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BEJELENTÉS 
ALKALMI RENDEZVÉNYRŐL  

[a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény3. § (1) bekezdése, a kereskedelmi 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. §, 6. § (1) 

bekezdése alapján] 

 

 

Alkalmi rendezvény szervezőjének adatai: 

 

Neve / megnevezése: …………………………………………………………………………………………………. 

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

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

E-mail címe: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Cégjegyzékszáma: ………………………………………………………………………………………………………. 

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ………………………………………………………………………. 

Statisztikai számjel: ……………………………………………………………………………………………………. 

Bírósági nyilvántartásba vételi száma: ………………………………………………………………………… 

 

Kapcsolattartásra vonatkozó adatok: 

 

Kapcsolattartó neve: …………………………………………………………………………………………………. 

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

E-mail címe: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Alkalmi rendezvény adatai: 

Cím, helyrajzi szám: 

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

……………………………………………………………………………………………… 

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt 

kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) szerint 

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység: Ü 

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység: M 

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység: B 

vásáron, piacon folytatott tevékenység: P 

közterületi értékesítés: KT 
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közvetlen értékesítés: K 

üzleten kívüli kereskedelemi: ÜK 

csomagküldő kereskedelem: Cs 

automatából történő értékesítés: A 

közlekedési eszközön folytatott kereskedés: KE 

 

Területhasználat jogcíme [saját tulajdon/tulajdonostárs/bérlet/használat/egyéb]: 

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

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

bérleti/használati szerződés esetén 

□ határozott időre szól: …………………………………………………………………………………….. 
□ határozatlan időre szól 

 

Nyitvatartási idő: 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

 

 

      

 

Tudomásul veszem, hogy a nyitvatartási idő megváltozásáról a jegyzőt a nyitva tartás 

megváltozását megelőző 8 napon belül értesíteni kell. 

 

Alkalmi rendezvény elnevezése:………………………………………………………………... 

Alapterülete: ……………………m2 

befogadóképessége: ………………fő 

Vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai (sorszám és használatba vétel 

időpontja):……………………………………………………………………………………… 

 

Folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege (egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerint): 

kereskedelmi ügynöki tevékenység 

kiskereskedelem, vendéglátás 

nagykereskedelem 

 

 

NYILATKOZAT: 

 

A rendezvényen történik-e szeszesital kimérés. IGEN / NEM 

A Korm. rendelet 22. § (1) alapján meghatározott tevékenység (zene- és egyéb szolgáltatás) 

biztosított: IGEN / NEM 
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Kijelentem, hogy az alkalmi rendezvények tartására más jogszabályok által előírt egyéb 

hatósági engedélyekkel rendelkezem, illetve a fentiekben feltüntetett adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

A fenntartó cégszerű aláírása, 

bélyegzője 

 

 

CSATOLT OKIRATOK: 

□ alkalmi rendezvény területének használatát igazoló irat 

□ 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 (végzés) 

□ aláírási címpéldány (cég esetén) 

□ képviseleti eljárás esetében írásbeli meghatalmazás 

 

 

 

Dátum: ……………………, 20……… év ………………. hó …….. nap 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

A fenntartó cégszerű aláírása, 

bélyegzője 
 


