
BB  EE  JJ  EE  LL  EE  NN  TT  ÉÉ  SS  
bbeejjeelleennttééss  kköötteelleess  kkeerreesskkeeddeellmmii  tteevvéékkeennyysséégg  ffoollyyttaattáássáárróóll 

 
A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai: 

 
Kereskedő neve: ………………………………..……………………………....……………… 

Telefonszáma:…………………..……………………………………...................................... 

Címe:……………..….helyiség, ……………..…….………utca …....…. házszám 

Székhelye: ………………helyiség, ….....………....…………utca ……. házszám 

2. A Kereskedő cégjegyzékszáma: -- 

az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:   

őstermelő igazolvány száma:  

kistermelő regisztrációs száma: :   

3. A Kereskedő statisztikai száma: --- 
 

4. Folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint: 

4.1 A kereskedelmi tevékenység címe(i): ………………………………… helyiség, 

……….………………………………….……………… utca …………….. házszám 
4.2 Mozgóbolt esetén a működési terület és az  útvonal jegyzéke: ...……………..…..………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
4.3 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed –  a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 

  megyei

 országos 

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

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

 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     ……………………………. 

 
6. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 

6.1 az üzlet napi/heti nyitva tartási ideje:……………………………………………………... 

6.2 az üzlet tulajdonosa: ...………………………………………………….…………………. 

6.3 az üzlet címe: …..…………… helyiség, ...…………..…...……...… utca ….. házsz. 

 

- az üzlet helyrajzi száma: ……………………………………………….………………….. 

az üzlet használatának jogcíme:    tulajdonos

 társtulajdonos

 bérlő

 haszonélvező

 egyéb: …..…………………….………...………… 

 

6.4 Az üzlet elnevezése:………………………………………………………………………. 

6.5 Az üzlet alapterülete (m2): …………………………………………………..…………… 

6.6 Vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége:…………………………………………........ 

6.7 Az első Vásárlók Könyve nyomtatvány azonosító adatai: …………………..……………... 

              használatba vételének időpontja: ……………………...………... 

 

7.1. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt termékek 
megnevezése és sorszáma a csatolt 211/2009. (IX.29.) Korm.rendelet 6. számú melléklete alapján:  

Formák Helyek Termékkörök megnevezése Sorsz. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

7.2. A Jötv. 3. § (2) bekezdése szerinti jövedéki termékek közül forgalmazni kívánt termékek:

 ásványolaj,      pezsgő,

 alkoholtermék,      köztes alkoholtermék,

 sör,        dohánygyártmány.

 bor, 



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

 

    Jellege                   Helye      Formája 

8.1 kereskedelmi ügynöki tevékenység:  ……………………. ……………………………. 

8.2 kiskereskedelem           ………………………. ……………………………. 

      vendéglátás            ………………………. ……………………………. 

8.3 nagykereskedelem           ………………………. ……………………………. 

 

9.1 A Kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban, hogy kíván-e 
szeszesital kimérést folytatni. 

 

9.2 A Kereskedő nyilatkozata, hogy kíván-e a vendéglátó üzletben 

- zeneszolgáltatást:     igen     nem 

- műsoros előadást:     igen     nem 

- tánc rendezvényt:    igen     nem 

- szerencsejátéknak nem 

minősülő tevékenységet:    igen     nem 

folytatni. 
 
 
…………………………………      20…     …………………     ….... 
 
 
 
         …………………………………… 
           Bejelentő aláírása (bélyegzője) 
 
 
A bejelentéshez csatolni kell: 
- 3.000 Ft eljárási illetéket, illetékbélyeg formájában 
- nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó 

igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével); 
- haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló 

okirat; 

- közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak 
hozzájárulását igazoló okirat. 


