
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal 

9514 Kenyeri, Ady u. 72.  

Tel: 95 /390-003. 

e-mail: phkenyeri@airplanet.hu 

Hivatali kapu: KENYERI1  

 

Bejelentés kereskedelmi tevékenység megkezdéséről/adatmódosítás* 

(a *-gal jelzett részt aláhúzással jelölje, adatmódosítás esetén a kereskedő adatain és az üzlet 

címén kívül csak a módosított adatokat kell kitölteni)  

(a bejelentés illetékmentes)  

  

Kereskedő neve:  ________________________________________________  

székhelye:    

címe:    

egyéni vállalkozó esetén 

nyilvántartási száma:  
  

társas vállalkozás esetén 

cégjegyzék száma:  
  

kistermelő esetén 

regisztrációs száma:  
  

statisztikai száma:    

adószáma:   

  

Bejelentés időtartama: határozatlan/határozott: ……………………… 

Folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája:  

 üzletben  

 mozgóbolt útján  

 bevásárlóközpontban  

 vásáron vagy piacon  

 közterületi értékesítés  

 közvetlen értékesítés  

 üzleten kívüli kereskedelem (házaló)  

 csomagküldő  

 automatából történő értékesítés  

 közlekedési eszközön folytatott 

értékesítés   

  

Kereskedelmi tevékenység folytatásának címe (bevásárlóközpontban, közterületi 

értékesítés, közvetlen értékesítés, automatából történő értékesítés és vásáron vagy piacon 

történő értékesítés esetén):  ..............................................................................................................  

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

  

Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:  

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

 ................................................................................................................................................................  
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Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke, a működési területével érintett települések megjelölése:   

 megye: ...................................................  

 országos jellegű.  

  

Üzleten kívüli kereskedelem esetén szervezett utazás vagy tartott rendezvényének helye: 

.......................................................................................................... időpontja: ..................................  

szervezett utazás keretében tartott rendezvény indulási és célhelye: 

.............................................................................................................................................. időpontja: 

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

Közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a közlekedési eszköz megjelölése 

(jármű azonosítására használt jelzés):  ..........................................................................................  

  

  

Üzlet tulajdonosának 

neve:  
 ____________________________________________________   

Üzlet címe:   
___________________(település),  

____________________________________________(cím)   

Üzlet helyrajzi száma:   

 ___________________   

használatának jogcíme:   

 saját tulajdon  

 bérlet  

 albérlet  

 egyéb:………………… (a felsoroltak közül válassza ki a 

megfelelőt)  

Üzlet elnevezése:   _____________________________________________________   

Üzlet alapterülete:    __________  (m2)  

  

Napi fogyasztási cikket  

értékesítő üzlet esetén  

  

(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 – kivéve: vendéglátó 

árusító tér nettó alapterülete:  m2  

gépjármű-várakozóhelyek:  

száma:  db  

telekhatártól mért távolsága: 

  m  

elhelyezése:   

☐ saját telken  

☐ más telken parkolóban  

☐ parkolóházban  

☐ közterületek 

közlekedésre szánt területe 

egy részén  
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tevékenység keretében 

értékesített termékek)  
☐ közforgalom céljára 

átadott magánút egy 

részén  

  

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: ___________________ (fő)  

 

Vendéglátóhely üzlettípusa:  

☐ 1. Étterem  

 

☐ 2. Büfé  

 

☐ 3. Cukrászda  

 

☐ 4. Kávézó, alkoholmentes italokra 

specializálódott vendéglátóhely  

 

☐ 5. Italüzlet, bár  

 

☐ 6. Zenés-táncos szórakozóhely 

  

  

☐ 7. Munkahelyi/közétkeztetést 

végző vendéglátóhely  

 

☐ 8. Gyorsétterem  

 

☐ 9. Rendezvényi étkeztetés  

 

☐ 10. Alkalmi vendéglátóhely  

 

☐ 11. Mozgó vendéglátóhely.  

