
Kótaj Község 

Polgármesteri Hivatala 

4482 Kótaj, Szent I. u. 13. 

Tel.:42/208-300    

B E J E L E N T É S 
A kereskedelemi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján, 
az üzlet használatára jogosult személyében történő változásról 

 
1. Az üzlet használatára jogosult kereskedő (bejelentő) adatai:  

1.1. Neve:………………….…………………………………………………………………….……….……………………………………………………. 

1.2. Székhelyének címe / Állandó lakcíme:  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

1.3. Telefonszáma:………..………………………………………………………………………………………………………………………………..  

1.4. Cégjegyzékszám / egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / kistermelő regisztrációs száma:  

.......................................................................................................................................................……………………  

1.5. Statisztikai számjele: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Az előző üzemeltető adatai:  

2.1. Neve:………………….……………………………………………………………………….…….…………………………………………………..  

2.2. Székhelyének címe / Állandó lakcíme:  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2.3. Telefonszáma:………..……………………………………………………………………………………………………………………………..  

2.4. Cégjegyzékszám / egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / kistermelő regisztrációs száma:  

.........................................................................................................................................................………………  

2.5. Statisztikai számjele: ……………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 3. A kereskedelmi tevékenység jellege (jelölendő):  

□ kiskereskedelem  
  □ nagykereskedelem  
 
4. Az üzemeltetésre átvett üzlet adatai:  

4.1. Üzlet címe: 

…………………………………………………………………………………………………................ 

Helyrajzi száma: ………………………………………………………………………………………… 

Az üzlet elnevezése, fantázia neve: ………………………………………………………………………. 

Alapterülete (m2): ………………………………………………………………………………………… 

Tulajdonosa/tulajdonosai: ………………………………………………………………………………… 

Használat jogcíme: 

□ tulajdonos  □  társtulajdonos  □  bérlő         □  haszonélvező 



 

Bérlet esetén: 

   □ Határozott idejű 

    Kezdet időpontja: ………………………Lejárat időpontja: …………………….., vagy 

 □ Határozatlan idejű 

Napi/heti nyitvatartási ideje 

hétfő ……………………………… 

 kedd………………………………. 

 szerda ……………………………. 

 csütörtök…………………………. 

            péntek …………………………. 

 szombat ………………………… 

 vasárnap………………………… 

munkaszüneti napokon: nyitva/zárva 

5. Az előző üzemeltető által forgalmazott termékek (bejelentéshez kötött termékkörök):  

.......................................................................................................................................................……  

.......................................................................................................................................................……  

.......................................................................................................................................................…… 

6. Kizárólag üzletben forgalmazható termékek (engedélyhez kötött termékkörök):  
A forgalmazni kívánt termékkört meg kell jelölni, illetve a nyomtatvány szerinti sorszámát fel kell tüntetni.  
o a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy 

propán-bután gáz és az üzemanyag;  
 
Sorszám: ...........................................................................................................................................  
 
o az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról 
szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;  
 
Sorszám: ........................................................................................................................................... 
  
o állatgyógyászati készítményekés hatóanyagaik;  

 
Sorszám: ...........................................................................................................................................  
 
o fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről 
szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;  
 
Sorszám: ...........................................................................................................................................  
 
o növényvédő szerek és hatóanyagaik;  
 
Sorszám: ...........................................................................................................................................  
o nem veszélyes hulladék;  
 
Sorszám: ...........................................................................................................................................  
o az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, 

propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.  
 
Sorszám: ........................................................................................................................................... 

 

 

 



7. A forgalmazni kívánt engedélyköteles termékek megnevezése és sorszáma:   

                          13. Festék, lakk  

                          14. Építési anyag  

                          20. Illatszer, drogéria  

                          21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru  

                          22 Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag  

                          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  

8. A forgalmazni kívánt jövedéki termékek*: (jelölendő)  

 □ energiatermék,  

□  alkoholtermék,  

□ sör,  

□ csendes és habzóbor,  

□ egyéb csendes és habzó erjesztett ital  

□ köztes alkoholtermék.  

*A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. 

Törvény 3. § (2) bekezdése szerint. 

 
Az előző üzemeltető nyilatkozata  
A 2. pontban megnevezett kereskedő kijelentem, hogy a 3-4. pontban részletezett kereskedelmi 
tevékenységemet 20………  év  ………… hó ……….. napjával megszüntetem. Az üzletben az 5. pontban 
meghatározott engedélyköteles termékeket értékesítettem. Az üzletet továbbüzemeltetés céljából az 1. 
pontban megjelölt kereskedő részére átadom.  
 
Kótaj, 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 20………  év  ……….. hó ……….. napjától üzemeltetésre átveszem. Az átvétellel az 
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó, a kereskedelmi engedélyezéssel összefüggő 
jogokat és kötelezettségeket megismertem, tudomásul vettem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 
Nyilatkozom, hogy az üzemeltető váltás az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott 
üzletköteles termékkört (a jogszabályváltozásból adódó változásoktól eltekintve) nem érinti.  
 
Kótaj, 20…... év ……………..………. hó ……… nap  

……………………………………………  
aláírás (bélyegző) 

9. Csatolt mellékletek  
•  ……….. /…………… nyilvántartási számú, I. /……………/……………….. iktatószámú működési engedély  

• nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében, az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat 
(a tulajdoni lap kivételével);  

• haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező 
hozzájárulását igazoló okirat;  

• közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak 
hozzájárulását igazoló okirat;  

• vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (aláírási címpéldány);  

• vásárlók könyve hitelesítésre;  

• képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás;  

• egyéb (bélyegző, külön engedély köteles termék esetén külön engedély az új üzemeltető részére kiállítva)  


