygépjármű és egyéb
gépjármű-alkatrész és –tartozék
50. Motorkerékpár, motorkerékpáralkatrész és
tartozék
51. Mezőgazdasági nyersanyag,
termék (gabona, nyersbőr, toll stb.)
52. Mezőgazdasági ipari gép,
berendezés
53. Irodagép, -berendezés,
irodabútor
54. Speciális gép, berendezés (ipari
robot, emelőgép, mérőberendezés,
professzionális elektromos gép,
berendezés, hajó, repülőgép stb.)
55. Ipari vegyi áru*
56. Egyéb termelési célú alapanyag
termék (műanyag-alapanyag,
nyersgumi, ipari textilszál, textilipari
rostanyag, kartonpapír, drágakő)
57. Nem veszélyes,
újrahasznosítható hulladék
termék*
58. Zálogház által, a tevékenysége
keretén belül felvett és ki nem
váltott zálogtárgy
59. Egyéb:

Jövedéki termék forgalmazása esetén, mely jövedéki terméket kívánja forgalmazni, leadni
Felvétel
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

Leadás

energiatermék (ásványolajtermék),
sör,
csendes és habzóbor,
egyéb csendes és habzó erjesztett ital,
köztes alkoholtermék,
alkoholtermék,
dohánygyártmány

Közterületi értékesítés esetén milyen terméket kíván forgalmazni, leadni:
Felvétel

Leadás

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
14. sütőipari termékek
15. előrecsomagolt sütemények, édességek
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4. Egyéb adatváltozás
(pl. üzlethelység alapterülete, nyitva tartás változása, kereskedelmi tevékenység jellegének a változása, kereskedelmi
forma változása, üzemeltető adatainak változása (elnevezés, székhely, etc.) jogutódlás*)

Mi változott

Régi adatok

Új adatok

Egyéb megjegyzés: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva
tartásáról szóló 25/2013 (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése értelmében a szeszesitalt kimérő és árusító
kereskedelmi és vendéglátó üzletek 22:00 és az azt követő nap 06:00 óra között kizárólag a Jegyző által kiadott
engedély birtokában tarthatnak nyitva, melyre vonatkozóan külön kérelmet kell a Jegyzőnél benyújtani, melyre
vonatkozóan egyszerű adatváltozásként az nem átvezethető.

5. A kereskedő korábbi nyilatkozataiban történő változások jelzése ÜZLET esetén
Szeszes italt kimér?

igen

nem

Szeszes italt árusít?

igen

nem

Zeneszolgáltatást nyújt (rádió, tv, stb.)?

igen

nem

Műsoros előadást/táncot rendez?

igen

nem

Szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot folytat?
(a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak
alapján):

igen

nem

Melegkonyhás vendéglátó üzletként üzemel-e az üzlet?

igen

nem

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzletként üzemel-e az üzlet?

igen

nem

igen

nem

igen

nem

igen

nem

Melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével kitöltendő: van-e nevelésioktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely
bejárattól számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül?
Vendéglátó üzlet esetén kitöltendő: kérte-e a környezetvédelmi
hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását,
rendelkezik-e erre határozattal? zajkibocsátási határértékre
vonatkozó határozat megszerzése kötelező!
Világörökségi területen van-e az üzlet?

Az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi
igen
nem
tevékenységet folytatnak-e?
Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján
forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóság és a külön
engedély száma, hatálya:
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2. melléklet az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelethez: a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott
termékkörök szerinti azon élelmiszerek, amelyek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához az érdi járási
hivatal külön engedélye szükséges
A

B

1.

Termékkör

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 kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 31. § alapján: „a

2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust a
kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.”

FENTIEK ALAPJÁN NYILATKOZOM, HOGY AZ ÜZEMELTETÉSEMBEN LÉVŐ VENDÉGLÁZÓ
ÜZLET AZ ALÁBBI TÍPUSNAK FELEL MEG (X-EL JELÖLENDŐ):
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.
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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.
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.
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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.

6. A kereskedő korábbi nyilatkozataiban történő változások jelzése (minden forma esetén
kitöltendő! )
Szeszesital-kimérést folytat?

igen

nem

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:
igen

nem

igen

nem

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

Budapest, ..….. ………………….. …..

*Üzemeltető váltás esetén

…………………………………
aláírás

1) Üzemeltető váltást módosításként csak jogi személy jogutódlása esetén tudjuk átvezetni!
Formái: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján
3:39. § [Átalakulás] 3:44. § [Egyesülés] 3:45. § [Szétválás]
A jogutódlás tényét tartalmazza a hatályos cégkivonat, valamint a cégbíróság bejegyző végzése.
Üzemeltető váltást minden más esetben oly módon kérjük bejelenteni, hogy a korábbi üzemeltető a
tevékenység megszűnésére vonatkozó tesz bejelentést, ezzel egyidejűleg az új üzemeltető pedig az 1.
számú nyomtatványon új kereskedőként bejelenti a kereskedelmi tevékenységet!
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Levélcím: 1250 Budapest, Pf. 35., KRID: IKERPMH
Tel: 458-3000, E-mail cím: igazgatas@budavar.hu, Honlap: www.budavar.hu

8

A módosítás tárgyával összefüggő dokumentumokat másolatban kérjük minden esetben mellékletben
csatolni.
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), ha az RNY-ben
nem rendelkezett képviseletről
6. A vásáron vagy piacon való részvételhez szükséges befogadó nyilatkozat (a vásár üzemeltetője által
kiállítva)
7. Közlekedési eszköz tulajdonosának, vagy üzembentartójának az engedélye
8. Közterület használati hozzájárulás
9. Külön engedélyre vonatkozó határozat másolata
10. Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén külön nyilatkozat
11. Kézbesítési meghatalmazás
12. Egyéb:
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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;
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