
 

BEJELENTÉS/KÉRELEM 

kereskedelmi tevékenység folytatásáról 

 
KERESKEDŐ ADATAI 

Neve:  

Címe, székhelye:  

Elérhetősége tel:  e-mail:  

Cégjegyzékszáma / egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / kistermelő 

regisztrációs száma: 
 

Kereskedő statisztikai száma:  

 

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FORMÁJA (X-el jelölendő)  

☐ üzletben                                             ☐bevásárlóközpontban 

 

☐ vásáron vagy piacon                          ☐ közterületen folytatott ker. tevékenység 

 

☐ közvetlen értékesítés                          ☐ üzleten kívüli kereskedelem,  

 

☐ csomagküldő kereskedelem               ☐ automatából történő értékesítés  

 

☐ mozgóbolt útján                                 ☐ közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

 

 

FOLYTATNI KÍVÁNT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG JELLEGE (aláhúzandó)  

 

kereskedelmi ügynöki tevékenység / kiskereskedelem / vendéglátás / nagykereskedelem 

 

 

TERMÉKKÖRÖK (x-el jelölendő) 

A vastagon megjelölt termékkörök engedély köteles termékek. Azon termékköröknél, ahol fel van tüntetve az 

engedélyköteles és nem engedélyköteles opciók közötti választás lehetősége, ott az adott termékkategórián belül 

engedélyköteles és nem engedélyköteles termékkör is előfordulhat. Kérjük X-el jelölje a megfelelőt!  

☐1.1. Meleg-, hideg étel 

 
Mikepércsi Polgármesteri Hivatal 

Jogi Osztály 

 

Cím: 4271 Mikepércs, Óvoda utca 4. 

Hivatali kapu: rövid név: MPHIV; KRID kód: 308220333 

Elérhetőség: jogiosztaly@mikepercs.hu 

Tel: 06-52/398-101 

 
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK (PL. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK) BEJELENTÉSÜKET KIZÁRÓLAG 

ELEKTRONIKUSAN NYÚJTHATJÁK BE! 



☐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, 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 (Amennyiben nem dohánytermék engedélyezésével, forgalmazásával együtt 

kérelmezik. A dohánytermék engedélyezése 2013. július 1. napjától nem jegyzői hatáskör) 

☐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 

☐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 

☐engedélyköteles termékkör 

☐nem engedélyköteles termékkör 

☐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 

☐engedélyköteles termékkör 

☐nem engedélyköteles termékkör 

☐ 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

☐engedélyköteles termékkör 

☐nem engedélyköteles termékkör 

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

☐ 23. Háztartási tüzelőanyag 

☐engedélyköteles termékkör 

☐nem engedélyköteles termékkör 

☐ 24. Palackos gáz 

☐ 25. Óra- és ékszer; (nem nemesfémből készült termékek) 

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

felszerelés, kiegészítők stb.) 

☐ 27. Játékáru 

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

☐ 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny; 

☐ 30. Virág és kertészeti cikk; 

☐ 31. Kedvtelésből 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.) 

☐ Növényvédő szer, termésnövelő anyag 

☐ Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági 

felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) 

☐ 38. Fotócikk 

☐ 39. Optikai cikk 

☐ 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk 

☐ 41. Temetkezési kellék 

☐ 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru (nem nemesfémből készült termékek) 

☐ 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. Személygépjármű 

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

☐ 49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és –tartozék 

☐ 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész 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 (jelölje meg): ___________________________________________ 

 

• Nyilatkozom, hogy a fentiekben foglaltakat tudomásul vettem, és működési engedély köteles terméket a 

bejelentésben megjelölt tevékenységi formában nem, csak a működési engedélyezés megszerzését követően 

forgalmazok. ☐ 

 

A FORGALMAZOTT JÖVEDÉKI TERMÉKEK (x-el jelölendő).  

