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Budakalászi Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Osztály 

 

 

BEJELENTÉS 

alkalmi rendezvény nyilvántartásba vételéről 

 

Illeték: 3000 Ft 

gazdasági társaságnak: 12001008-

00113128-00100005 számlaszám 

(Budakalász Illetékbeszedési számla, 

közlemény: ügyfél megnevezése, ügy típusa) 

           

Kérem, hogy a kereskedelemről szóló, módosított 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 

3. § (1) bekezdése és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. 

(IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rend.) 2. §-ában és 6. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján nyilvántartásba venni szíveskedjenek. 

Az alkalmi rendezvény szervezőjének adatai: 

1. Az alkalmi rendezvény szervezőjének neve:................................................………………………........ 

Címe/székhelye:............................................................................................................................... 

2. A kereskedő cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:………………………………….. 

3. A kereskedő statisztikai száma:………………………………………………………………………………………………. 

Kapcsolattartásra vonatkozó adatok: 

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

Email-cím:……………………………………………………………………………………………......................................... 

Levelezési címe:……………………………………………………………………………………........................................ 

Az alkalmi rendezvény adatai: 

4. Az alkalmi rendezvény címe(i): a) Hrsz……...…..…….b) Hrsz……....…….. c) Hrsz…….….………………… 

a) Irányítószám:………Helyiség:……………………………….. Utca:……………………………………házszám: ……. 

b) .……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység = Ü 

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység = M 

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység = B 

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység =  P 

közterületi értékesítés = KT 

közvetlen értékesítés = K 

üzleten kívüli kereskedelem = ÜK 

csomagküldő kereskedelem = CS 

automatából történő értékesítés = A 

közlekedési eszközön folytatott kereskedés = KE 

 

6. Az alkalmi rendezvény időpontja:……………………………………………………………...................................... 

Nyitva tartási ideje: 

Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: Vasárnap: 

       

 

Tudomásul veszem, hogy a nyitvatartási idő megváltozásáról a jegyzőt a nyitvatartás megváltozását 

megelőző 8 napon belül értesíteni kell! 

7.1. Az alkalmi rendezvény helyének tulajdonosa:……………………………………..…………………………………… 

7.2. Használatának jogcíme: saját / bérelt     A bérleti szerződés érvényessége:……………………………... 

7.3. Az alkalmi rendezvény elnevezése:……………………………………….………………………….......................... 

7.4. Alapterülete:…………………………..m².         

7.5. Befogadóképessége:………………….…………..fő. 
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8. A vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai:………………………… és használatba vételének 

időpontja: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege:  

9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység; 9.2. kiskereskedelem, vendéglátás, 9.3. nagykereskedelem 

10. A szervező nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy 

10.1. A rendezvényen történik-e szeszesital-kimérés:   IGEN / NEM 

10.2. a Korm. rend. 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenység (zene-és egyéb szolgáltatást) 

lesz-e:   IGEN / NEM. Fajtája…………………………………………………………………. 

Az alábbi iratokat kérjük 8 napon belül Hivatalunkhoz benyújtani: 

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

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

Amennyiben a kérelmező a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az erre megállapított 
határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozza a 
tényállás tisztázását, a Ket. 31. § (1) vagy (2) bekezdése alapján tudomásul veszem, hogy a hatóság 
az eljárást végzéssel megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.  
A tudomásulvételt, és a hiánypótlásra való felszólítást ezen aláírásommal, a mai napon elfogadom: 

 

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

                                                                                                                           aláírás 

 

Alulírott kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, kérem a bejelentett 

adatokat nyilvántartásba venni szíveskedjenek: 

Budakalász, 20.................................... 

 

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

                                                                                                                          kereskedő, bélyegző  
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II. Csatolt okiratok:  

 

A kérelemhez az alábbi iratokat mellékelem a beadás napján a Ket. 36. § (1) bekezdése alapján:  

 

 az alkalmi rendezvény területének használatát igazoló okirat  

 közös tulajdon esetében tulajdonostárs(ak) hozzájárulását igazoló okirat, haszonélvező 
esetében annak hozzájárulását igazoló okirat  

 cégkivonat/egyéni vállalkozói igazolvány  
     


