
DMJV Önkormányzat Jegyzője

 Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály
Igazgatási Osztály (A hatóság tölti ki)

4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

Bejelentés
kereskedelmi tevékenység megkezdéséről

( közterületi értékesítés )

 neve:
 címe:
 székhelye:
 egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám:
 társas vállalkozás esetén cégjegyzék szám:
 kistermelő esetén regisztrációs szám:
 statisztikai száma:

(a kereskedelmi tevékenység jellegénél jelölje X-el)

 1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv
 2. levelezőlap
 3. virág 
 4. léggömb 
 5. zöldség, gyümölcs
 6. pattogatott kukorica 
 7. főtt kukorica 
 8. sült gesztenye; 
 9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak
 10. vattacukor, cukorka 
 11. fagylalt, jégkrém 
 12. ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej
 13. büfétermék** 
 14. sütőipari termékek 
 15. előrecsomagolt sütemények, édességek 

 A forgalmazni kívánt termékekből jövedéki termék:
 alkoholtermék,   sör,   bor,    pezsgő,   köztes alkoholtermék,

 (a felsoroltak közül aláhúzással válassza ki a megfelelőt)

Előterjesztés időpontja:           év                     hó       nap

Átvevő ügyintéző aláírása:         ____________________

Illetékbélyeg helye 
(adatmódosítás 

esetén 
illetékmentes) (A bejelentés 3.000.- Ft illetékköteles, melyet illetékbélyegben a bejelentésen vagy átutalással lehet megfizetni a 

DMJV Önkormányzat  számlájára 
- számlaszám: 11738008-15461009-03470000.

Az átutalás közlemény rovatába az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét valamint az IGAZ-10 kódot fel kell 
tüntetni. Az átutalás  másolatát – a gyorsabb ügyintézés érdekében – a bejelentéshez  csatolja.)

Kereskedő 

 Kereskedelmi tevékenység folytatásának címe:        
         

 Folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem ezen belül: vendéglátás
 [a felsoroltak közül aláhúzással válassza ki a megfelelőt]

Forgalmazni kívánt termékek sorszáma, megnevezése [210/2009. (IX.29.) Korm. rend. 
5. melléklet szerint *

Kk
*
V

 *Kereskedelmi tevékenység jellege: Kk = „Kiskereskedelem” V = „Vendéglátás” 

** 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



NYILATKOZAT:
Az üzletben az 57/2010. (V.7.) FVM. rendelet 2. sz. mellékletében megjelölt termékkörbe tartozó külön engedély köteles terméket

FORGALMAZOK              NEM FORGALMAZOK

Csatolt okiratok:
Átutalás másolata*:

IGEN       NEM

Kereskedő telefonszáma*:                                     telefax száma:                          E-mail címe:

kereskedő (cég  esetén képviseletre jogosult) neve

aláírás/ bélyegző

ZÁRADÉK
(A hatóság tölti ki )

Az üzleti tevékenység bejelentését  _______________ /2017. számon nyilvántartásba vettem.

Dr. Szekeres Antal jegyző megbízásából: Dr. Gulyás Tünde
                                osztályvezető

( * Az adatok megadása a Ket. 35. § (1) bek. alapján nem kötelező!)

Debrecen, ….……év…..……………..hó…..….nap

Debrecen,  _______év _________________hó ____nap.

Fontosabb tudnivalók a közterületen történő kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozóan
közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi tevékenység. Közterületi értékesítés keretében - a (2) bekezdésben 
meghatározott eltéréssel - az 5. mellékletben meghatározott termékek forgalmazhatóak
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
vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató 
tevékenységet is.
melegkonyhás vendéglátóhely: meleg- és hideg ételeket, cukrászati készítményeket, sütő- és édesipari termékeket, kávét, szeszes italt és szeszmentes italokat forgalmazó üzlet, 
ahol az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik
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;
A kereskedő a Kertv. 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentésének az 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia, az abban bekövetkezett változást köteles 
haladéktalanul bejelenteni a jegyzőnek.
A kizárólag külön engedély birtokában folytatható kereskedelmi tevékenységet a jegyző a külön engedély kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnak a Kertv. 3. § (5) 
bekezdése szerinti értesítése alapján veszi nyilvántartásba.
Közterületi értékesítést a kereskedő a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, továbbá a nevének és székhelyének feltüntetésével 
folytathat.
A kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék eredetét hitelt érdemlően igazoló bizonylattal. 
Egyes termékek kiskereskedelmi tevékenység keretében való értékesítéséhez az azt végző személynek a kereskedelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott 
szakképesítéssel kell rendelkeznie.
A szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.

 A tájékoztató a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § és 5. § (1) és (3) bekezdése, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 24. § (3) bekezdése és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 6. § (1) 
bekezdése, 11. §-a és 12. § (3) bekezdése alapján készült. A jogszabályok a magyarorszag.hu honlapon elérhetők, továbbá bővebb információ a tevékenység végzésével 
kapcsolatosan a debrecen.hu honlapon található.


