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ALKALMI ÁRUSÍTÁS BEJELENTÉSE
Bejelentő neve:………………………………………………………………………………….
Székhelye:………………………………………………………………………………………
Működési engedélyének száma, nyilvántartási száma:………………………..
Az alkalmi árusítás során kínált termékek felsorolása, kódja: …………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Az alkalmi árusítás helye (település, utca, házszám, létesítmény megnevezése):
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
A helyszín tulajdonosa, üzemeltetője (hozzájárulást mellékelni kell):
…………………………………………………………………………………………………...

Az alkalmi árusítás időpontja (év, hónap, nap, óra), a rendezvény megnevezése, a rendezvény
szervezője:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Ópusztaszer, 201……………………

…………………………………………..
kérelmező aláírása

Az alkalmi árusítás bejelentését tudomásul vettem:
Ópusztaszer, 201…………………………………..
Dr. Lajkó Norbert
jegyző

•
•
•
•
•

Fontos tudnivalók!
Az alábbi mellékletek csatolása kötelező:
működési engedélyről szóló igazolás, bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentéséről szóló igazolás, vagy
a benyújtott kérelem, melyen szerepel a nyilvántartásba vétel időpontja és száma;
megállapodás vagy hozzájáruló nyilatkozat az alkalmi árusítás helyszínének tulajdonosától, üzemeltetőjétől arra
vonatkozólag, hogy azt a kérelmező használhatja a kérelemben megadott időpontban;
szeszesital alkalmi árusítása esetén az illetékes vámhatósághoz, rendőrkapitánysághoz szükséges bejelenteni az
árusítás helyét, idejét;
alkalmi rendezvényen árusítható termékre vonatkozó külön hatósági engedély másolata
aláírás minta/aláírási címpéldány másolata.
210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
„15. § (1) Az alkalmi rendezvényen történő árusítás során a kereskedőnek rendelkeznie kell a termékre vonatkozó külön
jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyekkel, továbbá köteles feltüntetni nevét, székhelyét.
(2) Szeszes ital alkalmi rendezvényen, valamint közterületi értékesítés keretében a Jöt. 110. § (11) bekezdésében
meghatározott feltételek teljesítése mellett árusítható.
21. § (1) Tilos szeszes italt forgalmazni a diáksport egyesület és a nevelési-oktatási intézmény sportlétesítményeiben,
kivéve azokat a rendezvényeket, amelyeken 18 éven aluliak nem vesznek részt. Tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú
italok forgalmazása a versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág versenynaptárában egyébként szereplő
sportrendezvény kezdetét megelőző két órától a sportrendezvény befejezését követő egy óráig terjedő időszakban a
sportlétesítmények területén.
(2) A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési oktatási, egészségügyi, gyermek- és
ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt intézmények napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést a jegyző - a
kimérés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint a vámhatóság előzetes írásbeli véleményének
figyelembevételével - engedélyezheti.”
FOGALMAK:
1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. vendéglátás: kész-vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása,
ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.
8. 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;
9. 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;

