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Bagi Polgármesteri Hivatal 
2191 Bag, Szent Imre utca 52. ILLETÉKMENTES

B e j e l e n t é s

A bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról 

I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 

1. A kereskedő adatai:

1.1. jogállása:  1. Gazdálkodó szervezet (Rt., Kft., Bt., Kkt. stb.)  2. Egyéni vállalkozó  3. Kistermelő 
(bekarikázandó) 

1.2. teljes neve: .………….………………………………………………….…………….…………………... 

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

1.3. rövid neve (ha van): ……………………………………………………………………………………….. 

1/A) Amennyiben a kereskedő gazdálkodó szervezet: 

1.4. székhelyének címe: _ _ _ _ irányítószám …………………..…………….…...................… helység

......................……........…...………. utca ..................... házszám .......... em. ........... ajtó, postafiók: ………... 

1.5. cégjegyzékszáma: _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _

1.6. adószáma:  _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

1.7. statisztikai számjele: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ - _ _
1.8. képviselő / kapcsolattartó neve: …................................................................................................................ 

1.11. képviselő / kapcsolattartó állandó lakcíme: 

_ _ _ _ irányítószám …………………..…………….…...................…....................................... helység

......................……........…...………. utca ..................... házszám .......... em. ........... ajtó, postafiók: ………... 

1.10. képviselő / kapcsolattartó telefonszáma: ………..…………………....…………………………………. 

1.11. képviselő / kapcsolattartó e-mail címe: ....………………………………………………………………. 
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1/B) Amennyiben a kereskedő egyéni vállalkozó, vagy kistermelő: 
 
1.4. születési neve: ............................................................................................................................................. 
 
1.5. édesanyja neve: ........................................................................................................................................... 
 
1.6. születési helye és ideje (Budapest esetén a kerület is): ....................................................................................... 
 

1.7. lakcíme: _ _ _ _ irányítószám …………….................……..…………….…...................… helység  
 
......................……........…...………. utca ..................... házszám .......... em. ........... ajtó, postafiók: ………...  
 

 
1.8. egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / kistermelő regisztrációs száma:  
 
…........................................................................................................................................................................... 
 

1.9. adószáma:  _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ 
 

1.10. statisztikai számjele: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ 

 

1.10. telefonszáma: ………..…………………....…………………………………............................................. 

 

1.11. e-mail címe: ....………………………………………………………………............................................. 
 
 
2. A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye: 
 
2.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek, internetes kereskedelmi tevékenység 
esetén a honlap / honlapok www címe): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…..…..…………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
2.2. mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke: ……………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…..…..…………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
2.3. 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 
egészére kiterjed – a megye, ill. az országos jelleg megjelölése: 
 
…..…..…………………………………………………………………………………………………………... 
 
…..…..…………………………………………………………………………………………………………... 
 
…..…..…………………………………………………………………………………………………………... 
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2.4. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység 
formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint   (a megfelelő sorok előtti kis betű / betűk bekarikázandók, alul a táblázatban a 

„tevékenység helye” rovatba a tevékenység címe / címei beírandók, a „tevékenység formája” mező / mezők X-elendők) 
 
kereskedelmi formák:   

a) üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
b) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 
c) bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység 
d) vásáron, vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység 
e) közterületi értékesítés 
f) közvetlen értékesítés 
g) üzleten kívüli kereskedelem 
h) csomagküldő kereskedelem 
i) automatából történő értékesítés 

 
kereskedelmi tevékenység formája 

sorszám kereskedelmi tevékenység helye 
a) b) c) d) e) f) g) h) i) 

1 
                    

2 
                    

3 
                    

4 
                    

 
3. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység ÜZLETBEN történik, az üzlet adatai: 
 
3.1. napi / heti nyitvatartási ideje: 
 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

              

 
3.2. az üzlet tulajdonosa: ………………………………………………………………………………….......... 
 
3.3. a tulajdonos címe: ...…………………...………..……...........................………………………………….. 
  
az üzlet elnevezése: ……………………………………………………………………………………….……. 
  
helyrajzi száma: ................................. 
 
alapterülete: ........................... m2 
 
eladótér alapterülete: ........................... m2 
 
terasz alapterülete (ha van): ........................... m2 
 
vendéglátó üzlet befogadóképessége: ……………… fő 
 
terasz befogadóképessége (ha van): ……………… fő 
 
3.4. a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatbavételének időpontja: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
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4. Forgalmazni kívánt termékek 
 
4.1. Tájékoztatók: 
 
Felhívom figyelmét, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rend. 

14.§ (1) bekezdése alapján mozgóbolt útján nem forgalmazhatók a következő termékek: 
 

1. élő állat 

2. óra- és ékszer 

3. díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 

 

Felhívom figyelmét, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rend. 

5. melléklete alapján közterületen csak az alábbi termékek forgalmazhatók: 
 

1. újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, levelezőlap 

2. könyv 

3. virág 

4. léggömb 

5. zöldség- és gyümölcs 

6. pattogatott kukorica 

7. főtt kukorica 

8. sült gesztenye 

9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró és egyéb magvak 

10. vattacukor, cukorka 

11. fagylalt, jégkrém 

12. ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej 

13. büfétermék 

14. sütőipari termékek 

15. előrecsomagolt sütemények, édességek 

 

Felhívom figyelmét, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rend. 
3. melléklete alapján az alábbi (4. oldal tetején felsorolt) termékek kizárólag üzletben forgalmazhatók (üzletköteles 

termékek)! Amennyiben akár egy üzletköteles terméket is kíván forgalmazni, úgy működési engedély iránti kérelem 

nyomtatványt kell kitöltenie. 
 

