
 

 

A kereskedelmi  tevékenységek végzésének  feltételeiről szóló  210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján. 

 

BEJELENTÉS BEJELENTÉS-KÖTELES 
KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

Alulírott, ………………………………………………………….(kereskedő neve) bejelentem, hogy 

a részemre, ………………...iktató számon, ………..………………. nyilvántartási számon 

záradékolt, Dévaványa, ………….…………………. ………… alatt lévő üzletre szóló bejelentés 

adataiban az alábbi változás történt. 

(kizárólag a változással érintett rész töltendő ki!) 

 

I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 

1. A kereskedő neve:………………………………………………………………………………………… 

       címe, illetve székhelye:…………………………………………………………………………….……. 

Kapcsolattartó neve, telefonszáma: …………………….………………………………………………….. 

2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelõ 

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

3. a kereskedő adószáma: ………….……………………………….…………………………………….. 

    a kereskedő statisztikai száma: ………………………………….……………………………………….  

4. A  folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint: 

4.1. a kereskedelmi tevékenység címe (az üzlet címe) 

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

4.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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

4.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 

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

4.4. közlekedési eszközön folytatott érétkesítés esetén a közlekedési eszköz megjelölése 

(jármű azonosítására használt jelzés): …………………………………………………………………….. 

4.5. üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy 

tartott rendezvény helyének és időpontjának, ill. a szervezett utazás keretében tartott rendezvény 

esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése: 

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

5. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: (szíveskedjék aláhúzni) 
 
- üzletben 
- mozgóbolt útján  
- bevásárlóközpontban 
- vásáron, piacon 
- közterületen 
- közvetlen értékesítés 

- üzleten kívüli kereskedelem 
- csomagküldő kereskedelem 
- automatából történő értékesítés 
- közlekedési eszközön történő 
  értékestés  
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6. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Az üzlet 
6.1.napi/heti  nyitvatartási ideje: 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:   

 
6.2. tulajdonosa (név és lakcím):……………………………………………………………………………. 

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

6.3. címe, helyrajzi száma:…………………………………………………………………………………... 

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

6.4. használatának jogcíme:…………………………………………………………………………………. 

6.5. elnevezése:………………………………………………………………………………………………. 

6.6. alapterülete (m2):……………………………………………………………………………………….. 

6.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége:………………………………………………………. 

6.8. a 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és 

használatba vételének időpontja:………………………………………………………………………….. 

6.9. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete: ……………… 

       az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, és azok telekhatártól mért távolsága  

       és elhelyezkedése: ……………………………………………………………………………………… 

7. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt 
7.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6.sz. melléklet alapján 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2. a következő jövedéki terméke(ke)t forgalmazom: (a megfelelőt szíveskedjék aláhúzni!) 
- ásványolaj, 
- alkoholtermék, 
- sör, 
- bor, 
- pezsgő, 
- köztes alkoholtermék, 
- nem forgalmazok jövedéki terméket 
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8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt 
kereskedelmi tevékenység jellege: (jelölje aláhúzással a megfelelőt!) 
 
           - kereskedelmi ügynöki tevékenység 

           - kiskereskedelem  

           - vendéglátás 

           - nagykereskedelem  

 
9. a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy 
9.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni:         igen                    nem 
 
9.2. kíván-e az üzletben az alábbiakban meghatározott tevékenységet folytatni: 
       zeneszolgáltatás:          igen                    nem 
       egyéb szórakoztató játék:                            igen                    nem 
 
(jelölje aláhúzással a megfelelőt!) 
 
 
Dévaványa, 20…... év …………………..hó ……….nap  
 
 
 
 

…………………………….……………….. 
bejelentő aláírása (bélyegző) 

 

 
ZÁRADÉK: 
 
………………………………………………………………………………………. (kereskedő neve)  
 
…………………………………………..………………………………..……………. (székhely címe)  
 
bejelentését tudomásul vettem és a változást a nyilvántartásban átvezettem. 
 
Nyilvántartási száma: …………………………… 
 
Dévaványa, 20…...   ………………….. hónap……..nap 
 

 
 

Czene Boglárka jegyző megbízásából: 
 
 
 

Feke László 
műszaki irodavezető 


