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Az úzlet használatára jogosuIt személyében történő változás miatt

A kereskedelmitevékenységek végzésének feltételeiről szóló 21ol2oog.(lx.29.)
Korm. rendelet alapján

1. A kereskedö neve:

A kereskedő címe, illetve székhelye:

!!!! város/község

út/utca/tér szám em, ajtó

Telefonos elérhetősége :
Elektron ikus elérhetősége:

2- A kereskedö cégjegyzékszáma, az egyéni váltatkozó nyiIvántartási
száma, itletve a kistermelö regisztráó-lós száma:

3. A kereskedö statisztikai száma:

4. Az üzlet:

4.1. a napi/heti nyitva tartási ldeje:
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\4.2. tulajdonosa:

4.3. címe:

D!!! , város/község

úUutca/tér

szám emetet, ajtó

egyéb:

heIyrajzi száma:

4.4. használatának jogcíme :

! saját tulajdon ! ro=o, tutajdon ! bédemeny

! has=onélvezet ! egyéb:

4.5. elnevezése:

4.6. alapterÜlete (m2):

5. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt:

5.1. Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. metléklet aIapján:

Sorszám Megnevezés



5.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a6. melléklet alapján:

ebböl,
5.3. a Jöt. 3. $ (2) bekezdése szerintitermékek megnevezése:

6' Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedetmi tevékenységjellege:

lgen Nem
!!
!!

7. A25. $ (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány
azonosító adatai:

számig

hó

6.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. s í3. pont)

6.2. nagykereskedetem (Kerfu.2. s í8. pont)

és használatba vétetének idöpontja:

-év

nap
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8. Uzletek szerinti bontásban a kereskedö nyiIatkozata arrót, hogy kéri-e az
en gedélyezés i eljárásban szem le megtartását:

! tgen ! n"t

ll. Gsalolt okiratok
! nem a kérelmezö tulajdonában lévö üzlet esetében az üzlet

használatának jogcímére (bérlet stb') vonatkozó igazoló okirat (a
tulajdoni lap kivételével);

! haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezö a
kérelmezö - a haszonélvezö hozzé4árulását igazotóokirat;

! közös tulajdonban álló üztet esetében, ha nem a tulajdonostársak
közossége a kérelmezö, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló
okirat.

KéreImemmel 
- 9gy!g9jű!eg a kereskedelmi tevékenységek végzésének

feltételeiről szóló 210l2o09.(lx.29.) Korm. rendelet ío. s 1i; uérezdésé ahpján
az üzlet használatára jogosult szemétyében töÉénő váitozást annak igazoiása
mellett bejelentem.

Kelt: .

(cégszerű) aláírás


