
,k 5. melléklet a 210/2009. (lX,29.) Korm. Rendelethez

Közterü leti értékesítés keretében forgalmazható termékek

1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv;
2. levelezölap;
3. virág;
4. léggömbl
5, zöldség, gyümölcs;
6. pattogatott kukorica;
7. fött kukorica;
8. sült gesztenye;
9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak;
1 0. vattacukor, cukorka;
11. fagylalt, jégkrém;
12, ásványviz, üditöital, kávéital, nyers tej;
13. büfétermék a szeszesital kivételével:
1 4, sütöipari termékek;
1 5. elörecsomagolt sütemények, édességek.

6. melléklet a 210/2009. (lX. 29,) Korm. Rendelethez

Termékkörök

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,
,!.6. Flal.
1.7, Zöldseg- és gyümöles
1,8. Kenyér- és pékáru, sütöipari tennék.
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoiyi, cukorkaáru, elórecsomagolt íagylalt és jégkrém stb.),
1.1C. Tej, tejtermék (va.;, sajt, túró, savanyitott tejtermék stb.;,
1,11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, sö, száraztészta, kávé, tea, fúszer,
ecet, méz, bébiétel stb.),
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítö termék (gyogynövény, biotermék, testépító szer stb.);
2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék);
3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartásitexti|termék, lakástextília, ágynemü, asztalterító, iörölközó, kötöfonal,
hímzéshez, valamint takaró és szönyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tú, varrócérna, gomb stb.);

4. Ruházat (gyermek, nöi, férfi ruházati cikk, börruházai és szörmeáru, ruházati kiegészíiö);
5. Babatermék (csecsemö- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.);

6. Lábbeli- és böráru;
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világitástechnikai 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;
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15. Szaniteráru;
16. Könyv;
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
i6. Papír- és írószer, múvészellátó cikk (vászon, állvány stb.);

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék;
20. illatszer, drogéria;

,21. tláz|artási tisztítószer, vegyi áru:
' 
22. tDépjármü- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármú-t<enöanyag, -hutöanyag és
adalékanyag;
23. Háztartási tüzelöanyag;
il4, Palackos gáz;
25, Óra- és ékszer;
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfeiszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, iovas Íelszerelés,
kiegészítók stb.);
27, Jálékáru;
28.1(özép;eltel kapcsolatos nem éielmiszer termék (vérnyomásméró, hallókészüték, ortopéd cipö, mankó stb");

29. Tapéta, padlóburkoló, szönyeg, függöny;
30, Virág és kertészeticikk,
31 Kedvtelésböl tartott állat:
32, Allateledel, takarmány,
33" Állatgyógyászati termék;
34. Szexuális terrnék;
35. Fegyver és löszer,
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' 36. Pirotechnikai termék;
37. Mezögazdasági, méÉészeti és borászati cikk, növényvédö szer, termésnÖvelÖ anyag, a tevékenységhez szÜkséges

eszköz, kísgép (piicegazdasági felszerelés, vetömag, tápszer, kötözöfonal, zsineg stb");

38. Fotócikk;
39. Optikai cikk;
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk;
41. Temetkezési kellék;
42, Diszmláru, múalkotás, népmüvészeti és iparmüvészeti áru;

43. Emlék- és ajándéktárgy;
44. Numizmatikai termék;
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;
46. Használtcikk (hasz;ált könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség);

47. Személygépjármü;
48. Egyéb óápi,armo (iehergépjármú, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármü);

+S. Siémelydépjármü és egyéb gépjármü-alkatrész és -tartozék;

50. Motorkéékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék;

51. Mezógazdásági nyersanyag, termék (gabona, nyersbór, toll stb,);

52, Mezőgazdasági ipari gép, berendezés;
53. lrodagép, -berendezés, irodabútor;
54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelógép, méröberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés, hajÓ,

repülögép stb.);
55. lpari vegyi áru;
áo. Égveu őmelési célú alapanyag termék (müanyag-alapanyag, nyersgumi, iparitextilszál, textiliPari rostanYag,

kartonpapír, drágakó);
57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék;

58.Zálogházálial, a t'evékenysége keretén belülfelvett és ki nem váltott zálogtárgY;

59. Egyéb (elölje meg).



3, melléktet a 2102009. (X. 29) Korm. Rendelethez

A kiárólag üzletben forgatmazható termékek

1. dohánytermékek;
Z. á ie*ái biáonságról szóló tör vény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;

á. * ágyá. f"stékek] urioi es ;armovek javitó fényeiésere sio]gaP termékek szerues oldószer tartalmának

szabá$ózásáról szóló kormányrendeIet hatálya alá tartozó termékek;

a. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
s. tes!Üár,'6szer, rouoánó-éó robbantószei, §á.spray, pirotechnikaitermék, a polgári élú pirotechnikai

t"ue[ánv.'egek feliigyeletéröl szóló kormányódei* ézérintijátékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és

á torepás tózüátékiármékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;

6. növényvédö szerek és hatóanyagaik;
7. nem veszélyes hulladék;
8. ,A" és 

"B, 
t0zveszélv"".egi osáályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelÖolaj, propán vagy propán-bután gáz

és az üzemanyag.


