
Bicske Város Jegyzője 

ADATLAP KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ 

210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet szerint 
 

 

bejelentés köteles termékek: 

illetékmentes 

 

üzletköteles termékek: illetékmentes 

 

Iktatószám: 

 
 
 

A beadvány tárgya- tevékenység:  új (tervezett)  működő adatmódosítása  

üzlet nyilvántartási száma:  

Mit módosít?:  Kereskedő (jogutódlás) 

előző üzemeltető:_________________________________ 

 Kereskedő egyéb:___________________ Tevékenység egyéb:_______________________ Termék: 

______________________ 

 
1. A kereskedő adatai 
1.1. Jogállása: 1.Gazdasági társaság  2.Egyéni vállalkozó  3.Kistermelő 

1.2. Rövid neve:  

1.3.Neve:……………………………………………… Adóazonosító jele: …………………………………… 

1.4. Székhelyének címe / Állandó lakcíme:  

………..………...……..helység…..…………...………..…………..……….…………………..házszám  

 

                                                                                                                     Épület/lépcsőház/emelet/ajtó: ……..………………..……… 

1.5. Levelezési címe:………..………...……………………………………………………………… 

 
1.6. Természetes személy esetén kötelezően kitöltendő adatok: 

Születési név: ………………………………………… Születés helye, ideje: …………………………………… 

Anyja születési neve: …………………………………… 

 

Elektronikus levelezési címe: ………….….……..……………….    

1.7. Telefonszáma: ………..……….......                                                      Faxszáma: ………….……….. 

1.8. Cégjegyzékszáma  -vagy- Vállalkozói nyilvántartási száma -vagy- Kistermelő regisztrációs száma:  

--    …….………………..….      ………………………… 

1.9. Statisztikai száma: --- 

1.10. A bejelentés / engedélyezés lebonyolításával megbízott munkatárs vagy (jogi) képviselő 

 
 
Kelt. Bicske, 20.….év…….……….hó…...nap 
 

          ………………………… 
                                                                                                                                Kereskedő aláírása 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 

 

Neve: ……………………….……..……….……………Telefon: ……………………Fax:…….…………….. 

Címe:…………...…...helység…………………....….…..……...……..................................házszám 

 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 



2. A kereskedelmi tevékenység jellemzői 
2.1. Az árusított termékek a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet szerint 

 Bejelentés köteles termékek 

  Működési engedély köteles termékek 

  Működési engedély köteles mellett bejelentés köteles termékek is 

 

2.2. A kereskedelmi tevékenység formája (csak egy jelölhető meg) 

 1. Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

 2. Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 
mozgóbolt útján élő állat, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy nem forgalmazható 

 3. Közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

 4. Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység  

 5. Közterületi értékesítés 

 6. Közvetlen értékesítés 

 7. Üzleten kívüli kereskedelem 

nem forgalmazható üzleten kívüli kereskedelem útján: kábítószer és pszichotróp anyag, ill. annak minősülő termék; 
gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag v. készítmény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek 
minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint 
állatgyógyászati termék; élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és gyümölcs kivételével; élő állat, növényi 
szaporítóanyag; az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag,; veszélyes 
hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag; drágakő, nemesfém, nemesfémből 
készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy; jövedéki termék; olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön 
jogszabály előzetes engedélyhez köti. 

Az 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 az 1. melléklet 4a. pontja szerinti adattartalommal a jegyző részére 

bejelenteni. 

 8. Csomagküldő kereskedelem 

 9. Automatából történő értékesítés 

 

2.3. A kereskedelmi tevékenység jellege (több megjelölhető) 

 Ügynöki tevékenység 

 Kiskereskedelmi tevékenység     
 Nagykereskedelmi tevékenység 

 Vendéglátás 

 
2.4. Vendéglátói kereskedelmi tevékenység esetén jelölje meg a vendéglátóhely üzlettípusát 
 

 1. Étterem 
 2. Büfé 
 3. Cukrászda 
 4. Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely 
 5. Italüzlet, bár 
 6. Zenés-táncos szórakozóhely 
 7. Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely 
 8. Gyorsétterem 
 9. Rendezvényi étkeztetés 
 10. Alkalmi vendéglátóhely 
 11. Mozgó vendéglátóhely 

 
2.5. A kereskedelmi tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja-e folytatni? 

  Igen  Nem 

 



2.6. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.évi 
CXXVII. törvény3. § (2) bekezdése szerintijövedéki termékek: 

 

       Alkoholtermék,                     Bor,                                        Köztes alkoholtermék. 

       Sör,                                      Pezsgő, 

Kíván-e szeszesital-kimérést folytatni:Igen  Nem 

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. 