Üzletben folytatott tevékenység esetén napi/heti nyitva tartás:  

 

Hétfő:  Kedd:  Szerda:  Csütörtök:   

Péntek:  Szombat:  Vasárnap:   -  

  

Vásárlók könyve azonosító adatai sorszámtól: …………………….. sorszámig: 

……………............................ 

használatba vételének időpontja:…………………………………………………………………….  
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A forgalmazni kívánt termékekből jövedéki termékek:  

 energiatermék (ásványolaj),  

 sör,  

 csendes és habzóbor,  

 egyéb csendes és habzó erjesztett ital,  

 köztes alkoholtermék,  

 alkoholtermék;  

 jövedéki terméket nem kívánok forgalmazni (a felsoroltak közül jelölje meg a megfelelőket)  

  

NYILATKOZATOK:  

A vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást nyújtok:  

 IGEN        NEM  

A vendéglátó üzletben műsoros előadást, táncrendezvényt szervezek:  

 IGEN        NEM  

Forgalmazni kívánt termékek sorszáma, 

megnevezése [210/2009. (IX.29.) Korm. 

rend. 5. melléklet szerint kizárólag 

közterületi értékesítési forma esetén 

* 

Kk 

* 

V 

Forgalmazni kívánt termékek sorszáma, 

megnevezése [210/2009. (IX.29.) Korm. rend. 

5. melléklet szerint kizárólag közterületi 

értékesítési forma esetén 

* 

Kk 

* 

V 

(a kereskedelmi tevékenység jellegénél 

jelölje X-el) 

  (a kereskedelmi tevékenység jellegénél 

jelölje X-el) 

  

  1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv; 
    9. pirított tökmag, napraforgómag, 

földimogyoró, egyéb magvak; 

  

  2. levelezőlap;   10. vattacukor, cukorka;   

  3. virág;   11. fagylalt, jégkrém;   

  4. léggömb;   12. ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej;   

  5. zöldség, gyümölcs;   13. büfétermék**;   

  6. pattogatott kukorica;   14. sütőipari termékek;   

  7. főtt kukorica;   15. előrecsomagolt sütemények, édességek.   

  8. sült gesztenye;      

*Kereskedelmi tevékenység jellege: Kk.= Kiskereskedelem; V.= Vendéglátás;  

** büfétermékek: a forgalmazás helyén előállított grillezett húsok, frissen sültek, sült és főtt 

kolbász, hurka, virsli, füstölt vagy sült hal, lángos-, palacsintafélék, meleg és hideg szendvisfélék, 

valamint az ezek fogyasztásához közvetlenül kapcsolódó termékek, és gyárilag előre csomagolt 

élelmiszerek, valamint az italok; 
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Az üzletben a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (továbbiakban: Szt.) 
foglaltak alapján szerencsejátéknak minősülő (sorsolásos játék, nem sorsolásos játék, kaszinójáték, 
fogadás, kártyajáték játékautomata) szórakoztató játékot üzemeltetek:  

 IGEN       NEM  

A vendéglátó üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot 

üzemeltetek:  IGEN        NEM  

  

Szeszes ital kimérést folytatok:  

 IGEN        NEM  

Szeszes ital kimérés helye / kivéve meleg-konyhás / nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és 
ifjúságvédelmi intézmény (a továbbiakban: védett intézmény) bármely bejáratától számított 200 
méteres közúti (közterületi) távolságon belül helyezkedik el:  

 IGEN       NEM  

Közterületen megrendezett alkalmi rendezvényen szeszes italt forgalmazok:    

IGEN        NEM  

A szexuális terméket forgalmazó üzlet nevelési-oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény, 

valamint templom és vallás gyakorlására rendelt más hely bármely bejáratától számított 200 méteres 

közúti (közterületi) távolságon belül helyezkedik el:  

IGEN        NEM  

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet  

3. mellékletében meghatározott termékeket  

 FORGALMAZOK               NEM FORGALMAZOK  

Az 57/2010. (V.7.) FVM. rendelet 2. sz. mellékletében megjelölt termékkörbe tartozó külön engedély 

köteles terméket  

 FORGALMAZOK               NEM FORGALMAZOK  

  

Kereskedő telefonszáma:……………………………………  

e-mail címe:…………………………………………………  

 Kenyeri, ……………………………………………  

                                                                                   …………………………………………… 
 kereskedő (cég  esetén képviseletre jogosult) olvasható neve  

  

………………………………………………  

aláírás/ bélyegző  


