
 

 

 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

8654 Ságvár, Fő u. 16. 

Tel: 84/580-022    Fax: 84/380-011    E-mail: jegyzo@sagvar.hu 

 

TERMÉKKÖRÖK – ÜZLETKÖTELES TERMÉKEK 

(a kereskedelmi tev®kenys®gek v®gz®s®nek felt®teleirŖl sz·l· 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 3. mell®klete ®s 6. mell®klete alapj§n) 

 
 

Tisztelt ¦gyfel¿nk! 
 
Jelen t§j®koztat·  a ĂBEJELENT£S BEJELENT£SK¥TELES KERESKEDELMI TEV£KENYS£G 
FOLYTATĆSĆRčLò adatlap illetve a ĂK£RELEM MţK¥D£SI ENGED£LY IRĆNTò adatlap 
mell®klete, seg®dlet a kitºlt®shez.  
K®rj¿k, hogy az adatlapon sz²veskedjen pontosan felt¿ntetni a forgalmazni k²v§nt term®kkºrºk, 
term®kek megnevez®s®t ®s sorsz§m§t is.    

 6. mell®klet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez 

Termékkörök 

   1. £lelmiszer 

1.1. Meleg-, hideg ®tel, 

1.2. K§v®ital, alkoholmentes- ®s szeszes ital, 

1.3. Csomagolt k§v®, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- ®s szeszes ital, 

1.4. Cukr§szati k®sz²tm®ny, ®desipari term®k, 

1.5. H¼s-®s hentes§ru, 

1.6. Hal, 

1.7. Zºlds®g- ®s gy¿mºlcs, 

1.8. Keny®r- ®s p®k§ru, s¿tŖipari term®k, 

1.9. £dess®g§ru (csokol§d®, desszert, n§polyi, cukorka§ru, elŖrecsomagolt fagylalt ®s j®gkr®m stb.), 

1.10. Tej, tejterm®k (vaj, sajt, t¼r·, savany²tott tejterm®k stb.), 

1.11. Egy®b ®lelmiszer (toj§s, ®tolaj, margarin ®s zs²r, olajos ®s egy®b magvak, cukor, s·, sz§razt®szta, 
k§v®, tea, fŤszer, ecet, m®z, b®bi®tel stb.), 

1.12. Kºz®rzetjav²t· ®s ®trend-kieg®sz²tŖ term®k (gy·gynºv®ny, bioterm®k, test®p²tŖ szer stb.); 

2.67 Doh§nyterm®ket kieg®sz²tŖ term®k; 

3. Textil (szºvet, ruh§zati m®ter§ru, h§ztart§si textilterm®k, lak§stext²lia, §gynemŤ, asztalter²tŖ, tºrºlkºzŖ, 
kºtŖfonal, h²mz®shez, valamint takar· ®s szŖnyeg k®sz²t®s®hez sz¿ks®ges alapanyag, rºvid§ru, tŤ, 
varr·c®rna, gomb stb.); 

4. Ruh§zat (gyermek, nŖi, f®rfi ruh§zati cikk, bŖrruh§zat ®s szŖrme§ru, ruh§zati kieg®sz²tŖ); 

5. Babaterm®k (csecsemŖ- ®s kisgyermek-ruh§zati cikk, babakocsi, baba¿l®s, baba§gy, baba§pol§si cikk 
stb.); 

6. L§bbeli- ®s bŖr§ru; 

7. B¼tor, lakberendez®s, h§ztart§si felszerel®s, vil§g²t§stechnikai cikk; 

8. Hangszer; 

9. Villamos h§ztart§si k®sz¿l®k ®s villamoss§gi cikk; 

10. Audi·- ®s vide·berendez®s; 

11. Audiovizu§lis term®k (zenei- ®s vide· felv®tel, CD, DVD stb.); 

12. Telekommunik§ci·s cikk; 

13. Fest®k, lakk; 

14. Vas§ru, bark§cs, ®s ®p²t®si anyag; 

15. Szaniter§ru; 

16. Kºnyv; 

17. Đjs§g, napilap, foly·irat, periodikus kiadv§ny; 

18. Pap²r- ®s ²r·szer, mŤv®szell§t· cikk (v§szon, §llv§ny stb.); 
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19. Sz§m²t·g®pes hardver- ®s szoftver term®k; 

