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VÁLTOZÁS BEJELENTÉS 

 

 
Alulírott, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. 

rendeletben előírt kötelezettségemnek eleget téve bejelentem, hogy a(z) 

……........................................ nyilvántartási számú kereskedelmi tevékenység nyilvántartott 

adataiban az alábbi adatváltozás következett be:1 

A kereskedő adatai: 

Neve: ……………………………………………………………………………………………  

Címe, székhelye: ………………………………………………………………………………..  

Cégjegyzék száma / egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / kistermelő regisztrációs száma: 

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

Adószáma: ……………………………………………………………………………………...  

Statisztikai száma: ……………………………………………………………………………...  

Bejelentő személy / kapcsolattartó neve: ………………………………………………………  

Telefonszáma, e-mail címe: ……………………………………………………………………  

Mozgóbolt, üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén2  

a működési terület és/vagy az útvonal jegyzéke: …………………………………………….   

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

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

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

Az üzlet adatai, amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 

Címe 2628 Szob, ……………………………………………………………………………….. 

Helyrajzi száma: ……………………………………………………………………………...... 

Elnevezése: …………………………………………………………………………………….  

Üzlethelyiség nagysága (m2): ………………………………………………………………….  

       

                                                 
1 Kérem a teljes adatlap kitöltését! A megváltozott adatot szíveskedjen „X”-el jelölni! 
2 ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése 
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Vásárlók könyve azonosító adatai: …………………………………………………………….  

Vásárlók könyve használatbavételének időpontja: ……………………………………………  

Bérleti szerződés esetén:                                                                                                               

lejárat időpontja: ……………………………  vagy határozatlan idejű:  

 

Vendéglátóhely üzlettípusa3:                                                                                                         

 Étterem 

 Büfé 

 Cukrászda 

 Kávézó, alkoholmentes italokra 

specializálódott vendéglátóhely 

 Italüzlet, bár 

 Zenés-táncos szórakozóhely 

 Munkahelyi/közétkeztetést végző 

vendéglátóhely 

 Gyorsétterem 

 Rendezvényi étkeztetés 

 Alkalmi vendéglátóhely 

 Mozgó vendéglátóhely 

 

 

Az üzlet napi/heti nyitva tartási ideje:                                                                                           

Hétfő  

Kedd  

Szerda  

Csütörtök  

Péntek  

Szombat  

Vasárnap  

 

Termékkört érintő változás:4                                                                                                           

Forgalmazni kívánt új termékkör(ök):  ..................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

                                                 
3 azt az üzlettípust kell megjelölnie, ami a fő terméktípus alapján leginkább jellemzi a vendéglátóhelyet 
4 a 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet 6. melléklete alapján. Kizárólag üzletben forgalmazható termék(ek) esetén működési-engedély 

iránti kérelmet kell benyújtani! 



 

3 

 

 

Törölni kívánt termékkör(ök):  ..............................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

 

Egyéb – az adatlapon nem szereplő - bejelenteni kívánt változás: .........................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

 

Szob, ……….. év …………………. hónap …… napján 

 

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

 bejelentő aláírása (bélyegző) 

 

 


