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illetékbélyeg hely

Bejelentést-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról/módosításról szóló bejelentés
(A kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009 (IX.29.) korm.rendelet 1.sz.
melléklete alapján)
I.A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai:
1.A kereskedő neve,címe ,illetve székhelye:
Neve: ………………………………………………………………………………
Székhelye címe:……………………………………………………………………..
2.A kereskedő cégjegyzék száma,az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma ,illetve a
kistermelő száma:……………………………………………….
3. A kereskedő statikai száma:………………………………………..
4.A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:
4.1.A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),
…………………………………………………………………………………………………
4.2.Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
…………………………………………………………………………………………………
4.3.Üzleten kívüli kereskedés és a csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke ,a működési területével érintett települések,vagy –ha a tevékenység egy egész
megyére vagy ország egészére kiterjed –a megye ,illetve az országos jelleg megjelölése,
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5.A kereskedelmi tevékenység helye szerint bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi
tevékenység formája a Kertv.3.§(4) bekezdés szerint –megfelelő rész aláhúzandóa.)Az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,

b.)Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
c.)Bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység
d.)Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
e.)Közterületi értékesítés ,
f.)Közvetlen értékesítés,
g.)Üzleten kívüli kereskedelem,
h.)Csomagküldő kereskedelem ,
i.)Automatából történő értékesítés.
6.Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,az üzlet
6.1.napi/heti nyitvatartási ideje:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

6.2.Az üzlet tulajdonosa:……………………………………………….
6.3.Az üzlet címe,helyrajzi száma:………………………………………….
6.4.Az üzlet használatának jogcíme:……………………………………………
6.5.Az üzlet elnevezése,cégfelirata:………………………………………………….
6.6.Az üzlet alapterülete:………m2
6.7.Vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége:…………………………………
6.8.A 25. §(4) bekezdése szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és
a használatba vételének időpontja:
………………………………………………………………………………………………..
7.Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
7.1.A termék megnevezése a sorszáma a 6.sz.melléklet alapján:
Termékek sorszáma

Termékek megnevezése

7.2.A jövedéki törvény 3.§(2)bekezdése szerinti termékek-megfelelő rész aláhúzandó-;
a.)az ásványolaj,
b.)az alkoholtermékek,
c.)a sör,
d.)a bor,
f.)a köztes alkoholtermék,
g.)a dohánygyártmány.

e.)a pezsgő,

8.Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység jellege.
8.1.A kereskedelmi ügynöki tevékenység(Kertv.2.§.10.pont)
…………………………………………………………………………………………………..
8.2.A kiskereskedelem (Kertv.2.§.13.pont),megjelölve a vendéglátást (Kertv.2.§
30.pont),amennyiben ilyen tevékenységet folytat:……………………………………...............
………………………………………………………………………………………………….
8.3.A nagykereskedelem(Kertv.2.§.18.pont):………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
9.A kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák (lásd.5.pontban felsoroltak) és helyek
szerinti bontásban arról,hogy
9.1.Kíván –e szeszesitalt-kimérést folytatni(Korm.rend.21.§(2) bekezdésében meghatározott
védett intézmények 200 méteres körzetében –melegkonyhás vendéglátóipari egység
kivételével –tilos a szeszesital kimérés)
…………………………………………………………………………………………………
9.2.Kíván e az üzletben a 22.§(1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni:
- megfelelő rész aláhúzandóZeneszolgáltatás,műsoros előadás,tánc szerencsejátéknak minősülő szórakoztató játék

II.Csatolt iratok:

1.)Nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére
(bérlet,stb.)vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével )
2.)Haszonélvezet esetében a haszonélvező,illetve közös tulajdon esetében a
tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
3.)Közös tulajdonban álló üzlet esetében ,ha nem a tulajdonostársak közössége a
kérelmező,a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Nagylak,………év……hó……nap
……………………………………
A bejelentő aláírása (bélyegzője)
Telefonszáma:

A bejelentést átvettem :
Nagylak,………év……hó……nap
……………………………………
Ügyintéző aláírása
Ph.

