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I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai  

1.  Kereskedő neve:  Telefonszám: 06/ 
 Kereskedő címe:  
 Kereskedő székhelye:  

 

2.  A kereskedő cégjegyzékszáma:  
 Az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:  
 A kistermelő regisztrációs száma:  

 

3. A kereskedő statisztikai száma:  
 

4.  A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint: 

4.1. A kereskedelmi tevékenység címe 
 (több helyszín esetében címek):  

4.2.  Mozgóbolt esetében a működési terület és 
  az útvonal jegyzéke:  

4.3.  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, illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

 

5. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 
 bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi 
 tevékenység formája a *Kertv. 3. § (4) 
 bekezdése szerint: 

 

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
FÜZESGYARMAT 

Érkezett: 

ügyiratszám mell. 

Előszám: Utószám: Előadó: 

 

1        …………………………………. 
                                                                                                     a bejelentő aláírása (bélyegzője) 



 

6. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet 
6.1.  napi / heti nyitva 
  tartási ideje:  

6.2.  tulajdonosa:  
6.3.  címe, helyrajzi száma:  
6.4.  használatának jogcíme:  
6.5.  elnevezése:  
6.6.  alapterülete (m

2
):  

6.7.  vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége: ……… fő 
6.8.  a *25. § (4) bekezdés szerinti esetben a 
  vásárlók könyve nyomtatvány azonosító 
  adatai és használatba vételének időpontja: 

 
 

7.  Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt 

7.1. termékek sorszáma és megnevezése a *6. 
  melléklet alapján, illetve ebből 

 

7.2.  a *Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek  

 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi 
 tevékenység jellege: 
8.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység            
  (*Kertv. 2. § 10. pont) 

 

8.2. kiskereskedelem (*Kertv. 2. § 13. pont), 
  megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. 
  pont), amennyiben ilyen tevékenységet 
  folytat, 

 

8.3. nagykereskedelem (*Kertv. 2. § 18. pont);  

 

9.  A kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy 
9.1.  kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, 
  illetve 

 

9.2.  kíván-e   az   üzletben   a   *22.   §   (1) 
  bekezdésben meghatározott tevékenységet 
  folytatni. 

 

9.3.  Van-e 200 méteres közúti (közterületi) 
távolságon belül van-e nevelési-oktatási, 
egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi 
intézmény? 

 

 

  .......................................................  
 a bejelentő aláírása (bélyegzője) 
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Egyéb bejelentések: ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

II. Csatolt okiratok (Kérem, X-el jelölje, amennyiben mellékelte az alábbi okiratokat!) 

 1.  nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó 
 igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével); 

 2.  haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a 
 haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat; 

 3.  közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a 
 tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat. 

 

Füzesgyarmat, ………………………..  

…………………………………. 
a bejelentő aláírása (bélyegzője) 
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Kivonatok az ide vonatkozó jogszabályokból: 
2005. évi CLXIV. törvény 

a kereskedelemről (Kertv.) 
A kereskedelmi tevékenységek folytatásának általános feltételei 

3. § (1) A (3) bekezdés szerint vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa alapján 
engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az, aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván 
folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. 

(2) A kereskedelmi tevékenység formáját (a továbbiakban: kereskedési forma) a kereskedő az e törvényben meghatározott, 
valamint a (4) bekezdés szerinti szabályok szerint maga választhatja meg. 

(3) Külön törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet a közrend, a közbiztonság, az emberek, az 
állatok, a növények egészségének és életének védelme, a környezet védelme, közegészségügyi követelmények érvényesítése 
érdekében előírhatja, hogy az abban meghatározott termékek forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység kizárólag az ott 
meghatározott hatósági engedéllyel folytatható. 

*(4) Külön törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet vagy - a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvénytől eltérően - az e törvény felhatalmazása alapján 
kiadott kormányrendelet a közrend, a közbiztonság, az emberek, az állatok, a növények egészségének és életének védelme, 
a környezet védelme, közegészségügyi követelmények érvényesítése érdekében előírhatja, hogy az abban meghatározott 
termékek forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység kizárólag a következő kereskedési formák valamelyikében 
folytatható, vagy az ilyen tevékenység meghatározott kereskedési formában való folytatását korlátozhatja vagy 
megtilthatja: 

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. 
j) közlekedési eszközön folytatott értékesítés. 

