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KITÖLTÉSI ÚTMÚTATÓ! 

 

Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához 
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján 

 

ASP-IPAR 004„iForm” típusú űrlaphoz 

 

 
Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések az E-önkormányzat portálon 

keresztül biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges 

szolgáltatásokat. 

A portál működéséről itt olvashatnak részletesen: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato 

Az ügyindítás tulajdonképpen egy elektronikus „iForm” típusú űrlap benyújtását jelenti, 

ami az adózói adatokkal előtöltésre kerül. 
 

Magánszemélyek a beküldésre több lehetőség közül is választhatnak: 

1.) online űrlapkitöltéssel és rendszeren kívüli (pl.: kinyomtatás után postai) beküldéssel 

(azonosítás nélkül is elérhető szolgáltatás), 

2.) online űrlapkitöltéssel és beküldéssel (az ügyfél azonosítását igényli), 

3.) a portálon keresztül az integrált e-Papír szolgáltatás is elérhető, azon ügyekre, amelyekhez 

nem 

áll rendelkezésre a konkrét ügyhöz tartozó strukturált űrlap. 

 

 

A nyomtatvány kitöltését a fejezetek (előlap, főlap) kiválasztásával kell elkezdeni a felső 

menüsorban. 

Az egyes lapokon a sárgával jelzett mezők kitöltése kötelező, bizonyos elemeket az 

ügyfélkapus azonosítás miatt a rendszer automatikusan beemel. 

A kitöltés befejezése után az „ellenőrzések futtatásá”-ra kattintva az esetleges 

hiányosságokat, hibákat pótolni szükséges a beküldés előtt. 

Az űrlapot letölthető, illetve menthető. 

Az „űrlap beküldése” gombra kattintva véglegesíthető a nyomtatvány és beküldhető 

hivatalunkhoz. 

 

Előlap 

A beküldő adatai (a személyazonosító igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok alapján 

neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, címe, tartózkodási helye, levelezési 

címe, adóazonosító jele, email címe, telefonszáma, meghatalmazotti minőség, elektronikus 

kapcsolattartást engedélyezése, előzmény információ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Főlap 

Kérelem tárgya: elsődlegesen ill. kötelezően kitöltendő. 

 

Üzlet esetén új bejelentésnél a Vásárlók könyve hitelesítése miatt személyes megjelenés 

szükséges. 

 

I.A kereskedő és az üzlet(ek) adatai 

   Kereskedő jellege (ki kell választani a kereskedő vállalkozási típusát) 

1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye (meg kell adni a kereskedő pontos 

           adatait) 

          Kistermelő neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, címe 

          (amennyiben kistermelő, csak akkor kell kitölteni) 

2. A kistermelő regisztrációs száma (amennyiben kitermelő, csak akkor kell 

           kitölteni) 

3. A kereskedő statisztikai száma (nem kötelező adat) 

4. Adószáma: (kötelező adat) 

5. Üzletek 

5.1 Üzlet 

5.1.1 neve (kötelező adat) 

5.1.2 címe (kötelező adat) 

II. Csatolt okiratok 

 Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának 

jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével, pontos helyrajzi szám 

feltüntetésével); 

 Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a 

haszonélvező(k) hozzájárulását igazoló okirat (pontos helyrajzi szám feltüntetésével); 

 Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a 

kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat a helyrajzi szám pontos 

megadásával. 

 Egyéb csatolmányok 

III. Keltezés (településnév, dátum, aláírás) Kötelezően kitöltendő 

 

1. Melléklet 
 

Kereskedő neve, címe/székhelye, kérelem tárgya (kötelező adat) 

4. Üzlet 

Főlap 5. pontja szerinti sorszám: 

4.1. elnevezése (kötelező adat) 

4.2. címe, helyrajzi száma (kötelező adat) 

4.3 engedély nyilvántartási száma (módosítás esetén, nem kötelező adat) 

4.4. engedély iktatószáma (módosítás esetén, nem kötelező adat) 

4.5. alapterülete (m2) (kötelező adat) 

4.6. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet árusítóterének nettó alapterülete (m2)(kötelező 

adat) 

4.7. terasz alapterülete (m2) (ha rendelkezik kötelező adat) 

4.8. vendéglátó üzlet befogadóképessége (terasz nélkül) (kötelező adat) 

4.9. vendéglátó üzlet teraszának befogadóképessége 

4.10. vásárlók könyve azonosító adatai (kötelező adat) Üzlet esetén új bejelentésnél a 

Vásárlók könyve hitelesítése miatt személyes megjelenés szükséges. 

használatba vételének időpontja (kötelező adat) 

4.11. elhelyezkedés (nem kötelező adat) 



 

 

4.11.1. nevelési-oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bejáratától számított közúti 

(közterületi) távolság (vendéglátás, szeszesital kimérés esetén kötelező adat) 

4.11.2 egészségügyi intézmény bejáratától számított közúti (közterületi) távolság (nem 

kötelező adat) 

4.11.3 templom és vallásgyakorlásra rendelet más hely bejáratától számított közúti 

(közterületi) távolság (nem kötelező adat) 

4.11.4. honvédelmi és katonai célú ingatlanon működés 

4.11.5. világörökségi területen működés 

4.12. létesített gépjármű várakozóhelyek (napi használati cikket árusító helyek esetén) 

4.13. üzlet használatának jogcíme (kötelező adat) 

(Nem a kérelmező tulajdonában (haszonélvező, társtulajdonos esetében is) lévő üzlet esetében 

az üzlet használatának jogcímére vonatkozóigazoló okirat szükséges, pontos helyrajzi szám 

feltüntetésével, mely mellékletként csatolandó) 

4.14. a napi/heti nyitvatartási idő (kötelező adat) 

5. forgalmazni kívánt termékek 

5.1. üzletköteles termékek (kötelező adat) 
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló 

törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;(2000. évi XXV. törvény a kémiai 
biztonságról) 

3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 
szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek; (25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egyes 

festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 
szabályozásáról) 

4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik; 

5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai 
tevékenységek felügyeletéről 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. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 
kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag 
5.2. bejelentésköteles termékek (kötelező adat) 
(A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 
rendeletének 6. sz. melléklete alapján.  
Amennyiben az 59. Egyéb termékkör kerül kiválasztásra, kötelező beírni a konkrét terméket, 
termékkört.) 
5.3. a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek (a jövedéki 
adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény /Jöt./ 3 § 29.-a szerinti jövedéki termékek) 
6. A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege 
6.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont) 
ebből vendéglátás (Kertv. 2. § 30, illetve 210/2009. (IX.29) Korm.rend 4.melléklete 
A vendéglátóhely üzlettípusnál csak egyet lehet kiválasztani.) 
6.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 
7. Nyilatkozatok – kötelezően kitöltendő, a megfelelő választást a négyzetbe kattintással kell 
megadni. 

  7.1 kívánok szeszesital-kimérést folytatni 

  7.2 kívánok az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott zeneszolgáltatást nyújtani 

 7.3 kívánok az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tácm műsoros előadást 

rendezni 

 7.4 kívánok az üzletben a 22.§ (1) bekezdésben meghatározott szórakoztató játéjot, 

szerencsejátékot folytatni 

 
 
Keltezés (településnév, dátum, aláírás) Kötelezően kitöltendő. 
Az űrlap beküldése után a megfelelő csatolmányok feltöltése is kötelező, a beadvány részét 
képezi. 


