BEJELENTÉS
(A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet
alapján, az üzlet használatára jogosult személyében történő változásról)
Alulírott
fentiekben
előírt
kötelezettségemnek
eleget
téve
bejelentem,
hogy
a(z)
.....................................nyilvántartási számú működési engedély jogosultjának személyében változás,
jogutódlás történt :
1. Az üzlet használatára jogosult kereskedő (bejelentő) adatai
Jogállása: 1. Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2. Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
(Bt. Kkt.stb) 3. Egyéni vállalkozó 4. Őstermelő
1.1. Neve:………………….………………………………………………….…………………....
Rövid neve:…………………………....................……………………………….......……………
Székhelyének címe / Állandó lakcíme:
……………………….….…......helység……..………....................…....…..….....utca
............házszám..........em..........ajtó, Postafiók……….Postafiók irányító száma:……………........
Telefonszáma:………..…………………………….
1.2. Cégjegyzékszám / Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / Kistermelő regisztrációs száma
......................................................................................................................................................
1.3. Statisztikai számjele:
Képviselő neve:…………….…………………..……születési neve:……..………...………...........…
lakcíme:……………………………………………………….........................................................
telefonszáma:….……………………..
2. Az előző üzemeltető adatai:
2.1. Neve:………………….………………………………………………….………………....……
Rövid neve:……………………………………………………………………………………………
Székhelyének címe / Állandó lakcíme:
………..……………………….….……….helység……..……………..….......…...……utca
.......házszám........em........ajtó, Postafiók……….Postafiók irányító száma:………………
Telefonszáma:………..…………………………….
………………………………….
bejelentő aláírása (bélyegzõje)

2.2. Cégjegyzékszáma / Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / Kistermelő regisztrációs száma
......................................................................................................................................................
2.3. Statisztikai számjele:
Képviselő neve:…………….………………......….születési neve:……..………………….....
lakcíme:………………………………………………………………....................................
telefonszáma: …………………………
3. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a 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,
j) közlekedési eszközön folytatott értékesítés
4. Az üzemeltetésre átvett üzlet adatai:
4.1. Napi/heti nyitva tartási ideje
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
4.2. Címe: ........................………………………...……utca……..…..házszám....... em........ ajtó
Bevásárlóközpont, üzletház neve:................................................................................................
Az üzlet elnevezése:………………………………………………………................................…
………………………………….
bejelentő aláírása (bélyegzője)

4.3.Helyrajzi száma:............................................Alapterülete (m2):............................................
4.4. A használatának jogcíme: 1. Tulajdonos
2. Társtulajdonos
3. Bérlő
4. Haszonélvező
5. Egyéb
Bérleti szerződés esetén: Lejárat időpontja: • • • • -• • -• • vagy Határozatlan idejű
4.5.Üzletház neve:.........................................................................................................................
Elnevezése:………………………………………………………………………………...................
4.6.Alapterülete (m2):..........................................
5. Az előző üzemeltető által forgalmazott termékek:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………....................................................................................................…
6. A forgalmazni kívánt engedélyköteles termékek megnevezése, sorszáma:
13. Festék, lakk;
14. Építési anyag;
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
22.

Gépjármű-

és

motorkerékpár-üzemanyag,

motorbenzin,

gázolaj,

autógáz,

gépjármű-kenőanyag, - hűtőanyag és adalékanyag;
23. Háztartási tüzelőanyag;
33. Állatgyógyászati termék;
35. Fegyver és lőszer;
36. Pirotechnikai termék;
37. Növényvédő szer, termésnövelő anyag;
55. Ipari vegyi áru;
57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék
………………………………….
bejelentő aláírása (bélyegzője)

7. A Korm.rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve azonosító adatai és használatba
vételének időpontja;
…………………………………………………………………………………………...................…
8. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a 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. Csatolt mellékletek
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,
4. vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (végzés)
5. aláírási címpéldány (cég esetén);
6. vásárlók könyve hitelesítésre
7. képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás

Az előző üzemeltető nyilatkozata
A 2. pontban megnevezett kereskedő kijelentem, hogy az 5. pontban részletezett kereskedelmi
tevékenységet megszüntetem. Az üzletben a 6. pontban meghatározott engedélyköteles termékeket
értékesítettem. Az üzletet továbbüzemeltetés céljából az 1. pontban megjelölt kereskedő részére
átadom.
Záhony, 20….. év ……………………. hó ……… nap

………………………………………
aláírás (bélyegző)

Az új üzemeltető nyilatkozata
Az 1. pontban megjelölt adatokkal rendelkező kereskedő nyilatkozom, hogy a fenti üzletet a 2.
pontban megnevezett kereskedőtől veszem át üzemeltetésre. Az átvétellel az üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó a kereskedelmi tevékenységgel összefüggő jogokat és
kötelezettségeket megismertem, tudomásul vettem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
Nyilatkozom, hogy az üzemeltető váltás az üzletben folytatott tevékenységet, illetve a forgalmazott
üzletköteles termékkört nem érinti.
Záhony, 20….. év ……………………. hó ……… nap

………………………………………
aláírás (bélyegző)

