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Bejelentés – köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról 

Bejelentés 

 

I.A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai: 

1. A kereskedő: 

1.1. Neve:………………………………………………………………………….…………… 

1.2. Címe:………………………………………………………………………………………. 

1.3. Székhelye:………………………………………………………………………………….. 

 

2 .Cégjegyzékszáma-/az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 

…………………………………………………………………………………………………. 

2.1. Kistermelő regisztrációs száma:………………………………………..…………………. 

 

3. Statisztikai 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: 

:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………............. 

mailto:hodaszpolghiv@t-online.hu


2 
 

4.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy- ha a tevékenység egy egész 

megyére vagy az ország egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység formája a Kertv.3.§(4) bekezdése szerint: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

6. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet: 

6.1. A napi/heti nyitva tartás ideje: 

Napok  

Hétfő  

Kedd  

Szerda  

Csütörtök  

Péntek  

Szombat  

Vasárnap  

 

6.2. Tulajdonosa:………………………………………………………………………………... 

6.3. Címe, helyrajzi száma:……………………………………………………………………... 

6.4. Használatának jogcíme:……………………………………………………………………. 
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6.5. Elnevezése:………………………………………………………………………………… 

6.6. Alapterülete (m2):…………………………………………………………………………. 

6.7. Vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége:…………………………………………….. 

6.8. A 25.§(4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és 

használatába vételének időpontja: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt: 

7.1 . A termék megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7.2. A Jöt.3.§(2) bekezdés szerinti termékek: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt 

kereskedelmi tevékenység jellege: 

8.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv.2.§ 10 pont):……………………………… 

8.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§ 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv.2.§ 30.pont), 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:……………………………................................... 

8.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§ 18.pont):………………………………………………. 
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9. A kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, 

hogy: 

9.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, 

illetve:………………………………………………………………………………………... 

9.2. Kíván-e az üzletben a 22.§(1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytatni: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

A kapcsolattartáshoz megadom: 

telefonszámomat: 

………………………………………………………………………………………….......... 

e-mail 

címemet:……………………………………………………………………………………… 

 

II. 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 tulajdontársak közössége a kérelmező, a 

tulajdontársnak hozzájárulását igazoló okirat. 

 

Keltezés:……………………………. 

                                 

 

A bejelentő aláírása és bélyegzője: 

 

 

 

 

………………………………………………….. 


