Iktatóbélyegző

Illetékbélyeg/Illetékmentes

BEJELENTÉS/ADATVÁLTOZÁS
Nyt:
Kérem, hogy a kereskedelemről szóló, módosított 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 3. § (1)
bekezdése és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban Korm. rend.) 2. §-ában és 6. § (1)/6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyilvántartásba venni
/az adatváltozást átvezetni szíveskedjenek.
I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai
1. A kereskedő neve:................................................……………………….................................................
Címe, Székhelye: irányítószám: ............ Helyiség:......................................................................................
Utca: ................................................................................................... házszám: .......................…………...
2. A kereskedő cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:………………………………..
Kistermelő regisztrációs száma:……………………………………………………………………………
3. A kereskedő statisztikai száma:………………………………………………………………………….
Kapcsolattartásra vonatkozó adatok:
Telefonszáma:………………………………………faxszáma:…………………………………...……..
Email-címe:…………………………………………………………………………………………….......
Levelezési címe:……………………………………………………………………………………............
4. A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:
4.1. A kereskedelmi tevékenység címe(i): 1. Hrsz…………….1. Hrsz…………..3. Hrsz……………….
1. Irányítószám:………Helyiség:………………. Utca:……………………………………házszám: ……
2.…………………………………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………………………………..
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: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység = Ü, mozgóbolt útján folytatott
kereskedelmi tevékenység = M, bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység = B, vásáron vagy
piacon folytatott kereskedelmi tevékenység = P, közterületi értékesítés = KT, közvetlen értékesítés = K, üzleten
kívüli kereskedelem = ÜK, csomagküldő kereskedelem = CS, automatából történő értékesítés = A
6. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
6.1. napi/heti nyitva tartási ideje:
Hétfő:

Kedd:

Szerda:

Csütörtök:

Péntek:

Szombat:

Vasárnap:

Tudomásul veszem, hogy a nyitvatartási idő megváltozásáról a jegyzőt a nyitvatartás meg- változását
megelőző 8 napon belül értesíteni kell!
6.2. Az üzlet tulajdonosa:………………………………………………………………………………….
6.3. Használatának jogcíme: saját / bérelt

A bérleti szerződés érvényessége:…………………………..

6.4. Az üzlet elnevezése:…………………………………………………………………………………...
6.5. Alapterülete: ……………….……..m². 6.6. Befogadóképessége: ………….…….…………..fő.
6.7. A terasz alapterülete: ………………...m². 6.8. A terasz befogadóképessége: ……………...……fő.
6.9. A vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai:…………………….…… és használatba vételének
időpontja: ………………………………………………………………………………………..
7. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt termékek megnevezése és
sorszáma a 6. melléklet alapján és a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek, illetve szeszesital-kimérésről és a
Korm. rend 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenység folytatásáról nyilatkozat:
1.1.
Meleg-,
hideg
étel
…………………………………...
1.2. Kávéital, alk.mentes- és szeszes ital
………………
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentesés
szeszes
ital

…………………………
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék
………..
1.5.
Húsés
hentesáru
………………………………….
1.6.
Hal
………………………………………………….
1.7.
Zöldségés
gyümölcs
………………………………
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
…………….

1.9.
Édességáru
…………………………………………
1.10.
Tej,
tejtermék
…………………………………….
1.11.
Egyéb
élelmiszer
………………………………….
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék
…….
2.
Dohányáru
……………………………………………
3.
Textil
………………………………………………….
4.
Ruházat
……………………………………………….
5.
Babatermék
…………………………………………..
6.
Lábbeliés
bőráru
……………………………………

7. Bútor, lakber., házt.felsz., világítástech. cikk
...........
8.
Hangszer
………………………………………………
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk
…
10.
Audióés
videóberendezések
………………………
11.
Audiovizuális
termék
…………………………….
12.
Telekommunikációs
cikk
…………………………..
13.
Festék,
lakk
……………………………………….
14.
Vasáru,
barkács,
és
építési
anyag
…………………
15.
Szaniteráru
…………………………………………
16.
Könyv
……………………………………………….
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
…..
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk
………………
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék
……….
20.
Illatszer,
drogéria
…………………………………..
21.
Háztartási
tisztítószer,
vegyi
áru
…………………
22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag,
motorbenzin,
gázolaj,
autógáz,
gépjárműkenőanyag,
-hűtőanyag
és
adalékanyag
…………………………….
23.
Háztartási
tüzelőanyag
……………………………
24.
Palackos
gáz
………………………………………..
25.
Óraés
ékszer
………………………………………
26.
Sportszer,
sporteszköz
……………………………..
27.
Játékáru
……………………………………………...
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék
…..
29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny
…………..
30.
Virág
és
kertészeti
cikk
……………………………..
31.
Kedvtelésből
tartott
állat
……………………………

