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},," Bejelentés

, ,. u bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai

1. A kereskedő

neve: .......

címe:

székhelye:

2, A kereskedő tr cégiegyzékszáma, fl egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, D kisternrelő

regisztrációs száma:.,..

3. A kereskedő

4. A folytatni kívant kereskedelmi tevékenység helye az a|ábbiak szerint:

4,I. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetéberr címek):

4.2. mozgőbolt esetóben a működési terület és az útvonal jegyzéke: ..........,....

4.3. úzIeten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére yagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölé-
Se: ........,..

.,.......]o...... .,.........^....,.,..,



5. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folYatrri kívánt kereskedelnri tevó-

kenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

A kereskedelmi formák:
a) üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
b) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
c) bevásárióközpontban foiytatott kereskedelmi tevékenység,
d) vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, " -

e) közterüieti értékesítés,
f) közvetlen értékesités,
g) üzleten kívüli kereskedeiem,
h ) csomagkiildö kereskedelern,
i) automatából történö értékesítés.

Sorszám, Kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység formáj a

a) b) c) d) e) D g) h) i)

6. Amennyiben a kereskedelmi

6.1. napi/heti nyitva tartási

Hétfo:

Kedd:

Szerda:

Csütörtök:

Péntek:

Szombat:

Vasárnap:

tevékenység üzletben történik, az izlet

ideje

-ig

-ig

-ig

-ig

-ig
-io

-ig

6.2. tulajdonosa: ....,..

6 .4 . használatanak j o gcíme :

6.5. elnevezése:

6.6. alapterülete (m2) :

6.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége:

6.8. a 2IaD009. (IX,29,) Kotm. rendelet 25. § (4) bekezdés
könyve nyomtatvány azÖfrosító adatai és használatba vételének

szerinti esetben a vásárlók
időpontja:



7. Azegyes kereskeclelmi formák és helyek szerinti bontásbarr á forgaimazni kívánt

7.1. termékek megnevezése és sorszáma

A kereskedelmi
forma és hely

száma

7.2. aiövedéki adóról és a jövedéki termékek forgaimazásának különÖs szabáiYairÓl szÓlÓ

2003. évi CXXyI. to*e.r} 3 § (2) bekezdése szerinti termékek

Jövedéki termék megnevezéseA kereskedeimi forma
,és hely száma



8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folYtatni kívánt kereskedelrrti

tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység §!T] i^ 

§.]i1,o_*,.:]]il§;,*:ffi"r?,ffi'i:.;§['ffir?,I;Ti'§:i;r.."rr."oár*iűgvnoii tevékenység q'{y 2, § tU, DonI': Uly.ll ,",",,or.jui 
r?rya"a, t, azokra megbízás alapján

más j avára tennékek,,""j gai"iá, Jr<',ludá,á,u," uagy' vétel ére tárgyal ár

1 3 . p ont) : üzlets zerú gazdasá gi]ev*::T_"n 
_T:;35' :i j:ff :"T,';J;iíi,;;;["á.lmi tevékerry::ijTiTJ;_1;ul"'J; ::"j#ífi;í:li"#ffi,;?";go ,,áigi,r",ások nyújtása a végső

Ö,";;;;;. ;agyoni éí:\ű 
r 1-. :i:f í::::

i;' nJ;il ;;:;i; 
", 

ideértvó a_verrdéglátást i s

rnl,,tl*lrr; 'i:"u-;;i iHf?'frii§,,*::r*:;§l.k ;fág§}íff,t [X!ffl,:".?"?'Í":::':::'
[nX'fiX'i:Í*llJ;íi§3li;:ö;:i=iu:F:1}:lx::;r*l,,"#?:i,$r#Ji5friili_"lá,ffi;r";Öi*u,a,a ideértve azazzalösszefiiguó szoraKozat'," "";;"r;;il;;á"" t"rmetet< átalakítás (fel_

Nagykereskedetem g<Jrii:';:,§i;;;ii_'::":j;tx:,:,3:i?tilllffi*. raktározási, szalutasiJs i"r*,!T,"j::Nu'n*.."ri.delem (Kertv. 2. § 18, pont): Üzletszeru gazua'dg' """""ná.u'r,"a, .zási, szá||ítási és egyéb kap:So-

ilööT;,iliil;rilf"Ű+k:+::,x:r:§:::)l:J:i,:'rffYfiagybani piaci tevékeny,lgő uau*iot uroÜ-arl néIküli továbbfors,alrnazása és az ezzet Kozytill'rrul """^,_,iugyuani piaci tevékenységet, valamtnt a

ir"fi fi ű;ilr"i- .yrj ;;;; r..i"rr..ao, feldol go zó ré szére, id eértve a

szerzödést köt.

felvásárló tevékenységet ts,

9.Akereskedőnyilatkozatakereskedeimiforniakéshelyekszerintibontásban

9 .I . azüzletben s ze szes ital-kimérésre vonatkozó nyilatko zat:

Kereskedelmi tevékenysé g j ell e geA kereskddelini forma

@kitevékenysóg,
E tirt"r"rkedelem, ezen belül il vendéglátás

fl nagykereskedelgm
ffiitevékenység
D kiskereskedetem, ezerr belül E vendéglátás

E nagykereskedelem
ffikitevékenvsóg.
n ki;Ű;rkeOeleÁ, ezen belül E vendéglátás

il nagykereskedelem
ffikitevékenység.
E ilrt"."rkedelem. ezen belül il vendéglátás

ffiökitevékenység
E ;i;k;r;rkedeleÁ, ezen belül fl vendéglátás

E nasvkereskedelem

Az üzletben szeszesital-kimérést kívánok folytatni



Azüzletbena?10l20[9.(IX.29.)Korm.rendelet22.§(l)bekezdésében
,rr"gi,ut*á)ott i"ueÉ""ysóget kívánok folytatni

A kereskedelmi
forma és hely

száma

II. Csatolt okiratok

^ "j"§**ff;.1'*'3fi tulajdonaban lévö üzlet esetében azüzlet használatának jogcímére

vonatkozó ig","i" 
"r",uiot 

tu tulajdoni lap kivótelév1l),

il haszonéwezetesetében 
_ lra nem a túajdono, "ui} 

a haszonélvező akérelmező _ a

Effi l,,.íü::ír?ffi,',T#€ix"J;é"H:T}ar-atuiajdonostársakközösségeakérei-
mező,u t"r a áo "o,á, 

* hozzé4 ár u|ás at i gazo 1 ó o kiratot,

III. Kettezés, aláírás, bétyegző

Kelt:

P. H.

ügyfé1

Száma; I-4612009

8992 Hagyárosbörönd, ouauoi"ff,Kffi;Kffi#;;;;rŐ;,'á--ffax:921460-6'16,tel"" 
§zlsoo-ot;