Található-e védett intézmény:  Igen      Nem 
 

2.7. Nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység helye 
Működési terület és az útvonal jegyzéke: ……………………………………………………………………… 
Rendezvény – helye, időpontja:………………………………………………………………………………… 

                     
 
………………………… 

                           Kereskedő aláírása 



3. Az üzlet adatai  
3.1. Címe 

………..………...………..helység…..…………...………..…………..…..….…………………….házszám 

 

       ……..………………..………(Üzlet/Épület/lépcsőház/emelet/ajtó) 

Helyrajzi szám: ……………….……………                                            A Magyar Honvédség területén van?  

3.2. Az üzlet elnevezése:……………………….………………………………………..………………………. 
3.3. Üzlet alapterülete (m2): ……………..  Vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége (fő):……..……. 

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet?    Igen      Nem  

Árusítótér nettó alapterülete (m2)  ………………. 

Az üzlethez létesített Parkolóhely db:………………………………Parkolóhely távolsága (m):…………………. 

Parkolóhely elhelyezése: 1. Saját telken    2. Más telken:    3. Parkolóházban:    4. Közúton:                

5. Közforgalom céljára átadott magánúton:  

3.4. A helyiség/ingatlan tulajdonosa, illetve társtulajdonosai vagy társasház közös képviselőjének neve 

                 Név                        Irányítószám        Helység                             Utca, házszám 

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

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

3.5. A használat jogcíme: 1. Tulajdonos 2. Társtulajdonos 3. Bérlő 4. Haszonélvező 5. Egyéb 

   Bérleti szerződés esetén: Lejárat időpontja: -- vagy  Határozatlan idejű 

3.6. Zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánc van-e? Igen Nem  
a tevékenység csak akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló kormányrendeletben foglalt követelményeknek; 

3.7 Szórakoztató játék van-e?  Igen Nem 

3.8. Helyszíni szemle megtartását kéri (engedélyezési eljárás esetén): Igen Nem 

3.9. Vásárlók könyve hitelesítését kéri: Igen Nem  száma:______________________ 
az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú 
vásárlók könyvét kell elhelyezni. A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott 
kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy 
befolyásolni tilos. A vásárlók könyvét a használatba vétel előtt a kereskedelmi hatóság hitelesíti. 
 

3.10. Az üzlet nyitvatartási ideje  Állandó jelleggel  Idény jelleggel 

 Hétfő:………………………………..           Kedd:……………………………….. 

 Szerda: ……………………………..          Csütörtök: ………….……………… 

 Péntek: …………………….……….           Szombat: ………………….………. 

 Vasárnap: ………………….……… 

3.11. Csatolt mellékletek 
  Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a 
tulajdoni lap kivételével)  pl. bérleti szerződés 
  Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező 
hozzájárulását igazoló okirat  
  Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak 
hozzájárulását igazoló okirat 

 
………………………………….. 

                               Kereskedő aláírása 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 



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, 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; 

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;  
üzletköteles terméket kíván-e forgalmazni e termékkörön belül? Igen       Nem 
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;    
üzletköteles terméket kíván-e forgalmazni e termékkörön belül? Igen       Nem 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;  
üzletköteles terméket kíván-e forgalmazni e termékkörön belül? Igen       Nem 

vegyipari termék, háztartási vegyipari készítmény- a komputeres színkeverővel felszerelt speciális festékszaküzletben történő festék 

kiszerelés kivételével-, valamint gépjármű üzemeltetési segédanyag csak előre kiszerelt formában, egyedi, zárt, használati útmutatóval 

ellátott csomagolásban forgalmazható. A nem iparilag kiszerelt és csomagolt kozmetikai készítmények zárt csomagolásban forgalmazhatók. 

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

üzemanyag; üzletköteles terméket kíván-e forgalmazni e termékkörön belül? Igen       Nem 
vegyipari termék, háztartási vegyipari készítmény- a komputeres színkeverővel felszerelt speciális festékszaküzletben történő festék 

kiszerelés kivételével-, valamint gépjármű üzemeltetési segédanyag csak előre kiszerelt formában, egyedi, zárt, használati útmutatóval 

ellátott csomagolásban forgalmazható. A nem iparilag kiszerelt és csomagolt kozmetikai készítmények zárt csomagolásban forgalmazhatók. 

23. Háztartási tüzelőanyag; 

24. Palackos gáz; 
a PB gáz kiskereskedelem csak a bányakapitányság engedélyével rendelkező gázforgalmazótól megvett, vagy bizományba 

átvett PB gáz értékesítését jelentheti( az engedély csatolandó az adatlaphoz) 

25. Óra- és ékszer; 

-nemesfémből készült órát, ékszert kíván-e forgalmazni e termékkörön belül?  

Igen -Külön engedély száma:__________________________________________________Nem 

 

 
………………………………….. 
        Kereskedő aláírása 



 

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; 
szexuális terméket kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos. Nevelési-oktatási, gyermek-és ifjúságvédelmi intézmény, 

valamint vallás gyakorlására szolgáló egyházi létesítmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) 

távolságon belül szexuális termék nem forgalmazható. Szexuális termék- a szexuális termék forgalmazására szakosodott üzlet 

kivételével- csak zárt csomagolásban, a többi terméktől elkülönítve forgalmazható. 

