
 

 
 
 

Bejelentés 

nyilvántartásba vett kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos adatváltozásról  

(a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet 6. § 

(5) bekezdése alapján) 

 

 

 

 

 

   

 

     illetékmentes 

 

 

 

 

Hivatal tölti ki! 

Az adatokban bekövetkezett változást a 210/2009. (IX.29.) 

Korm.rendelet 6. § (6) bekezdése alapján  

 

……………………………… számon a nyilvántartásba 

bejegyeztem. 

Ügyiratszám: HAT/……………………………………. 

Hatvan, 20….. év ………………………..hó………..nap 

 

dr. Kovács Éva jegyző nevében és megbízásából: 

 

………………………………………… 

 hatósági irodavezető 

 

 

I.A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 

 
                               Természetes személy esetén:             Nem természetes személyek esetén: 

Név:  Név:  

Születési 

név: 

 Székhely:  

Születési 

hely, idő: 

 Adószám:  

Édesanyja 

neve: 

 Cégjegyzékszám:  

Állandó 

lakóhely: 

 Törvényes 

képviselő: 

 

 

 

2. A kereskedő cégjegyzékszáma: ………………………………………………………….... 

   egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: ……………………...... 

   kistermelő esetén regisztrációs száma: ……………………………………………………. 

   statisztikai száma: …………………………………………………………………………. 

 

 



 

 
 
 

 

II. Az üzlet (kereskedelmi tevékenység) adatai 

Kereskedelmi nyilvántartási szám: ………………… 

Üzlet neve: ………………………………………………………………………………….. 

Címe: ……………………………………………………………………………………….. 

Nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység esetén a tevékenység adatai: …………. 

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

 

III. Alulírott a jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve bejelentem, hogy a fenti nyilvántartási 

számú kereskedelmi tevékenység adataiban az alábbi változás következett be: 

(A megfelelő részt kérem, hogy X-el jelölni szíveskedjen.) 

 

 kereskedő adatainak változása 

 termékkör felvétel/leadás 

 nyitvatartási idő változása 

 egyéb 

 

A nyilvántartás adataiban bekövetkezett adatváltozás részletesen: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Alulírott, a 2011. évi CXII. törvény alapján hozzájárulok személyes adataim /a társaság adatainak 

kezeléséhez, illetve az eljáró hatóságokhoz történ továbbításához. 

 

 

 

Hatvan, 20…. év ……………………………………………hó …… nap. 

 

        

 

    ………………………………………………. 

                   kereskedő aláírása/ bélyegzője 

        tel.száma: …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Tájékoztató 

 

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

(továbbiakban: Korm.rendelet) 6. § (5) bekezdésében, illetve a 10. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezések értelmében a kereskedő a bejelentésben megjelölt adatokban -  üzletköteles termékek 

forgalmazása esetén a működési engedély megadását követően a működési engedély iránti 

kérelemben megjelölt adatokban – bekövetkezett változást haladéktalanul, a nyitvatartási 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 gazdasági társaság cégjegyzékszámának változása, 

 a kereskedő statisztikai számának változása, 

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

 mozgóbolt esetén az útvonalban történt változás, 

 közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén a jármű azonosító adatainak változása, 

 a kereskedés működési területének változása üzleten kívüli vagy csomagküldő kereskedési forma 

esetén, 

 a bejelentés alapján forgalmazható termékek körének változása, 

 a forgalmazott jövedéki termékek körének változása, 

 a kereskedelmi tevékenység jellegének változása (kiskereskedelme, nagykereskedelem, vendéglátás, 

kereskedelmi ügynöki tevékenység), 

 szeszesital-kimérés folytatása, 

 az üzletben a vendégek szórakoztatására vonatkozó szolgáltatások nyújtása (zeneszolgáltatás, 

műsoros előadás, tánc rendezése, a szerencsejátékok szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. 

törvényben foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék üzemeltetése. 

 amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, akkor  
- a kereskedő neve, címe, székhelye megváltozása, 

- a kereskedő cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs 

száma változása, 

- az üzlet 

-napi, heti nyitvatartási ideje, 

-tulajdonosa, 

-címe, helyrajzi száma, használatának jogcíme, 

-elnevezése, alapterülete(m2) megváltozása, 

 -    a forgalmazni kívánt 

       -üzletköteles termék megnevezése, sorszáma a Korm.rendelet 6. melléklete alapján,  

                  - ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek megnevezése 

 -  a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege  

  - kiskereskedelmi tevékenység (Kertv.2.§ 13.pont) 

 - nagykereskedelmi tevékenység  (Kertv. 2. § 18. pont) 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