20. Illatszer, drog®ria; 

21. H§ztart§si tiszt²t·szer, vegyi §ru; 

22. G®pj§rmŤ- ®s motorker®kp§r-¿zemanyag, motorbenzin, g§zolaj, aut·g§z, g®pj§rmŤ-kenŖanyag, -
hŤtŖanyag ®s adal®kanyag; 

23. H§ztart§si t¿zelŖanyag; 

24. Palackos g§z; 

25. čra- ®s ®kszer; 

26. Sportszer, sporteszkºz (horg§szfelszerel®s, kempingcikk, cs·nak, ker®kp§r ®s alkatr®sz, tartoz®k, 
lovas felszerel®s, kieg®sz²tŖk stb.); 

27. J§t®k§ru; 

28. Kºz®rzettel kapcsolatos nem ®lelmiszer term®k (v®rnyom§sm®rŖ, hall·k®sz¿l®k, ortop®d cipŖ, mank· 
stb.); 

29. Tap®ta, padl·burkol·, szŖnyeg, f¿ggºny; 

30. Vir§g ®s kert®szeti cikk; 

31. Kedvtel®sbŖl tartott §llat; 

32. Ćllateledel, takarm§ny; 

33. Ćllatgy·gy§szati term®k; 

34. Szexu§lis term®k; 

35. Fegyver ®s lŖszer, 

36. Pirotechnikai term®k; 

37. MezŖgazdas§gi, m®h®szeti ®s bor§szati cikk, nºv®nyv®dŖ szer, term®snºvelŖ anyag, a 
tev®kenys®ghez sz¿ks®ges eszkºz, kisg®p (pincegazdas§gi felszerel®s, vetŖmag, t§pszer, kºtºzŖfonal, 
zsineg stb.); 

38. Fot·cikk; 

39. Optikai cikk; 

40. Kegyt§rgy, kegyszer, egyh§zi cikk; 

41. Temetkez®si kell®k; 

42. D²szmŤ§ru, mŤalkot§s, n®pmŤv®szeti ®s iparmŤv®szeti §ru; 

43. Eml®k- ®s aj§nd®kt§rgy; 

44. Numizmatikai term®k; 

45. Kreat²v-hobbi ®s dekor§ci·s term®k; 

46. Haszn§ltcikk (haszn§lt kºnyv, ruh§zati cikk, sportszer, b¼tor, egy®b haszn§ltcikk, r®gis®g); 

47. Szem®lyg®pj§rmŤ; 

48. Egy®b g®pj§rmŤ (teherg®pj§rmŤ, lak·kocsi, 3,5 tonn§n§l nehezebb j§rmŤ); 

49. Szem®lyg®pj§rmŤ ®s egy®b g®pj§rmŤ-alkatr®sz ®s -tartoz®k; 

50. Motorker®kp§r, motorker®kp§r-alkatr®sz ®s -tartoz®k; 

51. MezŖgazdas§gi nyersanyag, term®k (gabona, nyersbŖr, toll stb.); 

52. MezŖgazdas§gi ipari g®p, berendez®s; 

53. Irodag®p, -berendez®s, irodab¼tor; 

54. Speci§lis g®p, berendez®s (ipari robot, emelŖg®p, m®rŖberendez®s, professzion§lis elektromos g®p, 
berendez®s, haj·, rep¿lŖg®p stb.); 

55. Ipari vegyi §ru; 

56. Egy®b termel®si c®l¼ alapanyag term®k (mŤanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilsz§l, textilipari 
rostanyag, kartonpap²r, dr§gakŖ); 

57. Nem vesz®lyes, ¼jrahasznos²that· hullad®k term®k; 

58. Z§logh§z §ltal, a tev®kenys®ge keret®n bel¿l felvett ®s ki nem v§ltott z§logt§rgy; 

59. Egy®b (jelºlje meg). 

                                                                             ” 
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A term®kkºrºkºn bel¿l csak ¿zletben forgalmazhat·ak (¿zletkºtelesek) a kºvetkezŖ term®kek:  

Ă 3. mell®klet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez 

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek 

1.60 

2.61 a k®miai biztons§gr·l sz·l· tºrv®ny szerinti vesz®lyes anyagok ®s kever®kek, kiv®ve a Jºt. szerinti 
t¿zelŖolaj, prop§n vagy prop§n-but§n g§z ®s az ¿zemanyag; 

