
BEJELENTÉS 

ALKALMI ÁRUSÍTÁS, ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉRŐL 

 

1. Kereskedő neve: ……………………………………………………………………………. 

2. Kereskedő székhelye: ………………………………………………………………………. 

3. Kereskedő telefonszáma: …………………………………………………………………... 

4. Kereskedő e-mail címe: ……………………………………………………………………. 

5. Kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma:…………………………………………………………….. 

6. Kereskedő statisztikai száma/adószáma: …………………………………………………… 

7. Nyilvántartásba vett mogzóbolttal rendelkezik e?           Igen       -       Nem 

8. Kereskedő működési engedélyének, bejelentésköteles tevékenység nyilvántartásba 

vételének száma, kiadásának helye, dátuma:………………………….................................. 

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

9. A tevékenység helye (szolgáltató tevék. Végzésének) helye a földtulajdonossal kötött 

bérbeadási szerződés szerint (pl. helyrajzi szám,……sz. kapunál, …..kempingben, stb.) 

…………………………………………………………………………….…………………

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

10. Az alkalomszerű tevékenység időtartama:………………………………………………….. 

11. Végzett kereskedelmi tevékenység megnevezése: (pl. gépjármű parkoló üzemeltetése, 

élelmiszer kisker., vendéglátás, iparcikk kisker. szolgáltatás, stb.)………………………… 

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

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

12. Forgalmazni kívánt termékek (szolgáltatás) megnevezése: ………………………………... 

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

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

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

13. Ebből a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti – jövedéki – termékek (kérjük a megfelelőt 

aláhúzni):  

a) az ásványolaj, 

b) az alkoholtermék, 

c) a sör, 

d) a bor, 

e) a pezsgő, 

f) a köztes alkoholtermék, 

g) a dohánygyártmány. 

 

14. Nyilatkozom, hogy szeszesital kimérést 

 

                              kívánok folytatni            -            nem kívánok folytatni 

 



15. Nyilatkozom, hogy a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 

szóló 23/2011. (III.08.) kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvényt 

 

               kívánok tartani            -           nem kívánok tartani 

 

16. Amennyiben igen, azt zárt épületben, vagy szabadtéren kívánja tartani? 

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

 

17. Amennyiben igen, hány fő részvételére számít? …………………………………………… 

Tájékoztatom, hogy a 23/2011. (III.8.) korm. rend értelmében tömegtartózkodásra 

szolgáló építményben (300 fő befogadóképesség felett), vagy szabadtéren 1000 főt 

meghaladó résztvevővel tartandó zenés, táncos rendezvény külön engedély köteles, mely 

kérelmet a jegyzőnél kell benyújtani! 

 

18. Egyéb megjegyzés: ………………………………………………………………………… 

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

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

 

Csatolt okiratok: 

1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére 

vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) (bérleti szerződés) 

2. Tevékenység végzésére vonatkozó okirat (vállalkozói igazolvány, cégkivonat eredeti 

példánya, aláírás címpéldány) 

3. Működési engedély, vagy igazolás a kereskedelmi tevékenység folytatásáról 

 

Ludányhalászi, 2012. ………………………. 

 

 

…………………………………………….. 

                                                                                       Bejelentő aláírása, bélyegzője 

 

                   

 


