ADATPONTOSÍTÁS
A kereskedelemi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rend.)
alapján, a működési engedélyköteles, illetve bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról.
(Működő üzlet esetén töltendő!)

1. A kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: B/E- ……………………………………………………………..…………………….
2. A nyilvántartásba vétel ügyiratszáma: ……………………………………………………………………………………………………………..….
3. A kereskedő adatai
3.1. Neve: ...................................................................................................................................................................
3.2. Természetes személy
- születési neve: ..................................................................................................................................................
- születési helye: .................................................................................................................................................
- születési ideje: ...................................................................................................................................................
- anyja születési neve: ........................................................................................................................................
3.3. Székhelyének címe / Állandó lakcíme:
...................................................................................................................................................................................
3.4. Telefonszáma: ......................................................................................................................................................
3.5. Cégjegyzékszám / Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / Kistermelő regisztrációs száma:
...................................................................................................................................................................................
Statisztikai számjele: .................................................................................................................................................
4. A kereskedelmi tevékenység jellege (jelölendő):
kereskedelmi ügynöki tevékenység
kiskereskedelem
ezen belül vendéglátás
nagykereskedelem
5. A kereskedelmi tevékenység formája (jelölendő)
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
közterületi értékesítés,
közvetlen értékesítés,
üzleten kívüli kereskedelem,
csomagküldő kereskedelem,
automatából történő értékesítés,
közlekedési eszközön folytatott kereskedelmi tevékenység
6. A kereskedelmi tevékenység helye
6.1. Üzlet, bevásárlóközpont, automatából történő értékesítés esetén az üzlet:
címe: ……….. Nyíregyháza, …..…...………………..…...……………..............…utca…..………..házszám…........ em. …........ ajtó
helyrajzi száma: .........................................................................................................................................................

6.1.1.
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Az üzlet adatai

Bevásárlóközpont, üzletház neve: .............................................................................................................................
Az üzlet elnevezése, fantázia neve: ...........................................................................................................................
Alapterülete (m2): .....................................................................................................................................................
Tulajdonosa/tulajdonosai: ........................................................................................................................................
A használatának jogcíme: Tulajdonos, Társtulajdonos,  Bérlő, Haszonélvező
Bérlet esetén:
Kezdet időpontja: ..............................,

Lejárat időpontja: .................................... , vagy

Határozatlan idejű
Napi / heti nyitvatartási ideje:
hétfő:

............................................

csütörtök: .............................................

kedd:
szerda:

............................................
............................................

péntek:
szombat:

.............................................
.............................................

vasárnap: .............................................
6.1.2.

Vendéglátó üzlet esetén

Befogadóképessége (fő): …………………
Szeszesital kimérést
kívánok folytatni;
nem kívánok folytatni
Az üzlet bejáratától számított 200 m közterületi távolságon belül található nevelési-oktatási, egészségügyi,
gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejárata:
igen;
nem
A Korm. rend. 22.§ (1) bekezdésében meghatározott zeneszolgáltatást:
kívánok;
nem kívánok folytatni
A Korm. rend. 22.§ (1) bekezdésében meghatározott szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot:
kívánok;
nem kívánok folytatni
A Korm. rend. 28. § g) pontja szerinti vendéglátó szoftverrel
rendelkezem
nem rendelkezem
Vendéglátóhely üzlettípus: (a Korm. rend. 4. számú melléklete alapján)
étterem
büfé
cukrászda
kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely
italüzlet, bár
zenés-táncos szórakozóhely
munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely
gyorsétterem
rendezvényi étkeztetés
alkalmi vendéglátóhely
mozgó vendéglátóhely
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6.2. Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke (szükség szerint mellékletként):
....................................................................................................................................................................................
6.3. Üzleten kívüli kereskedelem esetén (termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy rendezvény
kivételével):
Nyíregyháza közigazgatási területe.........................................................................................................
A működési terület jegyzéke: .................................................................................................................
6.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése.
....................................................................................................................................................................................
6.5. Közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén:
közlekedési eszköz megjelölése: ............................................................................................................
a jármű azonosítására használt jelzés: ...................................................................................................
7. Kizárólag üzletben forgalmazható 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 hatóanyagaik;
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 kivételekkel;
Sorszám: ...........................................................................................................................................
növényvédő szerek és hatóanyagaik;
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: ...........................................................................................................................................
8. A forgalmazni kívánt jövedéki termékek*: (jelölendő)
energiatermék (pl. ásványolaj),
alkoholtermék,
sör,
csendes és habzóbor,
egyéb csendes és habzó erjesztett ital
köztes alkoholtermék.
*A

jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. Törvény 3. § (2) bekezdése
szerint.