32.
Állateledel,
takarmány
……………………………...
33.
Állatgyógyászati
termék
…………………………….
34.
Szexuális
termék
…………………………………….
35.
Fegyver
és
lőszer
…………………………………….
36.
Pirotechnikai
termék
………………………………..
37. Mg-i, méhészeti és borászati cikk, növ.véd. szer,
term.növ. anyag, a tev-hez szüks, eszköz, kisgép
……...
38.
Fotócikk
……………………………………………...
39.
Optikai
cikk
………………………………………….
40.
Kegytárgy,
kegyszer,
egyházi
cikk
…………………
41.
Temetkezési
kellék
…………………………………..
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és
iparművészeti
áru
……………………………………….
43.
Emlékés
ajándéktárgy
……………………………..
44.
Numizmatikai
termék
……………………………….
45.
Kreatív-hobbi
és
dekorációs
termék
……………….
46.
Használtcikk
…………………………………………
47.
Személygépjármű
……………………………………
48.
Egyéb
gépjármű
…………………………………….
49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész
éstartozék
………………………………………………….
50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész éstartozék
………………………………………………….
51.
Mg-i
nyersanyag,
termék
…………………………...
52.
Mg-i
ipari
gép,
berendezés
………………………….
53.
Irodagép,
-berendezés,
irodabútor
…………………
54.
Speciális
gép,
berendezés
……………………………
55.
Ipari
vegyi
áru
……………………………………….

56. Egyéb termelési célú alapanyag termék
…………...
57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék
termék 
58. Zálogház által, a tevékenysége keretén belül
felvett
és
ki
nem
váltott
zálogtárgy
………………………………..
59.
Egyéb
…………………………………………………

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység
jellege:
8.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység; 8.2. kiskereskedelem, vendéglátás, 8.3. nagykereskedelem
9. A kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy
9.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni: IGEN / NEM.
9.2. és, a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet /zene-és egyéb szolgáltatást/ kívánja-e az
üzletben folytatni: IGEN / NEM. Fajtája………………………………………………………………….
Az alábbi iratokat kérjük 8 napon belül Hivatalunkhoz benyújtani (Ket. 33. § (3) bek. c)
pontja):………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………...
Amennyiben a kérelmező a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az erre megállapított
határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozza a
tényállás tisztázását, a Ket. 31. § (1) vagy (2) bekezdése alapján tudomásul veszem, hogy a hatóság az
eljárást végzéssel megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.
A tudomásulvételt, és a hiánypótlásra való felszólítást ezen aláírásommal, a mai napon elfogadom:
……………………………………..
aláírás
II. Csatolt okiratok:
A kérelemhez az alábbi iratokat mellékelem a beadás napján a Ket. 36. § (1) bekezdése alapján:
• az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat
• közös tulajdon esetében tulajdonostárs(ak) hozzájárulását igazoló okirat, haszonélvező esetében annak
hozzájárulását igazoló okirat
Alulírott kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Ópusztaszer, 20............................
....................................................
kereskedő
Bélyegző
Az igazolást átvettem/kérem postázni:
Ópusztaszer, 20…....................
…………………………………
aláírás
Az adatváltozás oka: ……………………………………………………………………………………
Előző üzemeltető:………………………………….engedélye száma: ………………..leadta/felszólítva.
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény ( a továbbiakban: Szolgtv.) 23. § alapján megállapítom, hogy a bejelentés megfelel a
jogszabályba foglalt követelményeknek, így a kereskedőt …………/20…… számon nyilvántartásba
vettem.
Az igazolás jogerős:
Ópusztaszer, …………………….
P.H.
…………………………………
aláírás

NYILATKOZAT
Alulírott kijelentem, hogy a Ket. 28/A. § és 28/C § alapján az alábbi kapcsolattartási utat választom a
hatósággal való kapcsolattartási módok közül:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

írásban
szóban
postai úton
telefonon
személyesen átadott irat útján
telefaxon
a hatóság kézbesítője útján
kézbesítési ügygondnok útján
hirdetményi úton
a Ket.-ben meghatározott módon, elektronikus úton
rövid, szöveges üzenet útján, elektronikus levélben.

Tudomásul veszem, hogy több, igénybe vehető kapcsolattartási forma közül a hatóság a
költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjai alapján választ.
Tudomásul veszem, hogy ha Ön ügyfélként a tájékoztatáskéréshez való jogát visszaélésszerűen gyakorolja,
a hatóság a tájékoztatást NEM köteles teljesíteni! Visszaélésszerű a joggyakorlás különösen, ha a
tájékoztatáskérést megelőző 5 munkanapon belül az ügyféllel a hatóság döntést közölt, vagy olyan eljárási
cselekményre került sor, amelyben az ügyfél részt vett.
Tájékoztatom, hogy Ön, mint az alapeljárásban résztvevő ügyfél a felsorolt kapcsolattartási formák közül
valamennyi formát használhatja tájékoztatáskérés céljából.
Tájékoztatom továbbá arról is, hogy ezen eljárásban – kérelemre indult eljárásról lévén szó – a Ket. 8. § (2)
bekezdése alapján egy alkalommal, indokolás nélkül, további esetekben méltányolható indokolással
megváltoztathatja a kapcsolattartás eddig alkalmazott módját!
Ópusztaszer, 20……………
………………………………………….
aláírás

