
      
 
 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal 
HATÓSÁGI IGAZGATÓSÁG 
IGAZGATÁSI OSZTÁLY 
KERESKEDELMI CSOPORT 
1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 
Postacím: 1518 Bp. Pf. 10. 
Web: www.ujbuda.hu 
Hivatalunk elektronikus címe: UJBUDA 202117330 (KRID azonosító) 
 

Telefon: 3724-558; 3724-593; 3724-524; 3811-357; 3811-399; 3811-303 

Érkeztető szám Iktató bélyegző 

 

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK BEJELENTÉSE 

BEJELENTŐ ADATAI 

A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai: 

A kereskedő neve (cégneve):............................................................................................................................  

A kereskedő címe, illetve székhelye: ...............................................................................................................  

Cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozói nyilvántartási száma/kistermelő regisztrációs száma:....................  

Statisztikai száma: ............................................................................................................................................  

Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mailcíme: ...........................................................................................  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG HELYE 

Tevékenység helyének címe, (címei): ..............................................................................................................  

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

Mozgóbolt működési területe és útvonal jegyzéke: .......................................................................................  

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem működési területének jegyzéke, a működési 
területtel érintett települések (több helységre kiterjedően a megye vagy országos jelleg megjelölése): ........  

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

Csomagküldő kereskedelem esetén, amennyiben a vásárló a megrendelését interneten keresztül (általában 
a weboldal által biztosított speciális úton) közli, a weboldal címe: www.……………………………… 

Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott 
rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az 
utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése: ..........................................  

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén a közlekedési eszköz megjelölése (a jármű 
azonosítására használt jelzés feltüntetésével): ............................................................................... …………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
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FOLYTATNI KÍVÁNT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FORMÁJA 
 

(kérjük, aláhúzással jelölje meg a tevékenységet) 
 

a) üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
b) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység (székhely szerinti jegyzőnél kell bejelenteni) 
c) bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység 
d) vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység 
e) közterületi értékesítés 
f) közvetlen értékesítés 
g) üzleten kívüli kereskedelem (székhely szerinti jegyzőnél kell bejelenteni) 
h) csomagküldő kereskedelem (székhely szerinti jegyzőnél kell bejelenteni) 
i) automatából történő értékesítés (székhely szerinti jegyzőnél kell bejelenteni) 
j) közlekedési eszközön folytatott értékesítés (székhely szerinti jegyzőnél kell bejelenteni) 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 

Az üzlet címe, helyrajzi száma: .....................................................................................................................  

Az üzlet tulajdonosa: ........................................................................................................................................  

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: ...........................................................................................................  

Az üzlet használatának jogcíme (saját tulajdon, bérlemény stb.): ...................................................................  

Üzlet elnevezése: .............................................................................................................................................  

Alapterülete:…….m2, nettó alapterülete (árusítótér):……..m2  

Vendéglátó üzlet esetén annak befogadóképessége:……..fő 

Vendéglátóegység terasszal (kerthelyiséggel) rendelkezik: igen/nem, annak befogadóképessége:…..fő 

Vendéglátó üzlet esetén a vendéglátóhely üzlettípus megjelölése (egy típus jelölhető meg): 
a) Étterem 
b) Büfé  
c) Cukrászda  
d) Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely  
e) Italüzlet, bár 
f) Zenés-táncos szórakozóhely 
g) Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely 
h) Gyorsétterem 
i) Rendezvényi étkeztetés 
j) Alkalmi vendéglátóhely 
k) Mozgó vendéglátóhely 

 
Az egyes üzlettípusok jellemzőiről itt talál bővebb tájékoztatást: 
https://kozigazgatas.ujbuda.hu/sites/default/files/attachments/files/kozigazgatasujbudahu/2021_01/vendegla
tohely_uzlettipusok_meghatarozasa.pdf 
 
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó 
üzlet üzemeltetője rendelkezik vendéglátó szoftverrel: 
 

igen   /   nem  (kérjük aláhúzással jelölje) 
 

Vásárlók Könyve használatbavételének időpontja1, azonosító adatai (az első és utolsó oldal sorszáma; 
lapok száma pl. 25x2) 
                                                 
1 A Vásárlók Könyve használatbavételének időpontja nem lehet korábbi, mint a kereskedelmi tevékenység 
Hivatalunkhoz történő bejelentésének napja. 
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Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén: 

Az árusítótér nettó alapterülete:………….m2 

Az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és 
elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban vagy közterületek közlekedésre szánt 
területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén): ............................................  

