
   

Hajdúszoboszló Város 

Jegyzıjének 

4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 
 

 

 
A 

 
 

A beadvány tárgya          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

A tevékenység: � új (tervezett) � mőködı adatmódosítása 

Mit módosít?: � Kereskedı (jogutódlás) � Kereskedı egyéb 

                        � Tevékenység egyéb       � Termék 

1. A kereskedı adatai 

1.1. Jogállása: �1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) � 2.Jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság (Bt. 

Kkt.stb)  �3.Egyéni vállalkozó  �4.Kistermelı 

1.2. Kereskedı neve: ��������������������������� 
      
1.3.  Az üzlet címe:………………………………………………………………………………………….. 
 

1.4. Székhelyének címe / Állandó lakcíme:  

����………..………...……..helység…..…………...……………………………………………………. 

       Épület/lépcsıház/emelet/ajtó: ……..………………..……… 

 
1.5. Levelezési címe:      Postafiók:……………  .Postafiók irányító száma:……………….. 
 
1.6. Telefonszáma: ………..………....                                            Faxszáma: ………….……….. 

1.7. Cégjegyzékszáma  -vagy- Vállalkozói nyilvántartási száma -vagy- Kistermelı regisztrációs száma:  

   ��-��-������    …….………………..….                        ………………………… 

1.8. Statisztikai száma: ��������-����-���-�� 
 

1.9. A bejelentés / engedélyezés lebonyolításával megbízott munkatárs vagy (jogi) képviselı 

 

� A kereskedı hozzájárul a a 2009. évi LXXVI. törvény (34) § (1) bekezdése szerinti, az igénybe vevıkkel való kapcsolattartásra 
szolgáló adatai (levelezési címe, elektronikus levelezési címe, telefon- vagy telefaxszáma), valamint adószáma kezeléséhez és 
közzétételéhez.  

Kelt. ………..…..……,  …….….év…….……….hó…...nap 
………………………………….. 

                                       Kereskedı aláírása 
1.10. Csatolt őrlapok 

Jele B-1 B-2 C 
D 

önkormányzat 
Darab     
 

  

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

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

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 



 

Őrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez 
B-1 

  Rövid név:                                             Iktatószám:                      Ny:���� 

2. A kereskedelmi tevékenység jellemzıi 
2.1. A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet szerint a tevékenység folyatatásához  

� Bejelentés szükséges 

 � Mőködési engedély szükséges  
 
2.2. A kereskedelmi tevékenység formája (csak egy jelölhetı meg) 

 � 1. Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

 � 2. Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

 � 3. Bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység  

 � 4. Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység  

 � 5. Közterületi értékesítés 

 � 6. Közvetlen értékesítés 

 � 7. Üzleten kívüli kereskedelem 

 � 8. Csomagküldı kereskedelem 

� 9. Automatából történı értékesítés   
 

2.3. A kereskedelmi tevékenység jellege (több megjelölhetı) 

� Ügynöki tevékenység 

� Kiskereskedelmi tevékenység     
� Nagykereskedelmi tevékenység 

� Vendéglátás 
 

2.4. Kíván-e szeszesital-kimérést folytatni:�Igen �Nem 
 
2.5. Nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység helye 
 
Mőködési terület és az útvonal jegyzéke: …..…………………….……………………………..…………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 

Őrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez 
B-2 

  Rövid név:                                                  Iktatószám:                   Ny:���� 

3. Az üzlet adatai  
3.1. Címe 

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

 

       Épület/lépcsıház/emelet/ajtó: ……..………………..……… 

Helyrajzi szám: ……………….……………                            A Magyar Honvédség területén van? � 
 
Bevásárlóközpont,/piac neve:……………………………………………… Hely azonosító:……..………... 
 
3.2. Az üzlet elnevezése:……………………….………………………………………..………………………. 
 
3.3. Üzlet alapterülete (m2): ……………  Vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége (fı):……..……. 
 
3.4. A helyiség/ingatlan tulajdonosa, illetve társtulajdonosai vagy társasház közös képviselıjének neve 
                      Név                        Irányítószám        Helység                             Utca, házszám. 

