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 NYILVÁNTARTÁSBA VETT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGGEL  
KAPCSOLATOS  

ILLETÉKMENTES ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE 

  
 a 210/2009. (IX.29.) KORM. RENDELET 6. § (5) ALAPJÁN 

 
I. A kereskedelmi tevékenységet végző adatai 
 
Név: ………………………………………………………………………………………………… 

Cím / székhelye: ……………………………………………………………………………………. 

Cégjegyzékszám / egyéni vállalkozó nyilvántartási száma /a kistermelő regisztrációs száma: 

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

II. Az üzlet (kereskedelmi tevékenység) adatai 
 

Név: ………………………………………………………………………………………………… 

Cím: ………………………………………………………………………………………………… 

Kereskedelmi nyilvántartási szám: …………………………………………………………………. 
 
III. Mit módosít? 

□ nyitva tartás     □ kereskedő adatai 
□ termékkör felvétel/leadás   □ egyéb: ………………………………. 
 

IV. A nyilvántartás adataiban bekövetkezett adatváltozás: 
……………………………………………………………………………………………….............. 

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

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

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

V.  A változás időpontja:…………………………………………………………………………. 

 
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10 termékkörök 
esetén): a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság, a külön engedély száma és hatálya: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Amennyiben a _jövőben _ jövedéki engedély köteles termékkört kíván  forgalmazni: 
a forgalmazott jövedéki termék 

a.) ásványolaj  c.) sör  e.) pezsgő  
b.) alkoholtermék  d.) bor  f.) köztes alkoholtermék 

 
V. Bejelentés időpontja: Csongrád,…………………év ……………hónap……..nap 

 
 

………………………………..    ………………………………………. 
Bejelentést tevő telefonszáma    bejelentést tevő aláírása, bélyegzője 



 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (5) 
bekezdésében foglalt előírások értelmében a kereskedő a kereskedelmi tevékenység végzésére 
vonatkozó bejelentés megtétele után a bejelentésben megjelölt adatokban bekövetkezett változást 
haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles 
bejelenteni a kereskedelmi hatóságnak. 
 
A bejelentés alapján a kereskedelmi hatóság az adatváltozást a nyilvántartásába bejegyzi. A nyilvántartás 
nyilvános, a kereskedelmi hatóság a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi. 
 
Ezen az adatlapon bejelentendő adatváltozás lehet: 
 

 a kereskedő nevének (cégnevének) megváltozása, 

 a kereskedő székhelyének változása, 

 a kereskedő gazdásági társaság cégjegyzékszámának, az egyéni vállalkozó nyilvántartási 
számának, illetve a kistermelő regisztrációs számának változása, 

 a kereskedő statisztikai számának változása, 

 a kereskedelmi tevékenység helye címének változása (pl. utcanév-változás esetén), 

 mozgóbolt esetében útvonal bővítése 

 közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a jármű azonosító adatainak változása 

 a kereskedés működési területének változása üzleten kívüli vagy csomagküldő kereskedési forma 
esetén 

 amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, akkor az üzlet napi/ heti 
nyitvatartási idejének megváltozása, az üzlet tulajdonosának változása, az üzlet használata 
jogcímének változása, az üzlet elnevezésének változása, az üzlet alapterületének változása, a 
vendéglátó üzlet befogadóképességének változása, 

 a bejelentés alapján forgalmazható termékek körének változása, 

 a forgalmazott jövedéki termékek körének változása, 

 kereskedelmi tevékenység jellegének változása, 

 szeszesital-kimérés folytatása, 

 az üzletben a vendégek szórakoztatására az alábbi tevékenységeket kívánja az üzemeltető 
nyújtani: zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánc rendezése a szerencsejáték szervezéséről szóló 
1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató 
játék üzemeltetése. 

 

 


