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Illeték: 3.000.- Ft 
 

 

BEJELENTÉS 
kereskedelmi tevékenység folytatásáról 

 

 
1. A kereskedő adatai 
 

Neve:…………………………………………Tel.:………………………....…………………… 
 

Székhelyének címe: ………..………...…………………..…..…………...………..……. 

 
Levelezési címe:……………………………………………………………………………... 
 
Cégjegyzékszám/Vállalkozói nyilvántartási szám/Kistermelői regisztrációs szám: 

 

 
Statisztikai száma: 

--- 

 
A bejelentés / engedélyezés lebonyolításával megbízott munkatárs vagy (jogi) képviselő 
 

 
2. A kereskedelmi tevékenység jellemzői 
 
A kereskedelmi tevékenység formája (csak egy jelölhető meg) 
 
 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  

 
A kereskedelmi tevékenység jellege  

 Ügynöki tevékenység 

 Kiskereskedelmi tevékenység  

 Nagykereskedelmi tevékenység 

 Vendéglátás 
 
 
 

 

Neve: ……………………….……..……….……………Telefon: ……………………Fax:…….…………….. 

Címe:…………...…..................................................................................................................... 
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Vendéglátás esetén: 

 Kíván-e szeszesital-kimérést folytatni?…………………………………………… 

 Kíván-e zeneszolgáltatást nyújtani?……………………………………………...... 

 Műsoros előadás, tánc van-e? ……………………………......................................... 

 Szórakoztató játék van-e? ……………………………………………………….... 

 Játékautomata engedély van-e? …………………….……………………..........db 

 
3. Az üzlet adatai 
 

Címe: 

………..………...…….. helység …..…………...…….………………..…………… házszám 

 

Helyrajzi szám:  
 
Az üzlet elnevezése:………………………………………..……………………………... 
 
Üzlet alapterülete (m2): ………   Vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége (fő)……..… 
 
A használat jogcíme: Tulajdonos / Társtulajdonos  / Bérlő / Haszonélvező / Egyéb 

 Bérleti szerződés esetén: Lejárat időpontja: -- vagy  Határozatlan idejű 

 

 Tulajdonos neve, címe:……………………………………………………………………. 
 
Vásárlók Könyve: 

 …………sorszámtól… …………sorszámig …………………db lapot tartalmaz. 
 

 Használatba vételének napja:…………év ………………. hónap …………….. napja 
  
 
Az üzlet nyitvatartási ideje  
 Hétfő:………………………………..           Kedd:……………………………….. 

 Szerda: ……………………………..             Csütörtök: ………….……………… 

 Péntek: …………………….……….             Szombat: ………………….………. 

 Vasárnap: ………………….…………… 

 
4.  A forgalmazott termékek 

 
Jelzőszám      Termék megnevezése                                  Jelzőszám        Termék megnevezése 
……….. ……………………………….. 

……….. ……………………………….. 

……….. ……………………………….. 

……….. ……………………………….. 

……….. ……………………………….. 

……….. ……………………………….. 

……….. ……………………………….. 

……….. ……………………………….. 

……….. ……………………………….. 

……….. ……………………………….. 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 



 
A következő jövedéki termékeket kívánom forgalmazni: 

 ásványolaj 

 alkoholtermék 

 sör 

 bor 

 pezsgő 

 köztes alkoholtermék 

 dohánytermék 

 nem forgalmazok jövedéki terméket
 
 
……………………………, ……………… év ………………. hónap …………….. nap 
 

 
 
 
 

………………………………………………………. 

aláírás 
 
 
 

Csatolt mellékletek 
 

 Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére 
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 

 mozgóbolt esetén működési terület és az útvonal jegyzéke 

  üzleten kívüli és csomagküldő tevékenység esetén a működési terület jegyzéke, az 
érintett települések, megye, illetve ország megjelölésével 

  


