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Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
/a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján/

A kereskedő/vállalkozó/társaság neve: ..................................................................................................
Címe, illetve székhelye: .........................................................................................................................
Telefonszáma: ........................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztárciós
száma: ....................................................................................................................................................
Statisztikai számjele:..............................................................................................................................
Kereskedelmi tevékenység folytatásának címe: ....................................................................................
................................................................................................................................................................
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:...........................................................
................................................................................................................................................................
Üzleten kívüli kereskedés (házaló) és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működés területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére
vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: ...........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája:
 üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
 mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
 bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
 vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
 közterületi értékesítés,
 közvetlen értékesítés,
 üzleten kívüli kereskedelem,
 csomagküldő kereskedelem,
 automatából történő értékesítés.

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet:
Napi/heti nyitva tartási ideje: ................................................................................................................
Tulajdonosa: ..........................................................................................................................................
Címe: .....................................................................................................................................................
Helyrajzi száma: ....................................................................................................................................
Használatának jogcíme (saját, bérelt stb.) .............................................................................................
Elnevezése (fantázianév): ......................................................................................................................
Alapterülete (m2): ..................................................................................................................................
Vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége: ........................................................................................
A vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja: .......................
................................................................................................................................................................
A forgalmazni kívánt termékek sorszáma és megnevezése:
sorszám

megnevezés

Jövedéki termékek: ................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
 kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2.§. 10. pont),
 kiskereskedelem (Kertv. 2.§. 13. pont),
 vendéglátás (Kertv. 2.§. 30. pont),
 nagykereskedelem (Kertv. 2.§. 18. pont).
Az üzletben folytatni kívánt tevékenységek:
 szeszesital-kimérés,
 zeneszolgáltatás,
 műsoros előadás,
 tánc rendezése,
 szórakoztató játék,
 II. kategóriájú pénznyerő játékautomata.
A folytatni kívánt tevékenység határozott / határozatlan időre szól.
Külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése: ...................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Az engedélyt kiállító hatóság: ...............................................................................................................
Az engedély száma, hatálya: .................................................................................................................
Csatolt okiratok
1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó
igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével).
2. Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat.
3. Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
Kozármisleny, ...........................................
.....................................................
aláírás, bélyegző
ZÁRADÉK (igazolás):
Igazolom, hogy a bejelentést tudomásul vettem, és a fenti címen a bejelentésben megjelölt
tevékenység folytatását a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6.§. (2) bekezdése alapján
………........................... számon nyilvántartásba vettem:
Kozármisleny,............................................

Dr. Bíró Károly
címzetes főjegyző
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