1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények 

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

szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek 

3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik 

4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai 

tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a 

közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel 

5. növényvédő szerek és hatóanyagaik 

6. nem veszélyes hulladék 

7. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-

bután gáz és az üzemanyag 

 
 
4.2. Termékkörök sorszáma és megnevezése: 
 
Megjegyzés: kérjük a forgalmazni kívánt termék sorszámát bekarikázni! 
 
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.) 
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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) 
6. lábbeli- és bőráru 
7. bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 
8. hangszer 
9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk 
10. audió- és videó berendezés 
11. audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) 
12. telekommunikációs cikk 
13.  festék, lakk 
14.  vasáru, barkácsáru az építési anyagok kivételével 
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 
21. háztartási tisztítószer, vegyi áru 
22. gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz 
24. palackos gáz 
25. óra- és ékszer 
26. sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas 

felszerelés, kiegészítők stb.) 
27.  játékáru 
28. közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókész., ortopéd cipő, mankó stb.) 
29. tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 
30. virág és kertészeti cikk 
31. kedvtelésből tartott állat 
32. állateledel, takarmány 
34. szexuális termék 
37. mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegaz-

dasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) a növényvédő szer, termésnövelő 
anyagok kivételével 

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 
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54. speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép, 
berendezés, hajó, repülőgép stb.) 

56.  egyéb termelési célú alapanyag termék (műanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál, textilipari 
rostanyag, kartonpapír, drágakő) 

58.  zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy 
 
 
5. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi 
tevékenység jellege: 
 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): olyan tevékenység, amelynek keretében a 
kereskedő más javára termékek, szolgáltatások eladására, vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra 
megbízás alapján szerződést köt. 
 

Kiskereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 13. pont):  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. 
 

Vendéglátás (Kertv. 2. § 30. pont): kész-, vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás 
céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is. 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2 § 18. pont): 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. 

 
a kereskedelmi forma és 

hely száma 
(2.4. pont alapján) 

kereskedelmi tevékenység jellege 

1 
� kereskedelmi ügynöki tevékenység 
� kiskereskedelem, ezen belül � vendéglátás � nagykereskedelem 

2 
� kereskedelmi ügynöki tevékenység 
� kiskereskedelem, ezen belül � vendéglátás � nagykereskedelem 

3 
� kereskedelmi ügynöki tevékenység 
� kiskereskedelem, ezen belül � vendéglátás � nagykereskedelem 

4 
� kereskedelmi ügynöki tevékenység 
� kiskereskedelem, ezen belül � vendéglátás � nagykereskedelem 

 
Amennyiben vendéglátást jelölt meg, kérem, válassza ki 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 

 
Az egyes vendéglátóhely-típusok részletezése az alábbi (Kertv. 4. melléklete): 
 
1. Étterem 
Fő terméktípusa: Melegétel 

Tevékenység TEÁOR kódja: TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás 

Üzemeltetés típusa: Egész éven át nyitva tartó/időszakos. 
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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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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 
(poharak stb.). 

Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik. 
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7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
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6. A kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban: 
 
6.1. az üzletben szeszesital-kimérésre vonatkozó nyilatkozat: 
 
a kereskedelmi forma és 

hely száma 
(2.4. pont alapján) 

az üzletben szeszesital-kimérést kívánok folytatni 

1 � igen                                  � nem 

2 � igen                                  � nem 

3 � igen                                  � nem 

4 � igen                                  � nem 

5 � igen                                  � nem 

 
6.2. az üzletben a 210/2009 (IX. 29.) Kormány rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység 
folytatására vonatkozó nyilatkozat: 
 

22 § (1) Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatást nyújtó, műsoros előadás, tánc 
rendezhető, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. Törvényben (a továbbiakban: Szt.) 
foglaltak alapján szerencsejátéknak minősülő szórakoztató játék folytatható. 

 
a kereskedelmi forma és 

hely száma 
(2.4. pont alapján) 

a vendégek szórakoztatására 
zeneszolgáltatást, műsoros 
előadást, táncot rendezek 

szerencsejátéknak nem 
minősülő szórakoztató játékot 

folytatok 

1 � igen         � nem � igen         � nem 

2 � igen         � nem � igen         � nem 

3 � igen         � nem � igen         � nem 

4 � igen         � nem � igen         � nem 

 
Tudomásul veszem, hogy az üzletben szerencsejátéknak minősülő játék csak az Szt.-ben meghatározott feltételekkel 
működtethető, illetve folytatható. A fentiekben  meghatározott tevékenység akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet 

megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt 
követelményeknek.  
 
 
II. Csatolt okiratok 
 
A bejelentéshez csatoltam: 
 

� nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó 
igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével) 

� haszonélvezet esetében – he nem a tulajdonos, vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező 
hozzájárulását igazoló okiratot 

� közös tulajdonban állóüzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a 
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot 

� egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolatát 
� eredeti cégbírósági bejegyzést, vagy  � annak hiteles másolatát 
� aláírási címpéldányt 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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III. Keltezés, aláírás, bélyegző 
 
 
Bag, 20………………………………………. 
 

P.H. 
 

 
 ……………………………………………. 
 ügyfél 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Az alábbiakat a hivatal tölti ki !) 

 
Záradék: A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételéről szóló a 210/2009. (IX. 29.) Kormány rendelet  
 
6. § (2) bekezdése szerinti adatokkal az alábbi dátummal nyílvántartásba vettem. Nyílvántartási  
 
száma: …………………………. 
 
 
 
Bag, 20…………………….. 
 
 
 
  Burghardtné Tóth Ilona jegyző megbízásából: 
 
 
 ……………………………………………. 
 Benedek Miklós műszaki előadó 