 
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
*22. § (1) Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros előadás, tánc 

rendezhető, továbbá a 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. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés 
elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt követelményeknek. 

25. § (1) A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány 
alkalmazható. 

(2) A vásárlók könyve tartalmazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét, valamint cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni 
vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve használatba vételének időpontját. 

(3) A vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő kérelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az 
megfelel az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak. 

*(4) A (3) bekezdéstől eltérően a bejelentésköteles vagy külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a 
kereskedő ilyen irányú - a bejelentéssel egyidejűleg megtett - kérelmére a jegyző a kereskedő által használni kívánt első 
vásárlók könyvét az üzlet nyilvántartásba vételével a vásárlók könyve használatba vételének bejelentett időpontjától, mint 
használatba vételi időponttól hitelesíti. Ebben az esetben a használatba vétel időpontját az üzletet üzemeltető kereskedő 
cégszerű aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja. 

(5) A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett 
bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát. 

 
*6. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez  –  T e r m é k k ö r ö k  

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, 
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 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; 
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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 (jelölje meg). 

 
2003. évi CXXVII. törvény 

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól (Jöt.) 
3. § (1) E törvény rendelkezéseit a jövedéki termékek után fizetendő adóra, a dohánygyártmányok általános forgalmi adójára, a 

jövedéki termékek előállítására és forgalmazására, továbbá a jövedéki ügyekre kell alkalmazni. 
*(2) Jövedéki termékek: 
a) az ásványolaj, 
b) az alkoholtermék, 
c) a sör, 
d) a bor, 
e) a pezsgő, 
f) a köztes alkoholtermék, 
g) a dohánygyártmány. 

 
2005. évi CLXIV. törvény 

a kereskedelemről (Kertv.) –  Értelmező rendelkezések 
2. § E törvény alkalmazásában: 
1. árusítótér: az üzleten belül a termék vásárlóknak történő bemutatására és értékesítésére szolgáló terület; 
1a. beszállító: aki a terméket, szolgáltatást kereskedelmi tevékenységet folytatónak forgalmazási céllal értékesíti; 

2. beszerzési szövetség: két vagy több vállalkozás által a beszerzési vagy értékesítési stratégiájuk érvényesítésére, beszerzési 
vagy értékesítési tevékenységük részének vagy egészének végzésére, koordinálására kötött megállapodás; 

3. bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat 
túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével 
összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak; 

4. csomagküldő kereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a kereskedő a termék jellemzőit és árát 
feltüntető, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi 
kommunikációt bocsátja a vásárló rendelkezésére, és az ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt terméket 
szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre; 

5. forgalmazás: kereskedelmi tevékenység keretében valamely termék értékesítése, fogyasztás vagy használat, illetve 
igénybevétel céljára ellenérték fejében történő rendelkezésre bocsátása; 

5a. helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy 
Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve 
élelmiszeripari termékét értékesíti; 

6. idegenvezetői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében a turisztikai szempontból jelentős értékeknek és 
egyéb látnivalóknak az azokat látogató személyek számára a helyszínen való részletes ismertetése és ehhez kapcsolódóan a 
látogatók számára nem ismert helyen való eligazodás érdekében általános tájékoztatás, illetve adott esetben segítség nyújtása; 

7. jelentős piaci erő: olyan piaci helyzet, amelynek következtében a kereskedő a beszállító számára termékeinek, illetve 
szolgáltatásainak a vásárlókhoz való eljuttatása során ésszerűen megkerülhetetlen szerződéses partnerré válik, illetve vált, és 
forgalmi részesedésének mértéke miatt képes egy termék, termékcsoport piacra jutását regionálisan vagy országosan 
befolyásolni; 

8. kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység: az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a 
szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és 
utazásközvetítői tevékenység; 

9. kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység; 
*10. kereskedelmi ügynöki tevékenység: olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő más javára termékek, 

szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás alapján szerződést köt; 
11. kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat; 
12. kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében bevásárlóközpont, piac vagy 

vásár üzemeltetése, ideértve az ott forgalmazott termékek raktározásával, szállításával összefüggő vagy egyéb, a kereskedelmi 
tevékenység folytatásának elősegítésére irányuló szolgáltatások nyújtását; 