...……………………….………………����…………..…...…….    …….…..………………………… 

...…………………………….…………����…………..…...…….    .………..………………...……… 

...…………………………….…………����…………..…...…….    .………..………………...……… 

 
 

3.5. A használat jogcíme: �1. Tulajdonos �2. Társtulajdonos �3. Bérlı �4. Haszonélvezı �5. Egyéb 

   Bérleti szerzıdés esetén: Lejárat idıpontja: ����-��-�� vagy � Határozatlan idejő 

3.6. Zeneszolgáltatás, mősoros elıadás, tánc van-e?    �              Szórakoztató játék van-e?  � 
3.7 Játékautomata (nem pénznyerı) engedély van-e?   � 
3.8. Helyszíni szemle megtartását kéri:�                    3.9. Vásárlók könyve hitelesítését kéri: � 
 
3.10. Az üzlet nyitvatartási ideje  

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

 Kedd: ……..………………………..            Szombat:. ………….……………… 

 Szerda: …………………….……….            Vasárnap:………………….………. 

 Csütörtök:. ………………….……… 

3.11. Csatolt mellékletek 

 � Nem a kérelmezı tulajdonában lévı üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a 

          tulajdoni lap kivételével  

 � Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezı a kérelmezı – a haszonélvezı hozzájárulását 

         igazoló okirat    

 � Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezı, a tulajdonostársak 

        hozzájárulását igazoló okirat 

 � Hat hónapon belüli használatbavételi engedély, vagy fennmaradási engedély 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 



 

Őrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez 
C 

  Rövid név:                                                   Iktatószám:                Ny: ���� 

4. A forgalmazott termékkörök 
A Jel oszlop kitöltése: E=egyéb    (6.melléklet);  

J=jövedéki termék        [1:ásványolaj, 2:alkoholtermék, 3:sör, 4:bor, 5:pezsgı,  6:köztes 
                                                                           alkoholtermék, 7:dohánygyártmány ];  
K=külön engedéllyel   [lásd a kitöltési útmutatót]; 
T=közterületen árusítható (5.melléklet);  
Ü=csak üzletben árusítható (3.melléklet)  

 
        Jel         Jelzıszám                                               Termék megnevezése                            
 

1.   .........   ……………      ……………………….………………..……….……..…………………(fıtermék) 
 

Megjegyzés:………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.   …….  ……………       ………………………………….…………………………………………………….. 
 
Megjegyzés:……………………………………………………………………………………………………….. 
 

3.   …….  ……………       ………………………………….…………………………………………………….. 
 
Megjegyzés:……………………………………………………………………………………………………….. 
 
4.   …….  ……………       ………………………………….…………………………………………………….. 
 
Megjegyzés:……………………………………………………………………………………………………….. 
 
5.   …….  ……………       ………………………………….…………………………………………………….. 
 
Megjegyzés:……………………………………………………………………………………………………….. 
 
6.   …….  ……………       ………………………………….…………………………………………………….. 
 
Megjegyzés:……………………………………………………………………………………………………….. 
 
7.   …….  ……………       ………………………………….…………………………………………………….. 
 
Megjegyzés:……………………………………………………………………………………………………….. 
 
8.   …….  ……………       ………………………………….…………………………………………………….. 
 
Megjegyzés:……………………………………………………………………………………………………….. 
 
9.   …….  ……………       ………………………………….…………………………………………………….. 
 
Megjegyzés:………………………………………………………………………………………………………..  
 
10.   …….  ……………     ………………………………….…………………………………………………….. 
 
Megjegyzés:……………………………………………………………………………………………………….. 
 
11.   …….  ……………     ………………………………….…………………………………………………….. 
 
Megjegyzés:……………………………………………………………………………………………………….. 
 
12.   …….  ……………     ………………………………….…………………………………………………….. 
 
Megjegyzés:……………………………………………………………………………………………………….. 
 



 

Őrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez 
D 

  Rövid név:                                                     Iktatószám:               Ny: ���� 
 

Az önkormányzat tölti ki 

F1. A beadvány iktatószáma:…………………….…………Az iktatás kelte: ����-��-��. 

 
Nyilvántartási szám / Módosítás szám:………………………….. 
  

A beadvány tárgya  

A tevékenység: � új (tervezett) � mőködı adatmódosítása 

Mit módosít?: � Kereskedı (jogutódlás) � Kereskedı egyéb � Tevékenység egyéb� Termék 
 

F2. A szomszédos ingatlanok tulajdonosai, társasház esetén a közös képviselı, vagy az 
intézıbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök 

 
            Szomszéd neve              Irányítószám           Helység                                      Utca, házszám 

1. ……………………………����…………………….  ………..……………………………………… 

2. ……………………………����…………………….  ………..……………………………………… 

3. ……………………………����…………………….  ……………..………………………………… 

4. ……………………………����…………………….  ………..……………………………………… 

5. ……………………………����…………………….  ………..……………………………………… 

F3. Helyszíni szemle idıpontja 

 ����-��-�� nap  ��:�� óra : perc  
 

A forgalmazni nem engedett termékek köre, illetve a folytatni nem engedett tevékenységek: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

