illetékbélyeg helye
(az eljárási illeték
összege: 3.000 Ft)

BEJELENTÉS ÜZLETKÖTELES TERMÉKET ÁRUSÍTÓ ÜZLET
HASZNÁLATÁRA JOGOSULT SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNŐ
VÁLTOZÁSRÓL
(a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet
alapján)

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.)Korm. rendelet
10.§ (4) bekezdése alapján bejelentjük, hogy változatlan tevékenység, illetve termékkör
mellett a …………..….. nyilvántartási számú működési engedély jogosultjának
személyében változás, jogutódlás történt .
Kereskedelmi tevékenység helye:
___________ irányítószám, ____________________ város, _______________ utca, ______ szám.
Előző üzemeltető:
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Székhelye: ………………………………………………………………………………………
Új üzemeltető, jogutód:
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Székhelye: ………………………………………………………………………………………
cégjegyzékszáma, VAGY az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, VAGY a kistermelõ reg.
száma: ____________________________________________________________________________
……………………………………A kereskedõ statisztikai száma:_____________________________

…………………………………………
korábbi üzemeltető aláírása

……………………………………….
új üzemeltető cégszerű aláírása

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:
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:
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A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege (jelölje x-szel)
kiskereskedelem

vendéglátás

nagykereskedelem

kereskedelmi ügynöki tevékenység:

A működési engedélyen feltüntetett üzletkörök:
az üzletkör
jelzőszáma

az üzletkör megnevezése

az üzletkör
jelzőszáma

az üzletkör megnevezése

Jelölje X-szel, ha árusítja az alábbiakat ( üzletköteles termékek):
¦ 1. dohánytermékek
¦ 2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények
¦ 3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek
szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet
hatálya alá tartozó termékek
¦ 4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik
¦ 5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári
célú
pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti
játékos
pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek
kivételével, az ott
meghatározott feltételekkel
¦ 6. növényvédő szerek és hatóanyagaik
¦ 7. nem veszélyes hulladék
¦ 8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti
tüzelőolaj, propán
vagy propán-bután gáz és az üzemanyag
Karikázza be, ha forgalmazza az alábbi jövedéki termékek valamelyikét:
ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány.

A forgalmazni kívánt egyéb termékek megnevezése és sorszáma
A termékek 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti
Sorszáma:

megnevezése:
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Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
napi/heti nyitva tartási ideje:
Hétfő :
Kedd :
Szerda :
Csütörtök :
Péntek :
Szombat :
Vasárnap :

tulajdonosa: __________________________________________________________________
címe, helyrajzi száma: __________________________________________________________
használatának jogcíme: _________________________________________________________
elnevezése: __________________________________________________________________
alapterülete (m2): ______________________________________________________________
vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége: _________________________________________
a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai:_____________________________________
és használatba vételének idõpontja : ________________________________________________

a kereskedõ nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy
Kíván-e szeszesital-kimérést folytatni: igen

nem

kíván-e a vendéglátó az üzletben
- a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatást, műsoros előadást, táncot rendezni:
IGEN
NEM
- a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján
szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot folytatni:
IGEN
NEM
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Csatolt okiratok

1. Nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére
vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével); pl.: bérleti szerződés:
2. Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezõ a kérelmezõ – a
haszonélvezõ hozzájárulását igazoló okirat;
3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezõ, a
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Kapcsolattartás: telefonszám:…………………………………………..

Keltezés, új üzemeltető aláírása (bélyegzõje)

Kelt: ....................................................................

............................................
aláírás, bélyegző
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