
  

Bejelentés kereskedelmi tevékenység 

folytatásáról  
a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján 

 

A kereskedő adatai: 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

Címe/székhelye: ………………………………………………………………………………. 

Cégjegyzékszáma / ev. nyilvántartási száma / kistermelői reg. száma: …………………… 

Statisztikai száma: --- 

Kereskedő/Cég képviselőjének elérhetősége: ……………………………………………….. 

A kereskedelmi tevékenység helye 

a) kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén címek):  

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

b) mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

c) üzleten kívüli kereskedés és mozgóbolt esetében működési terület jegyzéke  

(város / megye / országos jelleg megjelölése):   

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

d) üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett 

utazás vagy tartott rendezvény helye és időpontja, illetve a szervezett utazás 

keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelye, valamint az 

utazás időpontja: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája (aláhúzandó) 

 a) 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, 

 j)
 
közlekedési eszközön folytatott értékesítés. 

 

Illetékbélyeg 

helye  

(3.000 Ft) 

 



Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység esetén 

a) nyitvatartási ideje 

 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

Délelőtt        

Délután        

b) címe, helyrajzi száma: Lakitelek, …………………………………. hrsz.: …………. 

c) tulajdonos neve: ……………………………………………………………………………………… 

címe: …………………………………………………………………………………… 

d) használatának jogcíme:  1.Tulajdonos  2.Társtulajdonos  3.Bérlő  4.Haszonélvező  5. Egyéb 

e) elnevezése: ……………………………………………………………………………... 

f) alapterülete: ………………… m
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g) vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: …………. fő 

A kereskedőnek a vásárlók könyvének a bejelentéssel egyidejű hitelesítésére irányuló 

kérelme esetén (25. § (4) bekezdés)  

h) vásárlók könyvének sorszáma: ………………………………. 

i) vásárlók könyvének használatba vételi ideje: ……………………… 

j) napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az üzlethez létesített parkolóhelyek 

száma: …………… db 

elhelyezése: saját telken – más telken parkolóban – parkolóházban – közterületen – 

közforgalom céljára átadott magánút egy részén (aláhúzandó) 

Forgalmazni kívánt termékek megnevezése, sorszáma a Korm. rendelet 6. melléklete 

alapján: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Jövedéki termékek: (a forgalmazott terméket aláhúzással jelölje) 

a) az ásványolaj, 

b) az alkoholtermék, 

c) a sör, 

d) a bor, 

e) a pezsgő, 

f) a köztes alkoholtermék, 



g) a dohánygyártmány 

 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

a) kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 

b) kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont) 

c) vendéglátás (Kertv. 2. § 30. pont) 

d) nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

 

Nyilatkozat: 

 a) kíván-e szeszesital-kimérést folytatni igen-nem 

 b) kíván-e az üzletben zeneszoltáltatást nyújtani igen-nem 

 c) kíván-e az üzletben szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot  

     folytatni igen-nem 

 

 

 

Kelt: ……………………, 20………. 

 

 

 …………………………………………….. 

 kérelmező cégszerű aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csatolt iratok: 

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet használatának jogcímére vonatkozó 

igazoló okirat (bérleti szerződés)…………………………………………. 

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 

4. Egyéb dokumentum:………………………………………………………………… 

(pl. előzetes szakhatósági állásfoglalás, jogerős külön engedély stb.)  


