DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Tel.: 06 27 542 800
E-Mail: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentés
(210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet)
I. A kereskedő (üzemeltető) adatai:
1. neve:………………………………………………………………………............................
címe, illetve székhelye: ……………………………………………………………………..
statisztikai számjele: ………………………………………………………………………...
cégjegyzék száma/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ………………………………...
telefonszáma1: ………………………………………………………………………………..
e-mail címe1: …………………………………………………………………………………
2. A kereskedelmi tevékenység címe:…………………………………………………………
2.1. Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
2.2 Üzleten kívüli kereskedelem és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése: …………………………………………………………………………….............
3. A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája: (megfelelő rész aláhúzandó)
- igényli-e az épület, vagy önálló rendeltetési egység rendeltetési módjának
megváltoztatását:
Igen - Nem
- 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
4. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
4.1 napi/heti nyitva tartási ideje:…………………………………………………………..
4.2 tulajdonosa:……………………………………………………………………………
4.3 címe, helyrajzi száma:…………………………………………………………………
4.4 használatának jogcíme:………………………………………………………………..
4.5 elnevezése:…………………………………………………………………………….
4.6 alapterülete:……………………………………………………………………………
4.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképesség és a 4. sz. melléklet szerinti vendéglátóhely
üzlettípus megjelölése: …………………………………………………………………

5. Vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének
időpontja:……………………………………………………………………………………….
6. A forgalmazni kívánt termékkörök a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete
alapján:
A folytatni kívánt
tevékenység jellege
A forgalmazni kívánt termékek megnevezése és sorszáma
(kiskereskedelem - K,
(a megfelelő bekarikázandó)
nagykereskedelem - N)
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
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
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru
22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj,
autógáz, gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag
23. Háztartási tüzelőanyag
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,
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
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.)
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:
……………………………………………………………………….....
6.1. A jövedéki törvény 3. § (2) bekezdése szerinti jövedéki termékek:
- az ásványolaj,
- az alkoholtermék,
- a sör,
- a bor,
- a pezsgő,
- a köztes alkoholtermék,
- a dohánygyártmány.

7. A kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról,
hogy
7.1 kíván-e szeszesital-kimérést folytatni:
Igen/Nem
7.2 kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni
(Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros
előadás, tánc rendezhető, továbbá szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.
törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő
szórakoztató játék folytatható. Az üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak minősülő játék
csak az Szt.-ben meghatározott feltételekkel működtethető, illetve folytatható.)
Igen/Nem
II. Csatolt okiratok:
1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére
vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével)
2. haszonélvezeti vagy használati jog esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező
a kérelmező - haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező,
a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
4. igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről (egyéni vállalkozó esetén)
5. cégkivonat és aláírási címpéldány (cég esetén)
6. írásbeli meghatalmazás, amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el.
7. megfelelő számú, üzlethez kapcsolódó ingatlanon belül elhelyezkedő funkcionális parkoló
meglétét igazoló nyilatkozat, továbbá helyszínrajz vagy használatbavételi engedély.
8. megfelelő számú, üzlethez kapcsolódó ingatlanon belül elhelyezkedő funkcionális parkoló
hiányában érvényes és hatályos önkormányzattal megkötött közterületi parkoló szerződés
9. Vásárlók könyve

………………………….., …………év……………………hó……….nap

…………………………..
Bejelentő aláírása

Tájékoztatás
Felhívom a tisztelt Üzemeltető figyelmét, hogy a kereskedelmi tevékenység
bejelentésének egyik előfeltétele a tevékenyéghez szükséges létszámú parkolóhelyek
megléte, melyet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (10) bekezdése, valamint a 3. és 4. számú
melléklete határoz meg.
Abban az esetben, ha ingatlanon belül nem biztosított a szükséges létszámú parkolóhely,
közterületre vonatkozó Parkoló kérelmet a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Osztályán lehet benyújtani.
Amennyiben az Üzemeltető a megfelelő számú parkolóhely meglétét nem tudja igazolni,
illetve az a hatóság ellenőrzése során elégtelennek bizonyul, úgy a beadványt a hatóság
elutasítja.
Amennyiben a folytatni kívánt tevékenység az épület, vagy önálló rendeltetési egység
rendeltetési módjának megváltoztatásával jár, településképi bejelentést kell tenni. A
településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás szabályairól szóló 61/2012.
(XII.19.) sz. önkormányzati rendelet 9. § (8) bekezdés alapján:
„Aki a bejelentést elmulasztja, illetve a polgármesteri döntésben foglaltaknak nem tesz
eleget, azzal szemben 50.000 forintig terjedő pénzbírság szabható ki.”
Jogszabályi hivatkozás:
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről
42. § (10) A kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő,
300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet esetében:
a) az árusítótér minden megkezdett 10 m2 nettó alapterülete után egy
személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani;
b) meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében
az a) pontban meghatározott számú gépjármű elhelyezését biztosítani kell;
c) az üzletre vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti önkormányzati rendelet
az a) pontban meghatározottaktól nem térhet el;
d) ha az adottságok szükségessé teszik a gépjármű-várakozóhelyek (parkolók) a
telekhatártól mért, legfeljebb 50 m-en belüli más telken parkolóban, parkolóházban vagy a
közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával alakíthatók ki.
3. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez
4. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Az elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása
2. kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden
megkezdett 10 m2, e fölött minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után,
4. vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterének minden megkezdett 5 m2 nettó
alapterülete után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is),

Adatvédelmi nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen közölt adatok
valósak.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy e kérelemben megadott telefonszámom és email címem
Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal az adatvédelmi
tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza (részemre telefonon, email-en és/vagy
postai úton közvetlenül a város sport, társadalmi, közéleti eseményeiről, rendkívüli
eseményekről, rendezvényekről, városi hírekről információt juttasson el). Az adatkezeléssel
kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit
elfogadom.1

igen

nem

Dunakeszi, 20

év

...................................................................
kérelmező aláírása

hónap

nap

..................................................................
ügyintéző aláírása

Az adatkezelés határozatlan ideig terjed. A megadott személyes adatok nem kerülnek
nyilvánosságra hozatalra. A fenti hozzájárulásom bármikor visszavonható, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban
Info.
tv.)
14.§
c)
pontja
alapján,
az
adatkezelőtől
az
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu e-mail címre elküldött levélben lehet kérni a személyes
adatok - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Kötelező
adatkezelésnek minősül amennyiben az adatok további kezelését vagy megőrzését
jogszabály írja elő. Az adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve (Info.
tv.16.§) köteles eleget tenni.
1