(Jövedéki termék forgalmazása esetén kitöltése kötelező) 

Az alábbi jövedéki terméket/termékeket forgalmazom: 

☐energiatermék (pl. ásványolaj) 

☐ sör 

☐ csendes és habzóbor 

☐ egyéb csendes és habzó erjesztett ital 

☐ köztes alkoholtermék  

☐ alkoholtermék 

 

KÖZTERÜLETI ÉRTÉKESÍTÉS KERETÉBEN FORGALMAZOTT TERMÉKEK (x-el jelölendő) 

(Közterületi értékesítés esetén kitöltése kötelező) 

☐ 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. 

  

 

KIZÁRÓLAG ÜZLETBEN FORGALMAZHATÓ, ENGEDÉLYKÖTELES TERMÉKEK 

A forgalmazni kívánt termékkört meg kell jelölni, illetve a nyomtatvány szerinti sorszámát fel kell tüntetni. 

☐a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelő-, 

fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag. Sorszám: ..................................................................................... 

☐az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 

szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek. Sorszám: ................................................... 

☐állatgyógyászati készítményekés hatóanyaga. Sorszám: ........................................................................................ 

☐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 kivétele. Sorszám: ......................................................................................................................... 

☐ növényvédő szerek és hatóanya. Sorszám: ........................................................................................................... 

☐ nem veszélyes hulladék. Sorszám: ........................................................................................................................ 

☐az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve 

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

Sorszám: ............................................................................................................................................. ........................ 

 

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ADATAI 

kereskedelmi tevékenység címe (címek): 

 

 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

 

 

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 területére kiterjed – a megye, 

illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

 

közlekedési eszközön folytatott kereskedelmi tevékenység esetén 

a közlekedési eszköz megjelölése  

azonosítására használt jelzés  

üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából 



szervezett utazás vagy tartott rendezvény 

helye és ideje 
 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény 

esetén az indulási hely, célhely és időpont 
 

 

ÜZLETBEN FOLYTATOTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ESETÉN 

Üzlet nyitvatartása hétfő - tól - ig 

kedd   

szerda   

csütörtök   

péntek   

szombat    

vasárnap   
 

Az üzlethelyiség tulajdonosa:  

Üzlet címe, helyrajzi száma:  

Használatának jogcíme:  

Elnevezése:  

Alapterülete:                         m2 

Vásárlók könyve nyomtatvány azonosító 

adatai (az első és utolsó oldal száma), 

használatba vételének időpontja: 

Azonosító adatok:  

Időpont:  

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetében kötelezően kitöltendő:  

(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) 

az árusítótér nettó alapterülete m2 

az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma db 

azok telekhatártól mért távolsága m 

elhelyezése   

☐ saját telken                                ☐ parkolóban 

☐ parkolóházban                           ☐ közterületen  

☐ közforgalom céljára átadott magánút egy részén 

 

VENDÉGLÁTÓHELY ÜZLETTÍPUSA 

 Vendéglátóhely esetében kötelezően kitöltendő (X-el jelölendő)  

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. 

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. 

☐ 

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. 

☐ 

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. 

☐ 

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. 

☐ 

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. 

• Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik. 

☐ 

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. 

☐ 

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. 

☐ 

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. 

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. 

☐ 

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. 

☐ 

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatszolgáltatásra 

kötelezett vendéglátó üzlet (Étterem, Büfé, Cukrászda, Kávézó, alkoholmentes italokra 

specializálódott vendéglátóhely, Italüzlet, bár, Zenés-táncos szórakozóhely, 

Gyorsétterem, Alkalmi vendéglátóhely) üzemeltetőjének nyilatkozata, hogy 

rendelkezik vendéglátó szoftverrel (aláhúzandó): 

igen                    nem 

 

KERESKEDŐ NYILATKOZATA (aláhúzandó) 

szeszesital kimérést                                                                        folytat / nem folytat 

zeneszolgáltatást                                                                            nyújt / nem nyújt 

műsoros előadást, táncot                                                                rendez / nem rendez 

szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék az üzletben folytatható / nem folytatható 

Tudomásul veszem, hogy jogszabály egyes termékek tekintetében a tevékenység folytatását korlátozza, illetve 

feltételekhez köti, különösen 

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. 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. 

