
Kereskedelmi tevékenység formája

Nev e Címe Székhely e Cégjegy zékszáma
Ny ilv ántartási száma

 (egy éni v állalkozó esetén)
Regisztrációs száma
 (kistermelő esetén)

Statisztikai száma Címe
Működési terület és útv onal

(mozgóbolt esetén)

működési terület jegy zéke
a működési területév el érintett települések, 

v agy  a megy e, illetv e az országos jelleg megjelölése
(üzleten kív üli kereskedés és csomagküldő kereskedelem 

esetében) 

közlekedési eszköznek a megjelölése
(közlekedési eszközön f oly tatott 

értékesítés esetén) 

Termék f orgalmazása céljából szerv ezett utazás
 v agy  tartott rendezv ény  hely e és időpontja,

 illetv e a szerv ezett utazás
 keretében tartott rendezv ény  esetén

 az utazás indulási és célhely e, v alamint az utazás 
időpontja

 (üzleten kív üli kereskedelem esetén)

Tev ékeny ség hely e szerinti 
bontásban 

 (a Kertv . 3. § (4) bekezdése szerint)

Ny itv atartás
a

(napi/heti)
Címe Hely rajzi száma Elnev ezése Alapterülete (m2)

Bef ogadóképessége
 (v endéglátó üzlet esetén) 

Vásárlók köny v e  használatba v ételének 
időpontja

(209/2010. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) 
bekezdése szerinti esetben)

Árusítótér nettó alapterülete
(napi f ogy asztási cikket értékesítő 

üzlet esetén)

Üzlethez létesített gépjármű-
v árakozóhely ek száma
(napi f ogy asztási cikket 
értékesítő üzlet esetén)

Üzlethez létesített gépjármű-
v árakozóhely ek (telekhatártól mért 

táv olsága és elhely ezése)
(napi f ogy asztási cikket értékesítő 

üzlet esetén)

Megnev ezés és sorszám
 a 3. melléklet alapján

(üzletköteles termék esetén)
 Megnev ezés és sorszám a 6. melléklet alapján

A Jöt. 3. § (2) bekezdése 
szerintiek megnev ezése

Kereskedelmi ügy nöki
tev ékeny ség

Kiskereskedelem
 (megjelölv e a 
v endéglátást, 

amenny iben ily en 
tev ékeny séget f oly tat)

Nagy kereskedelem Szeszesital-kimérést

A 209/2010. (IX. 
29.) Korm. rendelet 

22. § (1) 
bekezdésben 
meghatározott

 tev ékeny séget

Termékek köre Termékek megnev ezése
Engedély t kiállító

 hatóság
Engedély szám Engedély  hatály a Megkezdése Módosítása Megszűnése
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Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatása esetén

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységr ől és üzlet m űködési engedélyr ől

Kereskedelmi tevékenységTevékenység jellegeÜzlet Termékek (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban) Az üzletben folytat-e 
Megye: Baranya

Kereskedelmi hatóság

Keresked ő Kereskedelmi tevékenység helye

Nyilvántartásba vétel
 száma

A közhiteles 
nyilvántartás
elérhet ősége
(honlap link)


