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 Kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez a kereskedelmi tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) számú kormányrendelet szerint  

 

 

                        Kereskedelmi tevékenység bejelentése / módosítása 

 

                        Működési engedély kiadására irányuló kérelem / módosítása 

 

 

 Módosítás esetén az ok megnevezése: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________                   

 

A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai : 
1. A kereskedő neve: _______________________________________________________________    

    A kereskedő székhelye: ___________________________________________________________ 

2. A kereskedő cégjegyzékszáma: ____________________________________________________ 

    Az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:___________________________________________ 

    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: _________________________________________________ 

4. 2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: __________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

4. 3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem 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:____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. 4. a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése 

(a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak 

folytatni: __________________________________________________________________________ 

 

4/a. üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott 

rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az 

utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése; _____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

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

tevékenység formája a 2005. évi CLXIV. ker.tv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

_________________________________________________________________________________ 

6. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet 

6. 1. napi / heti / szezonális nyitvatartási ideje:  ___________________________________________                                           

       ______________________________________________________________________________                                                     

6. 2. tulajdonosa: ___________________________________________________________________ 

6. 3. címe, helyrajzi száma: ___________________________________________________________ 

6. 4. használatának jogcíme: __________________________________________________________ 

6. 5. elnevezése: ____________________________________________________________________ 

6. 6. alapterülete: ___________m
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6. 7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége: __________fő 

 

6. 8. a 25.§ (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve azonosító adatai, használatba vételének 

időpontja: _________________________________________________________________________ 

 

 

 



6. 9. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített 

gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és elhelyezése (saját telken vagy 

más telken parkolóban, parkolóházban vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve 

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén): _________________________________________ 

 

7. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti  bontásban a forgalmazni kívánt  

7. 1. termékek megnevezése és sorszáma a 210/2009.(IX.29.) korm.r. 6. sz. mell. alapján:  

___ ____________________________                ___ ____________________________ 

___ ____________________________                ___ ____________________________ 

___ ____________________________                ___ ____________________________ 

___ ____________________________                ___ ____________________________ 

___ ____________________________                ___ ____________________________ 

___ ____________________________                ___ ____________________________ 

___ ____________________________                ___ ____________________________ 

___ ____________________________                ___ ____________________________ 

___ ____________________________                ___ ____________________________ 

___ ____________________________                ___ ____________________________ 

___ ____________________________                ___ ____________________________ 

___ ____________________________                ___ ____________________________ 

 

7. 2. a Jöt. 3. § (1) bekezdés 29. pont szerinti termékek: 

_______________________________               _______________________________               

_______________________________               _______________________________ 

_______________________________               _______________________________ 

_______________________________                _______________________________ 

  

7. 3. az üzletköteles termékek megnevezése és sorszáma a 210/2009.(IX.29.) korm.r. 3. számú 

melléklete alapján:      

___ ____________________________                ___ ____________________________ 

___ ____________________________                ___ ____________________________ 

___ ____________________________                ___ ____________________________ 

 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek / üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt 

kereskedelmi tevékenység jellege: (aláhúzandó) 

 kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 

 kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),  

 vendéglátás (Kertv. 2. § 30. pont) 

 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 

9. 2. kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet  

        (zeneszolgáltatás, szerencsejáték) folytatni   igen / nem 

9. 3. kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle megtartását:  igen / nem 

 

10. Csatolt okiratok: bérleti szerződés, haszonélvező, tulajdonostársak hozzájárulását igazoló   

      okirat. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja:  

 

Dátum: ………….………………………………………. 

 

 

                                                                                                           aláírás, bélyegző 

 

 

Záradék: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének megbízásából a bejelentést tudomásul 

vettem, a kereskedelmi tevékenységet ...………...........szám alatt a nyilvántartásba bejegyeztem. 

Marcali, ………………………………….. 

                                                                                        