*13. 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; 

13a. közlekedési eszközön folytatott értékesítés: vasúti étkezőkocsiban és büfében, autóbuszjáraton, személyhajó éttermében és 
büféjében, valamint polgári repülőgépjáraton végzett kiskereskedelmi tevékenység; 

14. közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi tevékenység; 
15. közvetlen értékesítés: kiskereskedelmi tevékenység keretében termék forgalmazása közvetlenül az előállítás helyén; 
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16. lovas szolgáltató tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében ló igénybevételével nyújtott, szabadidős, terápiás 
vagy oktatási célú szolgáltatás; 

17. mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz; 
*18. nagykereskedelmi tevékenység: 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; 

18a. napi fogyasztási cikk: a vendéglátó tevékenység keretében értékesített termékek kivételével olyan, a lakosság napi 
szükségleteinek, igényeinek kielégítésére szolgáló élelmiszer, illatszer, drogériai termék, háztartási tisztítószer és vegyi áru, 
higiéniai papírtermék, amelyet a fogyasztó jellemzően legfeljebb egy éven belül elfogyaszt, elhasznál vagy lecserél; 

18b. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet: olyan üzlet, amely forgalmának döntő hányadát napi fogyasztási cikknek minősülő 
termékek árusítása teszi ki; 

19. piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti 
rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet; 

20. saját előállítású termék: a kereskedő által előállított és kiskereskedelmi forgalomba hozott termék, ide nem értve a kereskedő 
márkanevével, védjegyével, illetve egyéb megkülönböztető megjelölésével forgalmazott, de nem a kereskedő által előállított 
terméket; 

21. termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, 
valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőt; 

22. szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező 
épületrész vagy terület; 

23. szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-
tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő 
szolgáltatások nyújtása; 

23a. szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek 
felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat; 

24. tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében éjszakai ott-tartózkodást, 
pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szolgáló szállás rendszeres időközönként ismétlődő, meghatározott, nem 
huzamos időtartamra történő használata jogának (üdülési jog) biztosítása; 

25. utazásszervezői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai 
szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek az 
együttesét tartalmazó szolgáltatás (a továbbiakban: utazási szolgáltatás) összeállítása és nyújtása; 

26. utazásközvetítői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében utazási szolgáltatás nyújtására az utazásszervező 
megbízása alapján, annak nevében szerződések kötése; 

27. üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező 
épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben 
kereskedelmi tevékenységet folytatnak; 

28. üzleten kívüli kereskedés: a kereskedő vagy a nevében, illetve javára eljáró személy által a termék forgalmazása céljából a 
vásárlónak - annak kifejezett kérése nélkül - a lakásán, munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az 
e célból szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység; 

29. vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy meghatározott 
eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet; 

30. vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve 
az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is; 

31. üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmény: az üzlet területén, illetve az üzlet bejáratától számított 
5 méteres távolságon belül az üzlet működésével közvetlen összefüggésben elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés, 

a) amely az üzemeltető, foglalkoztatott tudomásával vagy közreműködésével valósul meg, vagy 
b) amelyet az üzemeltetőtől, a foglalkoztatottól elvárható, a rendes üzletmenet biztosítása érdekében szükséges intézkedés 

elmulasztása tesz lehetővé, feltéve, hogy az üzemeltető tud, vagy a tőle elvárható gondosság tanúsítása esetén tudhatott volna a 
foglalkoztatott mulasztásáról; 

32. hipermarket: kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos helyen és időben folytató 
5000 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterülettel rendelkező, napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet; 

33. nagyméretű szupermarket: kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos helyen és 
időben folytató 2500-5000 négyzetméter közötti bruttó alapterülettel rendelkező, napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet; 

34. szupermarket: kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos helyen és időben 
folytató 400-2500 négyzetméter közötti bruttó alapterülettel rendelkező, napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet; 

35. diszkont: kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos helyen és időben folytató 400 
négyzetméternél nagyobb bruttó alapterülettel rendelkező, napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet, amely nem rendelkezik friss 
hús, húskészítmény és tejtermékek kimérésére szolgáló pulttal. 
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