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KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE /Közterületi értékesítés/ 
 (a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 1. melléklet A/ pontja alapján) 

1 /Kereskedő neve:…………………………………………………………………………………. 

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

 

címe:…………………………………………………………………………………………………. 

 

cégjegyzékszáma:……………………………………………………………………………………. 

 

statisztikai száma:……………………………………………………………………………............ 

egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ……………………………………………………………. 

2./ Pavilon: 

- nyitvatartási ideje:………………………………………………………………………………….. 

-(közterület) tulajdonosa: ………………………………………………………………………………. 

- címe: Budapest, V. kerület …………..………………. utca/park/tér,……..…számú pavilon,……m2 

- elnevezése (cégfelirata): ………………………………………………………………….................... 

- vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége: ………………fő 

- a Kormányrendelet 25. §. (4) bekezdése szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító 

adatai és használatba vételének időpontja:………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

3./Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt: 
- termékek megnevezése és sorszáma / 6. melléklet alapján, illetve az ebből a Jöt. 3. §. (2) bekezdése szerinti termékek (Jövedéki 

termékek: ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgő köztes alkoholtermék, dohánygyártmány) 

Sor-

szám: 

Termék(ek) megnevezése 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

4./ Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt  kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

- kiskereskedelem  (Kertv. 2. §. 13.pont  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;), megjelölve  

- a vendéglátást (Kertv. 2. §. 30. pont . vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok 

jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és 

egyéb szolgáltató tevékenységet is.), amennyiben ilyen tevékenységet folytat. 

 

5./ Kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy kíván-e 

szeszesital-kimérést folytatni, illetve kíván-e az üzletben a 22.§. (1) bekezdésben (22. § (1) 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.) meghatározott tevékenységet folytatni: 

………………………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
6./ A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3.§. (4) bekezdése szerint: 

 

e) közterületi értékesítés 

 

7./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának, megszűnésének időpontja: 

………….………………………………………………………………………………………………… 

Csatolandó iratok (epapir.gov.hu oldalon keresztül kell a cégeknek és egyéni vállalkozóknak beküldeni a 

bejelentést, a csatolandó dokumentumokat hitelesíteniük kell AVDH bélyegzővel)  

 

- helyiség (pavilon) jogszerű használatát igazoló okirat (a bérbeadó és a bérlő által aláírt) 

- aláírási címpéldány (cég esetén)/ vagy 

igazolás/ vagy vállalkozói igazolvány (egyéni vállalkozó esetén)/ vagy 

       (magánszemély esetén) adószámról NAV igazolás. 

- vásárlók könyve 

- illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró 

járási hivatal (Berkicsné Vodicska Eleonóra, telefonszám: 06305056232, cím: Budapest, V., kerület 

Hold utcai vásárcsarnok, kedd, csütörtök, 8-9 óra között) külön engedélye  --->  tej, tejtermék, hús és 

hentesáru,  hal forgalmazása, valamint a helyben előállított meleg-hideg étel, cukrászati készítmény, 

édesiparai termék esetén) 

- amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el, meghatalmazás (2 tanúval ellátott) szükséges. A 

meghatalmazás a kereskedelemi tevékenység bejelentésére irányuljon és teljes jogkörű legyen. 

Elektronikus úton keresztül a Rendelkezési Nyilvántartásban kell meghatalmazást adni. 

 

Budapest, 20 ……………………………  

PH. 

 

Tel.: …………………………………..         

      

…………………………………. 

         cégszerű aláírás 

 

 


