Illetékbélyeg helye:
Bejelentés-köteles tevékenység esetén: 3.000,- Ft
Működési engedély-köteles tevékenység esetén: 10.000,- Ft
Adatváltozás: Illetékmentes
Működési engedély módosítása: 3.000,- Ft.

Iktatóbélyegző:

BEADVÁNY
a kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló
210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet alapján

A

A tevékenység:  új (tervezett)  működő (adatmódosítás)
Mit módosít?:

 Tevékenység  Üzemeltető (jogutódlás)  Üzemeltető egyéb  Egyéb

Egyéb esetén:………………………………………………………………………………..

1. A kereskedő adatai:
1.1. Jogállása:

1.Gazdálkodó szervezet – jogi sz. (Kft. Rt. Kht. stb.)  2.Gazdálkodó szervezet – nem jogi sz. (Bt. Kkt..stb.)
3.Egyéni vállalkozó 4.Kistermelő

1.2. Rövid neve:



1.3.Neve:……………………………………………………………………....…………………………………………
1.4. Kereskedő címe, székhelye:

…………………………………………helység………………………………..……utca……………………szám
1.5. Levelezési címe:

 …………………………….…………helység……………………………………utca………..……………szám
1.6. Adóazonosító száma: --
1.7. Statisztikai számjele: -- -
1.8. Cégjegyzékszáma/Vállalkozói nyilvántartási száma:……………………………….………………
Kistermelő regisztrációs száma:…………………………………………………………………….…
1.9 Csatolt űrlapok

Jele

B-1

B-2

C



D
önkormányzat

Darab
Kelt:

;

év

A kereskedő hozzájárul a 2009. évi LXXVI. törvény (34) § (1)
bekezdése szerinti, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra
szolgáló adatai (levelezési címe, elektronikus levelezési címe,
telefon- vagy telefaxszáma), valamint adószáma kezeléséhez és
közzétételéhez.

hó

nap

Telefonszám:
cégszerű aláírás, bélyegző
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Űrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez

2. A kereskedelmi tevékenység jellemzői
2.1. Az árusított termékek a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet szerint
 Bejelentés köteles termékek
 Működési engedély köteles termékek
 Működési engedély köteles mellett bejelentés köteles termékek is
2.2. A kereskedelmi tevékenység formája (csak egy jelölhető meg)
 1. Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
 2. Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
 3. Bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység
 4. Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység
 5. Közterületi értékesítés
 6. Közvetlen értékesítés
 7. Üzleten kívüli kereskedelem*
 8. Csomagküldő kereskedelem
 9. Automatából történő értékesítés
10. Közlekedési eszközön folytatott értékesítés.
2.3. A kereskedelmi tevékenység jellege (több megjelölhető)

 Ügynöki tevékenység: olyan tevékenység , amelynek keretében a kereskedő más javára
termékek, szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat , és azokra megbízás alapján
szerződést köt

 Kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek
forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és ezzel közvetlenül öszefüggő szolgáltatások
nyújtása a végső felhasználó részére , ideértve a vendéglátást is

 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

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

Igen Nem
Kíván-e szeszesital-kimérést folytatni:Igen Nem
Ezen belül melegkonyhás vendéglátóhely:

2.4. Folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbi kereskedelmi tevékenységek
esetében :
1. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke, 2. 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,
3.közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármű
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni; 4. 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;

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2.5 Vásárlók Könyve azonosító adatai:
sorszáma: …………………………………………………………………………………….
hitelesítés kelte::

--
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Űrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez

B-2

3. A kereskedelmi tevékenység adatai:
3.1. Üzlet, vagy vevőszolgálat adatai

Magyar Honvédség területén van



……………………………..helység………………….……………....utca……………szám………hrsz
Bevásárlóközpont,/piac neve:…………………………………………..…….,Hely azonosító:……..………….…..
Átvett üzlet esetén büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az üzletben folytatott
tevékenységet, illetve forgalmazott termékkört nem módosítva tevékenységemet az előző
üzemeltető működési feltételeivel mindenben megegyezően kívánom folytatni.
aláírás, bélyegző
3.2 Üzlet elnevezése:…………………………………………………………………………………………….

Tulajdonos  Társtulajdonos  Bérlő  HaszonélvezőEgyéb

3.3. Használatának jogcíme:

Bérleti szerződés esetén: Lejárat időpontja:

-- vagy  Határozatlan idejű

3.4. Az üzlet tulajdonosa, illetve társtulajdonosai, haszonélvezője:
Név
Irányítószám
Helység

Utca, házszám.

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

3.5.Üzlet/napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet nettó alapterülete:…………………(m2)
Vendéglátó üzlet befogadóképesség……………………..(fő);
Gépjármű-várakozóhelyek: száma:………….(db), azok telekhatártól mért távolsága:…………(m)
elhelyezése: saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban vagy közterületek
közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
(kérjük, aláhúzással megjelölni)

3.6. Üzlet bejelentett nyitva tartási ideje:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
3.7 Vendéglátó üzlet esetén az alábbi szolgáltatásokat kívánom nyújtani:

zeneszolgáltatás  műsoros előadás, tánc szórakoztató játék
(A tevékenység akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt követelményeknek. Az üzletben szerencsejátéknak
minősülő játék csak a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott
feltételekkel működtethető, illetve folytatható. A 23/2011. (III.8.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó zenés,
táncos rendezvény kizárólag rendezvénytartási engedély birtokában tartható. )
3.8 Az engedélyezési eljárásban szemle megtartását kérem:
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Űrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez

4. A forgalmazni kívánt termékek (megjelölése):
4.1. A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján
(kizárólag üzletben forgalmazható termékek):
engedély
1.
engedély
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti
tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú
pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba
tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
6. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
7. nem veszélyes hulladék;
8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag.
4.2. A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. számú melléklete alapján
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;
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23. Háztartási tüzelőanyag;
24. Palackos gáz; - 94/2003. (XII.18.) GKM rend. alapján
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 (jelölje meg):…………………………………………………………………………

engedély

4.3. Jövedéki termékek megjelölése:

ásványolajalkoholterméksörborpezsgőköztes alkoholtermékdohánygyártmány
4.4. Közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékek
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
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F1. A beadvány iktatószáma:…………………….…………Az iktatás kelte:

--

Nyilvántartási szám / Módosítás szám:…………………………..
F2. A szomszédos ingatlanok tulajdonosai, társasház esetén a közös képviselő, vagy az intézőbizottság
elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök
Szomszéd neve

Irányítószám

Helység

Utca, házszám

……………………. ………..………………………………………
2. …………………………………………………. ………..………………………………………
3. …………………………………………………. ……………..…………………………………
1. ……………………………

F3. Helyszíni szemle időpontja

-- nap : óra : perc
F4. A jogerőre emelkedés napja:

--

F5.Közreműködő szakhatóságok

 Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
 Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szerve
 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
 Tűzvédelmi szakhatóság
 Építésügyi hatóság
 Honvédelmi miniszter által létrehozott hatóság
F5.1. Értesítést kapnak

 Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
 Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi
Felügyelősége

 Illetékes Rendőrkapitányság
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Vám és Pénzügyőri Igazgatóság (csak jövedéki termék
esetén)

 Környezetvédelmi hatóság
ZÁRADÉK
A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről szóló új bejelentést a ….. számon nyilvántartásba vettem.
A kereskedő által bejelentett adatváltozást a ….. számú nyilvántartásban átvezettem.
……………………………, ………………………
………………..……….
jegyző
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

a Kereskedelmi tevékenység bejelentés / engedélyezés űrlaphoz

Általános szempontok a kitöltéshez
A beadvány egy A-űrlapból, és szükséges számú B- és C-űrlapból áll (például két, különböző címen üzemelő üzlet
esetén 1 db A és 2-2 db B-1, B-2, C űrlapból.)
b) A  választék közül mindig csak egyet szabad megjelölni.
c) A  -be pozitív válasz esetén írjunk X-et, negatív válasznál hagyjuk üresen.
a)

A rövid név a cégbejegyzésen szereplő rövidített cégnév, illetve a természetes személy neve, szükség esetén
lerövidítve. Azonos személyneveket számmal célszerű megkülönböztetni, pl. Kovács I. Kovács II.
A cég teljes neve, vagy egyéni vállalkozó esetén a személy teljes neve. Ez a megnevezés kerül az iratokra.

Külön engedéllyel forgalmazható termékek:
1. Haditechnikai eszköz
2. Katonai rendeltetésű szoftver
3. Növényi szaporítóanyag
4. Feldolgozatlan dohány termék
5. Szőlő felvásárlás
6. Engedélyhez kötött áruk kivitele/behozatala

7. VOC-tartalmú festék- és lakk
8. Kábítószer-prekurzor
9. Gyógyászati segédeszköz
10. II-V. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai eszköz
11. Tankönyv

Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve
bejelentéséről szóló 57/2010. (V.7.) FVM rendelet 2. mellékletében felsorolt élelmiszerek forgalomba
hozatala kizárólag az illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal külön engedélyével történhet.
A BEADVÁNYHOZ CSATOLNI SZÜKSÉGES:



vállalkozói tevékenység nyilvántartásáról igazolás (telephellyel, tevékenységi körrel), vagy 30 napnál
nem régebbi cégkivonat; vagy őstermelői igazolvány

 cégek esetében aláírási címpéldány;
 az üzlethelyiség, ingatlan használatára

való jogosultságot igazoló okiratok: bérleti szerződés,
tulajdonos – társtulajdonos – hozzájáruló nyilatkozata; jogerős használatba vételi engedély, rendeltetés
módosításról szóló okirat;

 Eljárási illeték megfizetésének igazolása (10.000,- Ft , vagy 3.000,- Ft értékű illetékbélyeg)
 a végezni kívánt tevékenység folytatásához a szakképesítést igazoló okirat;
 képesítetéssel rendelkező alkalmazottal munkaszerződés;
 vásárlók könyve;
 üzletköteles termék esetében a szakhatóságok eljárási díjának befizetését igazoló feladóvevények
(népegészségügy: 26.000,- Ft)
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Értelmező rendelkezések
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;
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;
forgalmazás: kereskedelmi tevékenység keretében valamely termék értékesítése, fogyasztás vagy
használat, illetve igénybevétel céljára ellenérték fejében történő rendelkezésre bocsátása;
kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki
tevékenység;
kereskedelmi ügynöki tevékenység: olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő más javára
termékek, szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás alapján
szerződést köt;
kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat;
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;
közlekedési eszközön folytatott értékesítés: vasúti étkezőkocsiban és büfében, autóbuszjáraton,
személyhajó éttermében és büféjében, valamint polgári repülőgépjáraton végzett kiskereskedelmi
tevékenység;
közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett
kiskereskedelmi tevékenység;
közvetlen értékesítés: kiskereskedelmi tevékenység keretében termék forgalmazása közvetlenül az
előállítás helyén;
mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa
vontatott eszköz;
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;
piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában
napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet;
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;
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;
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;
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;
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;
vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy
meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet;
vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő
forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.
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