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KITÖLTÉSI ÚTMÚTATÓ! 

 

Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról 
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján 

 

ASP-IPAR 006 „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 

Bejelentés 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 

4. Adószáma: (kötelező adat) 

II. Kereskedelmi tevékenység adatai  

1.1 Kereskedelmi tevékenység formája (kötelezően kitöltendő) 

Ha itt üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység  kerül kiválasztásra, akkor a 

következő fejezetben az üzletre vonatkozó adatok kitöltése szükséges 

 

Üzlet esetén új bejelentésnél a Vásárlók könyve hitelesítése miatt személyes megjelenés 

szükséges. 

 

              

1. Melléklet 
 

Kereskedő neve, címe/székhelye, kérelem tárgyát a rendszer átemeli 

 

Bejelentés tárgya (kötelező kitölteni) 

A kereskedelmi tevékenység időintervalluma (határozott/határozatlan) (kötelezően kitöltendő) 

Kezdés időpontja (kötelezően kitöltendő) 

I. Kereskedelmi tevékenység adatai  

1. Kereskedelmi tevékenység formája (kötelezően kitöltendő) 

2. Kereskedelmi tevékenység jellege (kötelezően kitöltendő) 

3. Termékkör (kötelezően kitöltendő) 

3.2. a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek (ha árusít kötelezően 

kitöltendő)  

4. A kereskedelmi tevékenység címe  (több helyszín esetén)  

4.1 elhelyezkedés (nem kötelezően kitöltendő) 

4.1.1 Szeszesital árusítás, kimérés, továbbá szexuális termék árusítása esetén (kötelezően 

kitöltendő)  

4.1.2 Szeszesital árusítás, kimérés, továbbá szexuális termék árusítása esetén kötelezően 

kitöltendő)  

4.1.3. Szeszesital árusítás, kimérés, továbbá szexuális termék árusítása esetén (kötelezően 

kitöltendő) 

      4.1.4.  honvédelmi és katonai célú ingatlanon működés (kötelezően kitöltendő) 

      4.1.5.  világörökségi területen működés (kötelezően kitöltendő) 

 



 

 

5. Üzlet címe (kötelezően kitöltendő) 

Az üzlet elnevezése (kötelezően kitöltendő) 

Az üzlet napi/heti nyitvatartása (kötelezően kitöltendő) 

Nyitvatartással kapcsolatos megjegyzés (nem kötelezően kitöltendő) 

Üzlet használatának jogcíme (kötelezően kitöltendő) 

Üzlet befogadóképessége (csak vendéglátás esetén kötelezően kitöltendő) 

Az üzlet alapterülete (kötelezően kitöltendő) 

Az üzlet nettó alapterülete (nem kötelezően kitöltendő) 

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete (csak napi 

fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén kötelezően kitöltendő) 

 

6. A vásárlók könyve azonosító adatai (Kizárólag üzlet esetén kötelezően kitöltendő) 

használatba vételének időpontja (kötelezően kitöltendő)  

Üzlet esetén új bejelentésnél a Vásárlók könyve hitelesítése miatt személyes megjelenés 

szükséges. 

 

7.  Létesített gépjármű várakozóhelyek (napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén 

kötelezően kitöltendő) 

 

II. Nyilatkozatok 

  az üzlet melegkonyhás vendéglátóhely 

  kimért szeszesitalt kívánok forgalmazni 

  szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartását kérem 

  egyéb környezeti zajhatással járó tevékenységet folytatok 

  kizárólag üzletben, működési engedéllyel forgalmazható termékeket nem árusítok 

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

 kívánok az üzletben a 22. § (1) bekezdésében meghatározott tánc, műsoros előadást 

    rendezni. 

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

    szerencsejátékot folytatni 

 rendelkezek a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 28.§ g) szerinti vendéglátó szoftverrel 

 

Keltezés (településnév, dátum, aláírás) (kötelezően kitöltendő) 

 

 