3. az egyes fest®kek, lakkok ®s j§rmŤvek jav²t· f®nyez®s®re szolg§l· term®kek szerves old·szer 
tartalm§nak szab§lyoz§s§r·l sz·l· korm§nyrendelet hat§lya al§ tartoz· term®kek; 

4. §llatgy·gy§szati k®sz²tm®nyek ®s hat·anyagaik; 

5.62 fegyver, lŖszer, robban·- ®s robbant·szer, g§zspray, pirotechnikai term®k, a polg§ri c®l¼ pirotechnikai 
tev®kenys®gekrŖl sz·l· korm§nyrendelet szerinti 1., 2. ®s 3. pirotechnikai oszt§lyba tartoz· term®kek, az ott 
meghat§rozott kiv®telekkel; 

6. nºv®nyv®dŖ szerek ®s hat·anyagaik; 

7. nem vesz®lyes hullad®k; 

8.63 az Orsz§gos TŤzv®delmi Szab§lyzat szerint robban§svesz®lyes oszt§lyba tartoz· anyag, kiv®ve a Jºt. 
szerinti t¿zelŖolaj, prop§n vagy prop§n-but§n g§z ®s az ¿zemanyag. 

                                                                                                                                                                
 

 

Megjegyzések: 
 
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. Ä-a ®rtelm®ben Ăe rendelet alkalmaz§sa szempontj§b·l: 

a) alkalmi rendezvény: olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ¿nnepi vagy m§s alkalmakb·l szervezett 
rendezv®ny ï ide nem ®rtve a v§s§rokr·l, a piacokr·l ®s a bev§s§rl·kºzpontokr·l sz·l· korm§nyrendelet 
szerinti alkalmi ®s ¿nnepi v§s§rokat ï, amelyen nem a kiskereskedelmi tev®kenys®g a fŖ c®l, de az a 
rendezv®nyhez szolg§ltat§sk®nt kapcsol·dik, ®s ott a rendezv®ny jelleg®hez kapcsol·d· term®keket 
forgalmaznak, ide®rtve a megrendelŖ §ltal meghat§rozott helyen eseti alkalommal v®gzett ®tkeztet®st, 
illetve italszolg§ltat§st; 

b) büfétermékek: a forgalmaz§s hely®n elŖ§ll²tott 

ba) grillezett h¼sok, frissen s¿ltek, s¿lt ®s fŖtt kolb§sz, hurka, virsli, f¿stºlt vagy s¿lt hal, 

bb) l§ngos-, palacsintaf®l®k, 

bc) meleg ®s hideg szendvicsf®l®k, valamint 

az ezek fogyaszt§s§hoz kºzvetlen¿l kapcsol·d· term®kek, ®s gy§rilag elŖre csomagolt ®lelmiszerek, 
valamint az italok; 

c)45 

d) melegkonyhás vendéglátóhely: meleg- ®s hideg ®teleket, cukr§szati k®sz²tm®nyeket, s¿tŖ- ®s ®desipari 
term®keket, k§v®t, szeszesitalt ®s szeszmentes italokat forgalmaz· ¿zlet, ahol az ®teleket meghat§roz·an 
a helysz²nen k®sz²tik; 

e)46 

f) szexuális termék: az Fgytv. 2. Ä v) pontj§ban meghat§rozott term®k. 

 
 

1. A jºved®ki ad·r·l ®s a jºved®ki term®kek forgalmaz§s§nak k¿lºnºs szab§lyair·l sz·l· 

2003. ®vi CXXVII. tºrv®ny (Jºt.) 3. Ä (2) bekezd®se szerint „Jövedéki termékek: 

a) az ásványolaj, 

b) az alkoholtermék, 

c) a sör, 

d) a bor, 

e) a pezsgő, 

f) a köztes alkoholtermék, 
 

2. Tov§bbi vonatkoz· jogszab§lyok:  
 

            - a k®miai biztons§gr·l sz·l· 2000. ®vi XXV. tºrv®ny, 
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            - egyes fest®kek, lakkok ®s j§rmŤvek jav²t· f®nyez®s®re szolg§l· term®kek szerves  

              old·szer tartalm§nak szab§lyoz§s§r·l sz·l· 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet, 
 

- a polg§ri c®l¼ pirotechnikai tev®kenys®gek fel¿gyelet®rŖl sz·l· 173/2011. (VIII. 24.) 

Korm. rendelet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