9. Vásárlók könyvére vonatkozó adatok:
A vásárlók könyve……………….…………...-……………..……………-ig…..…..x…….. sorszámozott lapot tartalmaz.
Használatbavételének időpontja: ..................................................................................................
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Termékkörök
A kereskedelemi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban:
Korm. rend.) 6. számú melléklete szerint:
Tájékoztatom, hogy a vastagon megjelölt termékkörök engedély köteles termékek.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10
1.11
1.12.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Élelmiszer (önállóan nem választható)
Meleg-, hideg étel
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
Cukrászati készítmény, édesipari termék
Hús-és hentesáru
Hal
Zöldség- és gyümölcs
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea,
fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)
Dohányterméket kiegészítő termék (Amennyiben nem dohánytermék engedélyezésével, forgalmazásával
együtt kérelmezik. A dohánytermék engedélyezése 2013. július 1. napjától nem jegyzői hatáskör)
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző,
kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű,
varrócérna, gomb stb.)
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.)
Lábbeli- és bőráru
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
Hangszer
Villamos háztartási készülék és villamossági cikk
Audió- és videóberendezés
Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.)
Telekommunikációs cikk
Festék, lakk
Vasáru, barkács, és építési anyag
engedélyköteles termékkör
nem engedélyköteles termékkör
Szaniteráru
Könyv
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
Számítógépes hardver- és szoftver termék
Illatszer, drogéria
engedélyköteles termékkör
nem engedélyköteles termékkör
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Háztartási tisztítószer, vegyi áru
engedélyköteles termékkör
nem engedélyköteles termékkör
Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag
Háztartási tüzelőanyag
engedélyköteles termékkör
nem engedélyköteles termékkör
Palackos gáz
Óra- és ékszer; (nem nemesfémből készült termékek)
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas
felszerelés, kiegészítők stb.)
Játékáru
Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó
stb.)
Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny;
Virág és kertészeti cikk;
Kedvtelésből tartott állat
Állateledel, takarmány
Állatgyógyászati termék
Szexuális termék
Fegyver és lőszer
Pirotechnikai termék
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.)
Fotócikk
Optikai cikk
Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk
Temetkezési kellék
Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru (nem nemesfémből készült termékek)
Emlék- és ajándéktárgy
Numizmatikai termék
Kreatív-hobbi és dekorációs termék;
Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)
Személygépjármű
Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű)
Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és –tartozék
Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és –tartozék
Motorkerékpár
Motorkerékpár-alkatrész és –tartozék
Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.)
Mezőgazdasági ipari gép, berendezés
Irodagép, -berendezés, irodabútor
Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép,
berendezés, hajó, repülőgép stb.)
Ipari vegyi áru
Egyéb termelési célú alapanyag termék (műanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál, textilipari
rostanyag, kartonpapír, drágakő)
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57.
58.
59.

Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék
Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy
Egyéb (jelölje meg………………………………………………………………………………………………………………………...)

Nyilatkozom, hogy a fentiekben foglaltakat tudomásul vettem, és működési engedély köteles, valamint külön
engedélyhez kötött terméket a bejelentésben megjelölt tevékenységi formában nem, csak a működési engedélyezés
megszerzését követően forgalmazok.
Tudomásul veszem, hogy a megjelölt termékkörbe tartozó terméket csak abban az esetben forgalmazhatok, ha az
azon termékek kereskedelméhez szükséges tevékenységi kört a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság
nyilvántartásba vette.
Nyíregyháza, 20……. év ………….…………….hó ……… nap

....................................................................
aláírás / bélyegző

Tájékoztató a kérelem/bejelentés benyújtásához
A kérelem elektronikusan az epapir.gov.hu honlapról E-PAPÍR szolgáltatáson keresztül nyújtható be.
Címzett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás
Ügytípus: Kereskedelmi ügyek