F4. A mőködési engedély jogerıre emelkedésének / tevékenység megkezdésének napja:  

����-��-�� 

F.5. A Vásárlók Könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének idıpontja:  

       Sorszám:    �������� ������-�������������� 

       Vásárlók könyve használatba vételének napja:   ����-��-�� 
Tájékoztatás:  

 

A  bejelentés-köteles vagy  külön  engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedı ilyen irányú - a 
bejelentéssel egyidejőleg megtett - kérelmére a jegyzı a kereskedı által használni kívánt elsı vásárlók könyvét az üzlet 
nyilvántartásba vételével a vásárlók könyve használatba vételének bejelentett idıpontjától, mint használatba vételi 
idıponttól hitelesíti. Ebben az esetben a használatba vétel idıpontját az üzletet üzemeltetı kereskedı cégszerő aláírásával 
és bélyegzılenyomatával igazolja. 
 
A kereskedelmi tevékenység ellenırzésére jogosult hatóságok két évre visszamenıleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe 
tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát. 
 



KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
a Kereskedelmi tevékenység bejelentés / engedélyezés őrlaphoz 

 
Általános szempontok a kitöltéshez 
a) A beadvány egy A-őrlapból, és szükséges számú B- és C-őrlapból áll (például két, különbözı 

címen üzemelı üzlet esetén 1 db A és 2-2 db B-1, B-2, C őrlapból.) 
b) A � választék közül mindig csak egyet szabad megjelölni. 
c) A � kockákba pozitív válasz esetén írjunk X-et, negatív válasznál hagyjuk üresen. 
d) Meglévı telephely módosítása estén a változott adatokat kell kitölteni, a többit pedig áthúzni.  
 
ad 1.2. 
A név a cégbejegyzésen szereplı rövidített cégnév, illetve a természetes személy neve, szükség 
esetén lerövidítve.   
A cég teljes neve, vagy egyéni vállalkozó esetén a személy teljes neve. Ez a megnevezés kerül az 
iratokra. 
ad 1.5,1.6 
Nem kötelezı megadni. Ha kitölti, akkor felhatalmazza a Kereskedelmi Hatóságot annak 
közzétételére. 
ad 1.9. 
A kérelmezı vagy felelısen eljáró alkalmazottja elérhetıségét kell megadni, vagy azon (jogi) 
képviselıét, aki a kérelmezı nevében eljár. 
ad 2.1. 
Bejelentés: A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentése. A bejelenı értesítést kap a 
regisztrációról.  
Kérelem: A jegyzı szakhatóságok bevonásával helyszíni szemlét tart. A bejelentı mőködési engedélyt 
kap.  
ad 2.5. 
• Mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke, 
• üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési terület jegyzéke, a 

mőködési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az 
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése, 

• csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése 

ad 3.10.. 
Fel kell sorolni a nyitvatartási idıt, például „06:00-14:00; 15:30-22:30”, vagy „zárva” 
Figyelem! A szöveg nem tartalmazhat idézıjelet (”). 
 
Ad 4 
A Jelzıszámba és a Termék megnevezésbe át kell másolni a megadott táblázatokból (6. melléklet) a 
szükséges sorokat. A jelzıszámok átfedése miatt a Jel-lel kell meghatározni, hogy az adott sor melyik 
táblázatból származik. A jel segítségével a számítógép egymás mellé csoportosítja az azonos 
termékeket 
A Megjegyzésbe kell írni: 

• A vegyszerek, stb. részletezését  
• Külön engedélyes terméknél: A termék forgalmazásához a külön engedélyt kiállító hatóság 

megnevezése, a külön engedély száma és hatálya. 
• Az 59. számú „egyéb” termék esetén annak megnevezését. (Lehetıleg ne használják!) 

 
Külön engedéllyel forgalmazható termékek 
1. Haditechnikai eszköz  7. VOC-tartalmú festék- és lakk 
2. Katonai rendeltetéső szoftver 8. Kábítószer-prekurzor 
3. Növényi szaporítóanyag  9. Gyógyászati segédeszköz 
4. Feldolgozatlan dohány termék 10. II-V. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai eszköz 
5. Szılı felvásárlás   11. Tankönyv 
6. Engedélyhez kötött áruk kivitele/behozatala 
 
 
 
 
 



 

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; 
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). 

 
 


