
1. 2. 3. 4. 6. 11. 12.

5.1. a kereskedelmi 
tevékenység címe

5.2. mozgóbolt 
esetében a 

működési terület 
és az útvonal

5.3. üzleten kívüli 
kereskedés és 
csomagküld ő 
kereskedelem 

esetében a 
működési terület

5.4. csomagküld ő 
kereskedelem 
esetében a 
működési terület

7.1. napi/heti nyitva 
tartási id ő

7.2. Az üzlet 
elnevezése

7.3. az üzlet 
alapterülete (m2)

7.4. vendéglátó üzlet 
esetében 

befogadóképessége

7.5. A vásárlók könyve 
használatba vételének 

időpontja

8.1. termékek 
megnevezése és 

sorszáma a 6. melléklet 
alapján

8.2. A  8.1-ből a Jöt. 3. § 
(2) bekezdése szerinti 

termékek

9.1. kereskedelmi 
ügynöki 

tevékenység 
(Kertv. 2. § 10. 

pont)

9.2. kiskereskedelem 
(Kertv. 2. § 13. pont), 

megjelölve a 
vendéglátást (Kertv. 

2. § 30. pont), 
amennyiben ilyen 

tevékenységet 

9.3. 
nagykereskedelem 

(Kertv. 2. § 18. pont)

10.1. 
szeszesital-

kimérést

10.2. a 22. § (1) 
bekezdésben 

meghatározott 
tevékenységet
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A kereskedelmi tevékenység helye
10. Annak ténye, hogy az üzletben

 folytatnak-e
7.

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben törté nik
8. Az egyes kereskedelmi formák

és helyek szerinti bontásban
9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban

a kereskedelmi tevékenység jellege

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi t evékenységekr ől

ha a keresked ő külön engedélyhez kötött 
kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott 
termékek köre, megnevezése, a külön 
engedélyt kiállító hatóság és a külön 

engedély száma, hatálya (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban)

A kereskedelmi 
tevékenység 

megkezdésének, 
módosításának és 
megszűnésének 

időpontja.

sorszám Kereskedelmi tevékenység 
helye szerinti bontásban a 
kereskedelmi tevékenység 

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

A keresked ő 
statisztikai száma

Nyilvántartásba 
vétel száma

Keresked ő 
cégjegyzékszáma, 

vállalkozói 
nyilvántartási száma, 
illetve a kistermel ő 
regisztrációs száma

Keresked ő neve, címe, 
székhelye

5.


