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ILLETÉKMENTES   
14. számú bejelentőlap 

K É R E L E M  
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ  

KERESKEDELMI NYILVÁNTARTÁS ADATAIBŐL 
         

NYILVÁNTARTÁSBA BEJEGYZETT KERESKEDŐ/ÜZLET ADATAI 

Kereskedő neve:   

Kereskedő székhelye:   

Kereskedő cégjegyzékszáma/   
egyéni vállalkozói nyilvántartási 
száma/  
kistermelői regisztrációs száma: 

 

Természetes személy kereskedő 
esetén kereskedő születési neve: 

 

Születési hely, ideje:  

Anyja születési neve:  

Üzlet nyilvántartási száma:  

Kérelmet benyújtó neve:   

Kérelmet benyújtó címe:   

Kérelmet benyújtó telefonszáma:   

Kérelmet benyújtó e-mail címe:   

Kérelmet benyújtó minősége:  személyesen jár el/meghatalmazott/törvényes képviselő 

Kérem a Tisztelt Hatóságot, hogy az üzlet/a kereskedő közhiteles hatósági nyilvántartásba rögzített 
adatainak igazolására hatósági bizonyítványt kiállítani szíveskedjen.  
 
Hatósági bizonyítvány felhasználásának célja (kitöltése kötelező!):  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Csatoltandó: 

Meghatalmazás, eredeti példányban (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, ha nem 
rendelkezett az RNY-ben róla) – elektronikus beadás esetén csak ha nem a gazdálkodó szervezet cégkapujáról kerül 
benyújtásra 

 
        Budapest, 2021. ______________ 

  BÉLYEGZŐ HELYE 
                     ________________________ 

                         Kérelmező aláírása 
(cég esetén cégszerűen aláírási címpéldány/aláírás-minta bemutatása mellett) 
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TÁJÉKOZTATÓ 
 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. § „(1) A hatóság a jogszabályban 
meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére - a felhasználás céljának feltüntetésével - adat igazolására hatósági bizonyítványt ad 
ki.” A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. § (1) és 9. 
§ (1) bekezdései alapján a – kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) 6/G. § a) és b) alapján 
vezetett - kereskedelmi nyilvántartás a 2. melléklet A) és B) pontjában meghatározott adatok tekintetében 
közhiteles nyilvántartásnak minősül, a Kertv. 6/I. § (3) bekezdése alapján pedig a nyilvántartás adatai 
nyilvánosak. 

 
 

 
ZÁRADÉK (a hatóság tölti ki személyes benyújtás esetén) 

 
Kérelmező azonosítása, okmányainak ellenőrzésével személyes megjelenésekor megtörtént. 
 
         _________________________ 
2021. _____________                                                                                    ügyintéző  
 

 
 

Az elkészült hatósági bizonyítványt a mai napon átvettem (személyes átvétel esetén): 
 
 

2021. ____________________                                   
 
 

   ___________________________                                                       
kérelmező aláírása 


