
BEJELENTÉS 
(a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeirıl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

alapján)

Illetékbélyeg!
 10.000,- Ft

Az őrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETŐKKEL szíveskedjen kitölteni!

A  kereskedelmi  tevékenységek  végzésének  feltételeirıl  szóló  210/2009.  (IX.  29.)  Korm.
rendelet  10.§  (4)  bekezdése  alapján  bejelentem,  a  …............/.........  nyilvántartási  számú
mőködési engedély jogosultjának személyében történı változást.

I. A jelenlegi kereskedı adatai:

1. A kereskedı

1.1. neve: ….................................................................................................................................

1.2. levelezési címe: …................................................................................................................ 

1.3. székhelye: ….........................................................................................................................

2. Az üzlet címe: …...............................................................................Hrsz.: ….......................

Az üzletkör száma Az üzletkör megnevezése Jelölés*

* CS – Csomagküldı kereskedelmi tevékenység, M – Mozgóbolt, K – Kiegészítı kereskedelmi tevékenység 

II. A kereskedı adatai:

1. A kereskedı

1.1. neve: …..................................................................................................................................

1.2. levelezési címe: …................................................................................................................ 

1.3. székhelye: ….........................................................................................................................

1.4. cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozói nyilvántartási száma/kistermelı regisztrációs
száma: ….....................................................................................................................................

1.5. statisztikai számjele: ….......................................................................................................

Érkeztetı bélyegzı Iktató bélyegzı



1.6. elérhetısége: …....................................................................................................................

II. Az üzlet adatai

1. Az üzlet 

1.1.  Napi/heti nyitva tartási ideje: 

          Hétfı: ….....................................................................

Kedd: .........................................................................

Szerda: .........................................................................

Csütörtök: .........................................................................

Péntek: .........................................................................

Szombat: .........................................................................

Vasárnap: .........................................................................

1.2. Tulajdonosa: …....................................................................................................................

1.3. Címe: …...........….................................................................................................................

1.4. Helyrajzi száma: …................

1.5.  Használatának  jogcíme  (saját  tulajdon,  bérlet, haszonélvezet,  közös  tulajdon

esetében tulajdonostársak hozzájárulása stb.): …..................................................................

1.6. Elnevezése: …....................................................................................................................

1.7. Alapterülete: ….............m2

2. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt:

2.1. üzletköteles termék(ek) megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján:

Megnevezés Sorszám

2.2. egyéb termék(ek) megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:

Megnevezés Sorszám
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III. Csatolt okiratok:
1.nem a kérelmezı  tulajdonában  lévı  üzlet  esetében  az  üzlet  használatának  jogcímére

(bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
2.haszonélvezet  esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezı  a  kérelmezı  -  a

haszonélezı hozzájárulását igazoló okirat
3.közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezı,

a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Csatolt iratok megnevezése: ….....................................................................................................
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Mellékletek száma: …..... db

Enying, 20..... ........................... hó ........... nap

…........................................................................
                                                    kérelmezı/bejelentı neve (nyomtatott betőkkel)

   ….........................................................................
                                                     kérelmezı/bejelentı aláírása (bélyegzıje)
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6. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

Termékkörök

1. Élelmiszer
1.1. Meleg-, hideg étel,
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,
1.6. Hal,
1.7. Zöldség- és gyümölcs,
1.8. Kenyér- és pékáru, sütıipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elırecsomagolt 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, főszer, ecet, méz, bébiétel stb.),
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítı termék (gyógynövény, biotermék, testépítı szer stb.);

2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék);
3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemő, asztalterítı, törölközı,

kötıfonal,  hímzéshez,  valamint  takaró  és  szınyeg  készítéséhez  szükséges  alapanyag,  rövidáru,  tő,
varrócérna, gomb stb.);

4. Ruházat (gyermek, nıi, férfi ruházati cikk, bırruházat és szırmeáru, ruházati kiegészítı);
5. Babatermék (csecsemı- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk

stb.);
6. Lábbeli- és bıráru;
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;
14. Vasáru, barkács, és építési anyag;
15. Szaniteráru;
16. Könyv;
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
18. Papír- és írószer, mővészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék;
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
22.  Gépjármő-  és  motorkerékpár-üzemanyag,  motorbenzin,  gázolaj, autógáz,  gépjármő-kenıanyag,

-hőtıanyag és adalékanyag;
23. Háztartási tüzelıanyag;
24. Palackos gáz;
25. Óra- és ékszer;
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas

felszerelés, kiegészítık stb.);
27. Játékáru;
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérı, hallókészülék, ortopéd cipı, mankó

stb.);
29. Tapéta, padlóburkoló, szınyeg, függöny;
30. Virág és kertészeti cikk;
31. Kedvtelésbıl tartott állat;
32. Állateledel, takarmány;
33. Állatgyógyászati termék;
34. Szexuális termék;
35. Fegyver és lıszer,
36. Pirotechnikai termék;
37. Mezıgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédı szer, termésnövelı anyag, a tevékenységhez

szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetımag, tápszer, kötözıfonal, zsineg stb.);
38. Fotócikk;

4



39. Optikai cikk;
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk;
41. Temetkezési kellék;
42. Díszmőáru, mőalkotás, népmővészeti és iparmővészeti 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);
47. Személygépjármő;
48. Egyéb gépjármő (tehergépjármő, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármő);
49. Személygépjármő és egyéb gépjármő-alkatrész és -tartozék;
50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék;
51. Mezıgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbır, toll stb.);
52. Mezıgazdasági ipari gép, berendezés;
53. Irodagép, -berendezés, irodabútor;
54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelıgép, mérıberendezés, professzionális elektromos gép,

berendezés, hajó, repülıgép stb.);
55. Ipari vegyi áru;
56. Egyéb termelési célú alapanyag termék (mőanyag-alapanyag, nyersgumi,  ipari textilszál, textilipari

rostanyag, kartonpapír, drágakı);
57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék;
58. Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy;
59. Egyéb (jelölje meg).

3. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek

1. dohánytermékek;
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;
3.  az  egyes  festékek,  lakkok  és  jármővek  javító  fényezésére  szolgáló  termékek  szerves  oldószer

tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
5. fegyver, lıszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai

tevékenységek felügyeletérıl szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis
és a közepes tőzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;

6. növényvédı szerek és hatóanyagaik;
7. nem veszélyes hulladék;
8. „A”  és „B”  tőzveszélyességi  osztályba sorolt  anyag,  kivéve a Jöt.  szerinti  tüzelıolaj, propán vagy

propán-bután gáz és az üzemanyag.
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