
BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMREI 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 1181 BUDAPEST VÁROSHÁZ UTCA 16.

KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA
Általános igazgatási csoport

Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról/ működési engedély iránti kérelem
 a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint

Nyilvántartási szám: ………………………………

A kereskedő neve: ................................................................................................................................................................

székhelye: ..............................................................................................................................................................................

címe: ......................................................................................................................................................................................

A kereskedő cégjegyzékszáma: ...........................................................................................................................................

az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ........................................................................................................................

a kistermelő regisztrációs száma: .......................................................................................................................................

A kereskedő statisztikai száma: ..........................................................................................................................................

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:

a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek): ...................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:.........................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

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, ...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

a  közlekedési  eszközön  folytatott  értékesítés  esetén  annak  a  közlekedési  eszköznek  a  megjelölése  (a  jármű

azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni: ........................

.............................................................................................................................................................................................

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:.....................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt 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.
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Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet

napi/heti nyitva tartási ideje:................................................................................................................................................

tulajdonosa: .........................................................................................................................................................................

címe, helyrajzi száma: .........................................................................................................................................................

használatának jogcíme: .......................................................................................................................................................

elnevezése: ..........................................................................................................................................................................

alapterülete (m
2
): ................................................................................................................................................................

vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége: ......................................................................................................................

a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja:......................................................

.............................................................................................................................................................................................

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén 

az árusítótér nettó alapterülete ...........................................................................................................................................,

az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma:......................................................................................................

azok telekhatártól mért távolsága........................................................................................................................................

azok elhelyezése  (saját  telken vagy más  telken  parkolóban,  parkolóházban vagy közterületek  közlekedésre  szánt

területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén);

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................................

a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék,
üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján, ..............................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

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

kiskereskedelem  (Kertv.  2.  §  13.  pont),  megjelölve  a  vendéglátást  (Kertv.  2.  §  30.  pont),  amennyiben  ilyen

tevékenységet folytat,

nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);

N Y I L A T K O Z A T

Az engedélyezési eljárásban a helyszíni szemle megtartását:          kérem nem kérem

Kíván-e vendéglátói tevékenységet folytatni? .......................................................................................................................

Kíván-e szeszesitalt kimérni? ................................................................................................................................................

Kíván-e a vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatást nyújtani, műsoros előadást, táncot rendez-

ni, szórakoztató játékokat elhelyezni? ...................................................................................................................................

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.

Budapest, 2014. ……………............

..........................................................................................
bejelentő aláírása

bélyegző

..........................................................................................
értesítési cím

..........................................................................................
telefonszám

..........................................................................................

e-mail cím
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