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.); üzletköteles terméket kíván-e forgalmazni e termékkörön belül? Igen       Nem 

38. Fotócikk; 

39. Optikai cikk; 

40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk; 

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); 

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:…………………………… 

………………………………….. 
                                Kereskedő aláírása 



NYILATKOZAT 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy Bicske Város jegyzőjéhez 

20……..év………….hó………….nap benyújtott bejelentés a nyomtatványon közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a bejelentés-köteles tevékenységemet a bejelentést követően folytathatom. 

A bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles 

vagyok bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak. 

A szolgáltatási tevékenység megszüntetését köteles vagyok a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a 

megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. 

 

 
Nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben 

meghatározottak szerint vállalkozásom: 

- mikrovállalkozás 

- kisvállalkozás 

- középvállalkozás 

- egyik sem a fentiek közül 

(Megfelelő rész aláhúzandó.) 

 

Segédlet: 

3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege 

legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(3)A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(4)Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy 

közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen 

meghaladja a 25%-ot. 

(5)A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott 

befektetők részesedése esetében. 

 

 

 
*Amennyiben zeneszolgáltatást kíván végezni, kérem, nyilatkozzon a következőkről: 

  zeneszolgáltatás során használt berendezés:___________________________________________ 

 zeneszolgáltatást nyitott / zárt nyílászárók mellett kívánja végezni: __________________________ 

 vendéglátó egység esetén a kijelölt dohányzóhely elhelyezkedése: 

o bejárat előtt, közterületen 

o magánterületen, a vendéglátó helyhez csatolt belső udvaron, tetőtérben, 

egyéb:____________________________________________________________________ 

 

 
Kelt. Bicske, 20.….év…….……….hó…...nap 

 
………………………………….. 

                           Kereskedő aláírása 

 



 

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

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek 

 

 

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 tevékenységek felügyeletéről 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. 

 
 
 
………………………………….. 

                           Kereskedő aláírása 

 

 

 



 

SEGÉDLET 

a Kereskedelmi tevékenység bejelentés / engedélyezés űrlaphoz 

 

Fogalmak: 

 

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; 

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet: olyan üzlet, amely forgalmának döntő hányadát napi fogyasztási 

cikknek minősülő termékek árusítása teszi ki; 

árusítótér: az üzleten belül a termék vásárlóknak történő bemutatására és értékesítésére szolgáló terület 

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; 

kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki 

tevékenység; 

kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat; 

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; 

közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett 

kiskereskedelmi tevékenység; 

közlekedési eszközön folytatott értékesítés: vasúti étkezőkocsiban és büfében, autóbuszjáraton, személyhajó 

éttermében és büféjében, valamint polgári repülőgépjáraton végzett kiskereskedelmi tevékenység; 

közvetlen értékesítés: kiskereskedelmi tevékenység keretében termék forgalmazása közvetlenül az előállítás 

helyén; 

mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa 

vontatott eszköz; 

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; 

piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, 

esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy 

meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet; 

vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő 

forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is. 



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; 

 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; 

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; 

szexuális termék:  olyan birtokba vehető forgalomképes dolog, amelynek elsődleges célja a szexuális 

ingerkeltés, különösen amely nemi aktust vagy egyéb szexuális cselekményt nyíltan ábrázol, illetve emberi 

testet, testrészt szexuális ingerkeltésre alkalmas módon vagy szexuális ingerkeltés céljából ábrázol, ideértve 

a – rendeltetése szerint – szexuális ingerkeltésre szolgáló, nemi aktus vagy egyéb szexuális cselekmény 

során alkalmazható eszközt is, a fogamzásgátlás céljából alkalmazható eszköz kivételével. 

hipermarket: kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos helyen 

és időben folytató 5000 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterülettel rendelkező, napi fogyasztási cikket 

értékesítő üzlet; 

nagyméretű szupermarket: kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és nagykereskedelmi tevékenységet 

azonos helyen és időben folytató 2500–5000 négyzetméter közötti bruttó alapterülettel rendelkező, napi 

fogyasztási cikket értékesítő üzlet; 

szupermarket: kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos 

helyen és időben folytató 400–2500 négyzetméter közötti bruttó alapterülettel rendelkező, napi fogyasztási 

cikket értékesítő üzlet; 

diszkont: kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos helyen és 

időben folytató 400 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterülettel rendelkező, napi fogyasztási cikket 

értékesítő üzlet, amely nem rendelkezik friss hús, húskészítmény és tejtermékek kimérésére szolgáló pulttal. 

fogyasztó: a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti fogyasztó. 

 
 

 