Szexuális terméket kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos. Nevelési-oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi 

intézmény, valamint templom és vallásgyakorlásra rendelt más hely bármely bejáratától számított 200 méteres közúti 

(közterületi) távolságon belül szexuális termék nem forgalmazható. 

Üzleten kívüli kereskedelem keretében a termék forgalmazása céljából a vásárlónak szervezett utazást vagy 

rendezvényt a kereskedő köteles – az utazás vagy rendezvény helyének és időpontjának megjelölésével – legkésőbb 

tizenöt nappal megelőzően bejelenteni. 

Közlekedési eszközön folytatott értékesítés a közlekedési eszköz tulajdonosának, vagy üzembentartójának 

engedélyével, továbbá az értékesített termékre vonatkozó jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek 

birtokában, a kereskedő nevének és székhelyének a vásárlók számára jól látható helyen történő feltüntetésével végezhető. 

Közterületi értékesítést a kereskedő a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek 

birtokában, továbbá a nevének és székhelyének feltüntetésével folytathat. 

 

CSATOLANDÓ OKIRATOK (csatoltak X-el jelölendők)  



az üzlet használatának jogcímére (tulajdonos, bérlő stb.) vonatkozó igazoló okirat  

(a tulajdoni lap kivételével) 

☐ 

 

haszonélvezet esetében a haszonélvező(k) hozzájárulását igazoló okirat ☐ 

közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostárs(ak) hozzájárulását igazoló okirat ☐ 

vállalkozói igazolvány, kistermelői igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat ☐ 

cégkivonatban nem szereplő tevékenység bejelentése adóhatóság felé ☐ 

aláírási címpéldány, meghatalmazás ☐ 

 

TÁJÉKOZTATÓ A BEJELENTÉS BENYÚJTÁSÁHOZ:  

• Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése 2021. január 1-jétől illetékmentes. 

• Valamennyi gazdálkodó szervezet, így különösen a gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók 

elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek. A kérelem elektronikusan az epapir.gov.hu honlapról E-Papír 

szolgáltatáson keresztül nyújtható be. 

Címzett: Mikepércs Községi Önkormányzata 

Témacsoport: Önkormányzati igazgatás 

Ügytípus: Kereskedelmi ügyek 

• Bejelentés-köteles termékkör esetén a bejelentés megtételét követően megkezdhető a kereskedelmi 

tevékenység. Működési engedély-köteles termék kizárólag a működési engedély megadását követően 

forgalmazható. 

• Élelmiszerek kereskedelmi forgalomba hozatalához 2021. július 1-től nem kell külön engedélyt kérni, a 

kereskedőnek azonban FELIR azonosítóval kell rendelkezni. Tájékoztatás a FELIR azonosítóról: 

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1166156/FELIR+tajekoztato.pdf 

• A kereskedő a nyilvántartás adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő 

változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek, mint szolgáltatás felügyeletét ellátó 

hatóságnak.  

• A szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a 

megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. 

• A hiányosan megtett bejelentés esetén a kereskedelmi tevékenység be nem jelentettnek minősül, hiánypótlásra 

lehetőség nincs. Hiányos bejelentés esetén a Jegyző a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a 

szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire. 

• A Vásárlók könyvét a nyilvántartásba vételt követően a Mikepércsi Polgármesteri Hivatal (4271 Mikepércs, 

Óvoda utca 4.) ügyfélszolgálatán kell hitelesítésre átadni, vagy postai úton eljuttatni.  

 

 
 
 

 
Kelt:_______________, _______év______hónap____nap 

 

 

 

……………………………………… 

             bejelentő aláírása  

                  (bélyegző) 


