Érkeztetés helye:
A bejelentést tevő kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló bejelentését a
nyomtatvány 7.1 pontjában meghatározott termékek vonatkozásában a mai napon
megtette. A bejelentésről készült másolat az eredetivel megegyezik, hiteles.
Szilvásvárad, ..….............................. év …………………….............. hó …………. nap

P.H.

___________________
Jegyző megbízásából Ügyintéző

BEJELENTÉS
I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai
1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: ………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………
2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma:…………………………………………………………………...
3. a kereskedő 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: ………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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 tartási ideje :…………………………………………………………………
6.2. tulajdonosa: …………………………………………………………………………………….
6.3. címe, helyrajzi száma: …………………………………………………………………………
6.4. használatának jogcíme: ………………………………………………………………………...
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
használatba vételének időpontja: …………………………………………………………………...
7. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
7.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: …………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...,
illetve ebből
7.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése 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)

9. A kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy
9.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni:

igen

nem

illetve
9.2. kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni:
igen

nem

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 tulajdonostársak közössége a kérelmező, a
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat: …………………………………………………….

Szilvásvárad, …………………............................
..........................................................................
bejelentő aláírása (bélyegzője)

Értesítési cím: ..................................................................
Telefonszám: ...................................................................

Záradék: A bejelentést ………..../………....................számon nyilvántartásba vettem.

Szilvásvárad, ..…......... év …………………….. hó …………. nap

P.H.

..................................................................
Dobosné dr. Kvesztár Henrietta
jegyző