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

 
A MEGJELÖLT KERESKEDELMI FORMÁK ÉS HELYEK SZERINTI BONTÁSBAN 

A FORGALMAZNI KÍVÁNT TERMÉKEK MEGNEVEZÉSE ÉS SORSZÁMA: 
 
(A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet 6. számú 
mellékletében szereplő termékkörök listája az alábbi linken érhető el: 
https://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyomtatvanyok-es-dokumentumok 
 
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 
Kérjük, hogy a megjelölt kereskedelmi formánál, amennyiben az alábbi termékek valamelyikét 
forgalmazza, azt külön tüntesse fel: 
 

a) energiatermék (benzin, gázolaj, LPG, kerozin, bioüzemanyagok, földgáz, különböző  
ásványolajok, gázok, fűtőolajok, kenőolajok, adalékanyagok) 

b) sör 
c) csendes és habzóbor 
d) egyéb csendes és habzó erjesztett ital 
e) köztes alkoholtermék  
f) alkoholtermék 

 
 

A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG JELLEGE A MEGJELÖLT KERESKEDELMI 
FORMÁK ÉS HELYEK SZERINTI BONTÁSBAN  

 
/kérjük aláhúzással jelölni/  

a) kereskedelmi ügynöki tevékenység 
b) kiskereskedelem / vendéglátás 
c) nagykereskedelem 

Vendéglátás, szeszes ital kimérés esetén – a melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével – van-e az üzlet 
bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül védett intézmény: 

 
/kérjük aláhúzással jelölni/   igen / nem 
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NYILATKOZAT 
/A megjelölt kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban!/ 

Az 111… Budapest,  ………………………………………………….……………..sz. alatt folytatott 
tevékenységem keretében szeszesital-kimérést folytatok:  igen /nem. 

Az 111… Budapest, ………………………………………………….………………………….sz. alatt  lévő 
vendéglátó üzletben az alábbi szolgáltatást nyújtom:  

- zeneszolgáltatás/műsoros előadás/tánc 
- szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék 

(Kérjük, aláhúzással jelölje a bejelenteni kívánt szolgáltatást.) 

Tudomásul veszem, hogy a fenti szolgáltatások akkor folytathatók, ha a vendéglátó üzlet megfelel a 
környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt 
követelményeknek. 

A bejelentéshez csatolandó okiratok: 
 

1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) 
vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével: haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos 
vagy a haszonélvező az üzlet tulajdonosa - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat; közös 
tulajdon esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.) 

 
Budapest, 202…. év ………………hónap ……nap 
 

……………………………….……………………………….. 
ügyfél vagy meghatalmazott olvasható neve / aláírása 

(bélyegző) 
 

 
TÁJÉKOZTATÁS 

 
Benyújtás módja: 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerint 2018. 
január 1. napjától a gazdálkodó szervezetek (pl. egyéni vállalkozó, Kft, Bt. stb.) elektronikus ügyintézésre 
kötelezettek, ezért beadványait a hivatali kapunkon keresztül küldheti meg a https://epapir.gov.hu 
oldalon.  
Hivatalunk elektronikus címe: UJBUDA 202117330 (KRID azonosító);  
Címzett: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA  
Aki cég nevében jár el, szükséges a „cégkapu" fület bejelölni.  
Kérelme elküldéséhez első lépésként címzettként Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 
ezt követően az ügytípusnál a „kereskedelmi ügyek", majd témacsoportként az „önkormányzati igazgatás" 
megjelölést kell kiválasztani. 
 
Illetékek: 
• A kereskedelmi tevékenység bejelentése illetékmentes 
• A kiadott igazolás adataiban történt változás bejelentése illetékmentes 
 
Kereskedelmi tevékenység megkezdése: 
Hiánytalanul benyújtott kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés esetében a 
tevékenység a bejelentés napjától gyakorolható! A bejelentett kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba 
vételéről a hatóság 8 napon belül igazolást állít ki, melyet elektronikus címére megküld. 
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Vásárlók könyve hitelesítése: 
A vásárlók könyvét a kereskedelmi hatóság akkor hitelesíti, ha az elektronikusan megtett bejelentés 
hiánytalan. Üzlet esetében a vásárlók könyvének hitelesítésére személyesen az 1113 Budapest, Bocskai út 
39-41. szám alatti épület 1. emelet 121, 122-es szobájában; (pandémia idején személyesen időpont 
egyeztetést követően a főbejárat portáján van lehetőség!) vagy elektronikus úton a „Vásárlók könyve 
hitelesítésének kérelme” nyomtatvány ügyfél/cégkapun keresztül történő megküldésével van mód.  
Utóbbi esetben a vásárlók könyve hitelesítéséről Hatóságunk igazolást állít ki. A nyomtatvány az alábbi 
linken érhető el: https://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyomtatvanyok-es-dokumentumok 
 
Az érvényes ügyfélfogadási időről kérjük a www.ujbuda.hu honlapon tájékozódjon! 
 
Jogszabályok: 

 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény  
 A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet  

 
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. számú 
mellékletében meghatározott üzletköteles termékek forgalmazására működési engedélyt kell kérni! 
Erre szolgáló nyomtatvány az alábbi linken érhető el: https://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyomtatvanyok-es-
dokumentumok / Működési engedély kérelem (üzletköteles kereskedelmi tevékenység folytatásához) 


