Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal
8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Tel.: 88/485-014
email: jegyzo@cseteny.hu
Kitöltendő 2 példányban, nyomtatott nagy betűkkel!
Ügyiratszám: CS/__________/20__.

Illetékbélyeg helye
.[3.000 Ft]

Nyilv. szám: _______/______. __,
Előirat száma: ___/__________/_____.

(csak az 1. példányra kell ragasztani!)


Illetékmentes beadvány
[1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bek. 26. p.]

BEJELENTÉS
A BEJELENTÉS – KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
FOLYTATÁSÁRÓL
[A kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Ker.) 6. §-a alapján, az 1/A. melléklete szerinti adattartalommal]

Bejelentés oka:
adatváltozás
1

Figyelmeztetés: ha az ok a már bejelentett kereskedelmi tevékenység adataiban bekövetkezett adatváltozás, akkor
az I. rész 1-4. pont rovatainak kitöltése kötelező, továbbá csak a megváltozott adatot rögzítő rovatot kell kitölteni.

I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai:
1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

neve: ________________________________________________________________________________________________
címe/székhelye:
irányítószám: ______, település: ________________________, utca: ______________________________, hsz.: __________
2. a kereskedő cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma/kistermelő regisztrációs

□□ - □□ - □□□□□□
egyéni vállalkozó nyilvántartási szám □□□□□□□□
kistermelő regisztrációs szám □□□□□□□□
3. a kereskedő statisztikai száma: □□□□□□□□ - □□□□ - □□□ - □□
száma: cégjegyzékszám

4. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:

Figyelmeztetés: amennyiben a kereskedő a 4. pontnál több tevékenységi formát is választ, illetve a 4.1. alpontnál
több helyszín (üzlet, közterület, vásár és piac) szerinti címet kíván bejelenteni, úgy formánként illetve címenként
külön-külön formanyomtatványon kell előterjeszteni a bejelentést.
4.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
4.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Ahol a formanyomtatvány



szimbólumot tartalmaz, ott a megfelelő szövegrész előtti



szimbólumot x-szel kell jelölni!
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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:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
4.3.1. 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:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
4.4. automatából történő értékesítés esetében a működési területével érintett települések és címek, vagy – ha a

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, az országos jelleg megjelölése:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
4.5. a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármű

azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:
______________________________________________________________________________________________________
5. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a

kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 3. § (4) bekezdése szerint:
Figyelmeztetés: amennyiben a kereskedő az 5. pontban több tevékenységi formát is kiválaszt, úgy formánként
külön-külön formanyomtatványon kell előterjeszteni a bejelentést.





















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.

6. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet:
6.1. a napi/heti nyitva tartási ideje:
hétfő: __________________ kedd: __________________ szerda: __________________ csütörtök: __________________
péntek: __________________ szombat: __________________ vasárnap: __________________
6.2. tulajdonosa(i): ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
6.3. címe, helyrajzi száma: _____________________________________________________________________
6.4. használatának jogcíme: ____________________________________________________________________
6.5. elnevezése: ______________________________________________________________________________________
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6.6. alapterülete (m -ben): ____________ m , 6.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége: __________ fő
6.8. a Ker. 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba

vételének időpontja:
____________________________________________________________________________________________
6.9. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén:
2

- az árusítótér nettó alapterülete ________ m , az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma ________ db,
- gépjármű-várakozóhelyek telekhatártól mért távolsága ________ m,
- gépjármű-várakozóhelyek elhelyezése: ___________________________________________________________
(saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, közterületek közlekedésre szánt területe egy részén,
illetve a közfogalom céljára átadott magánút egy részén)
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Tájékoztatás: a Kertv. 2. § 18a. pontja alapján a napi fogyasztási cikk fogalma: a vendéglátó tevékenység
keretében értékesített termékek kivételével olyan, a lakosság napi szükségleteinek, igényeinek kielégítésére
szolgáló élelmiszer, illatszer, drogériai termék, háztartási tisztítószer és vegyi áru, higiéniai papírtermék, amelyet
a fogyasztó jellemzően legfeljebb egy éven belül elfogyaszt, elhasznál vagy lecserél.
7. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt:
7.1. termékek megnevezése és sorszáma a Ker. 6. melléklete alapján:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
7.2. a 7.1. termékek közül a jövedéki adóról szóló törvény [2016. évi LXVIII. 3. § (1) bekezdés 29. pontja] szerinti

jövedéki termékek:

a) energiatermék


b) sör


c) csendes és habzó bor


e) köztes alkoholtermék


f) alkoholtermék


g) dohánygyártmány


d) egyéb csendes és habzó
erjesztett ital

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
8.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység [Kertv. 2. § 10. pont]:

___________________________________________________________________________________________
8.2. kiskereskedelmi tevékenység [Kertv. 2. § 13. pont], megjelölve a vendéglátást [Kertv. 2. § 30. pont], ha ilyen

tevékenységet folytat:

_____________________________________________________________________________________________________

Vendéglátásnál a kereskedő külön nyilatkozata arról, hogy melegkonyhás vendéglátóhelyet kíván-e működtetni:




nem
Tájékoztatás: a Ker. 28. § d) pontja alapján a melegkonyhás vendéglátóhely fogalma: meleg- és hideg ételeket,
cukrászati készítményeket, sütő- és édesipari termékeket, kávét, szeszesitalt és szeszmentes italokat forgalmazó
üzlet, ahol az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik.
igen

8.3. nagykereskedelmi tevékenység [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




Figyelmeztetés: a Ker. 21. § (2) bekezdése alapján nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi
intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságán belül – melegkonyhás
vendéglátó üzlet kivételével – tilos a szeszesital-kimérés.
9.2. kíván-e az üzletben a Ker. 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni:


a) zeneszolgáltatás


b) műsoros előadás


c) tánc

d)szerencsejátéknaknem
minősülő szórakoztató játék

Figyelmeztetés: a Ker. 22. § (2) bekezdése értelmében, az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység akkor
folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
kormányrendeletben foglalt követelményeknek.
Alulírott bejelentő büntetőjogi felelőssége tudatában – tudja, hogy a hatóság félrevezetése, közokirat-hamisítás a Btk.
szerint büntetendő cselekmények – kijelenti, hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

II. Keltezés: ____________________, 20___., ____________________ hó ___. napján.
______________________________
P. H.

bejelentő (cégszerű) aláírása
telefon: ___________________________

(pecsét helye)
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Figyelmeztetés:
A Ker. 6. § (8) bekezdése előírja, hogy „a kereskedelmi tevékenység bejelentésekor a kereskedőnek szükséges
igazolnia az üzlet használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, illetve a közös
tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását.

A hatóság képviselője tölti ki!
III. Csatolt igazolás(ok):
1. nem a kereskedő tulajdonában lévő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat




igen
nem
2. haszonélvezet esetében – ha nem a haszonélvező a bejelentő – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat




igen
nem
3. közös tulajdonban álló üzlet esetében – ha nem a tulajdonostársak közössége a bejelentő – a tulajdonostársak
hozzájárulását igazoló okirat




igen
nem
4. egyéb igazolás (pl. képviseleti jog) megnevezése: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Csatolt okiratok összesen: ____ db. (betűvel: _________),
Csatolt pótlapok összesen: ____ db. (betűvel: _________),
Egyéb megjegyzés: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
A bejelentést átvette:
Kelt: Csetény, 20___., ____________________ hó ___. napján.
_____________________________
ügyintéző aláírása
P. H.
(pecsét helye)

A hatóság képviselője tölti ki!

ZÁRADÉK
Csetény Község Önkormányzat Jegyzője, mint elsőfokú kereskedelmi és szolgáltatás-felügyeleti hatóság a(z)
SF/_______-___/20__. ügyiratszám alatt érkezett bejelentés alapján – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. § (1) bekezdésében, valamint a
kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § a) illetve b) pontjában
biztosított hatásköre és illetékessége alapján eljárva – a szolgáltatót és a bejelentés-köteles kereskedelmi
tevékenysége(ke)t a(z)
_______/20__/B. szám alatt hatósági

nyilvántartásba

vette

.

Kelt: Csetény, 20___., ____________________ hó ___. napján.
P. H.
(pecsét helye)

dr. Molnár Máté
- jegyző megbízásából

Erről értesül a Ker. 6. § (2)-(2b) bekezdése alapján:

[a megjelölt szakhatóságok értesítése kizárólag elektronikus úton (HKP/e-mail) történik]


 1) VEMKH Veszprémi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (élelmiszer, takarmány, termésnövelő anyag) 






2) VEMKH Veszprémi Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály (üzleten kívüli keresk. termékforgalmazás szervezett utazás/rendezvénynél)

3) NAV Vám - és Pénzügyőri Igazgatósága (jövedéki termék forgalmazása/értékesítése)

4) Csetény Község Önkormányzat Jegyzője, mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság – zaj- és rezgésvédelem (zeneszolgáltatás)
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