
Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény 24. és 26. §-a alapján
kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Nyilvántartási szám:
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JELENTÉS A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓKRÓL

2021. II. félév

Adatszolgáltatók: települési önkormányzatok

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis
adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló

2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján közigazgatási
bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm.
rendelet alapján történik, figyelemmel a 295/2008/EK rendeletre.

Törzsszám: 15729909 Statisztikai főtevékenység: 8411 Megye: 11

Neve: TARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 2834 Tardos,Rákóczi Ferenc utca 10.

Beérkezési határidő: 2022.01.31

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül http://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon teheti fel:

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérése a honlapon: https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

dr.Szmodis István János jegyző 06-34/351-413 j.tardos@fibermail.hu

A kitöltő adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Gulyás Lászlóné ügyintéző 06-34/351-413 ph.tardos@fibermail.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc10

Köszönjük az együttműködésüket!
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Jelentés az önkormányzat által nyilvántartott bejelentés- és működésiengedély-köteles kereskedelmi tevékenységet folytatókról (210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet)

Önkormányzati nyilvántartási adatok A kereskedő adatai A kereskedelmi tevékenység adatai

Sorszám
  Nyilván-
tartásba

vétel
módja 1)

  Nyilván-
tartásba

vétel
indoka 2)

Nyilván-
tartásba

vétel
száma

Nyilvántartásba vétel,
módosítás,

megszűnés időpontja

Azonosító

Név Székhelycím

Kereskedelmi
tevékenység

Helyhez
kötött-e a

tevé-
kenység?

statisztikai
törzsszám

(adószám első
8 számjegy)

a kistermelő
regisztrációs

száma
(őstermelői

igazolvány sz...1 formája3) jellege4) 1=igen
0=nemév hó nap

a b c d
e f g h

i
e1 e2 e3 f1 f2 g1 g2 h1 h2

1 B 1 56 2021 7 1 26101534 Korzo -Transport Kft 2834 Tardos,Kiskert utca 10 8 5 0

A kereskedelmi tevékenység adatai

A helyhez kötött tevékenység pontos címe Üzlet vagy a tevékenység

irányí-
tószám település

közterület

házszám helyrajzi
szám

emelet, ajtó,
egyéb cím

bevásárlóközpont, vagy
piac neve, és az azon

belüli üzletazonosító5)
pontos

megnevezése
alap-

területe
(m2)

vendég-
látóhely
befoga-

dóképes-
sége (fő)

neve
jellege

(út, utca,
tér stb.)

j
k l m

j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8

1) Nyilvántartásba vétel módja: B = Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység, E =
Működésiengedély-köteles kereskedelmi tevékenység, BE = Bejelentés- és működésiengedély-köteles
kereskedelmi tevékenység együtt.

2) Nyilvántartásba vétel indoka: 1 = Új bejegyzés, 2 = Adatmódosítás, 3 = Megszűnés.
3) Kereskedelmi tevékenység formája: 1 = üzlet, 2 = mozgóbolt, 3 = bevásárlóközpont, 4 = piac,
5 = közterületi értékesítés, 6 = közvetlen értékesítés, 7 = üzleten kívüli, 8 = csomagküldő,
10 = bevásárlóközpontban lévő üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
11 = piacon lévő üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,,
12 = csomagküldő tevékenységet is folytató üzlet

4) Kereskedelmi tevékenység jellege: 2 = kiskereskedelem, 3 = nagykereskedelem, 4 = vendéglátás,
5 = kis- és nagykereskedelem együtt, 6 = kiskereskedelem és vendéglátás együtt.

5) Piac, bevásárlóközpont: megnevezése és az azon belüli üzletazonosító, amennyiben a kereskedelmi
tevékenység piacon, vagy bevásárlóközpontban történik.

Termékek

vendéglátó-
hely üzlet-

típusa

kimért
szeszes

ital
jövedéki
termék

6. melléklet szerinti termékkörök

a fő-
termékkör
sorszáma6) és/vagy a termékkörök sorszámai

1=igen 0=nem

n o p
r

r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 s

0 0 14 15

6) Főtermékkör: amennyiben rendelkezésre áll a kereskedelmi tevékenységet legjobban jellemző termékkör sorszáma.
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Jelentés az önkormányzat által nyilvántartott bejelentés- és működésiengedély-köteles kereskedelmi tevékenységet folytatókról (210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet)

Önkormányzati nyilvántartási adatok A kereskedő adatai A kereskedelmi tevékenység adatai

Sorszám
  Nyilván-
tartásba

vétel
módja 1)

  Nyilván-
tartásba

vétel
indoka 2)

Nyilván-
tartásba

vétel
száma

Nyilvántartásba vétel,
módosítás,

megszűnés időpontja

Azonosító

Név Székhelycím

Kereskedelmi
tevékenység

Helyhez
kötött-e a

tevé-
kenység?

statisztikai
törzsszám

(adószám első
8 számjegy)

a kistermelő
regisztrációs

száma
(őstermelői

igazolvány sz...1 formája3) jellege4) 1=igen
0=nemév hó nap

a b c d
e f g h

i
e1 e2 e3 f1 f2 g1 g2 h1 h2

2 B 1 57 2021 12 14 56550670 Major Zoltán 2834  Tardos,Ófalusor utca 1/a 8 5 0

A kereskedelmi tevékenység adatai

A helyhez kötött tevékenység pontos címe Üzlet vagy a tevékenység

irányí-
tószám település

közterület

házszám helyrajzi
szám

emelet, ajtó,
egyéb cím

bevásárlóközpont, vagy
piac neve, és az azon

belüli üzletazonosító5)
pontos

megnevezése
alap-

területe
(m2)

vendég-
látóhely
befoga-

dóképes-
sége (fő)

neve
jellege

(út, utca,
tér stb.)

j
k l m

j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8

1) Nyilvántartásba vétel módja: B = Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység, E =
Működésiengedély-köteles kereskedelmi tevékenység, BE = Bejelentés- és működésiengedély-köteles
kereskedelmi tevékenység együtt.

2) Nyilvántartásba vétel indoka: 1 = Új bejegyzés, 2 = Adatmódosítás, 3 = Megszűnés.
3) Kereskedelmi tevékenység formája: 1 = üzlet, 2 = mozgóbolt, 3 = bevásárlóközpont, 4 = piac,
5 = közterületi értékesítés, 6 = közvetlen értékesítés, 7 = üzleten kívüli, 8 = csomagküldő,
10 = bevásárlóközpontban lévő üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
11 = piacon lévő üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,,
12 = csomagküldő tevékenységet is folytató üzlet

4) Kereskedelmi tevékenység jellege: 2 = kiskereskedelem, 3 = nagykereskedelem, 4 = vendéglátás,
5 = kis- és nagykereskedelem együtt, 6 = kiskereskedelem és vendéglátás együtt.

5) Piac, bevásárlóközpont: megnevezése és az azon belüli üzletazonosító, amennyiben a kereskedelmi
tevékenység piacon, vagy bevásárlóközpontban történik.

Termékek

vendéglátó-
hely üzlet-

típusa

kimért
szeszes

ital
jövedéki
termék

6. melléklet szerinti termékkörök

a fő-
termékkör
sorszáma6) és/vagy a termékkörök sorszámai

1=igen 0=nem

n o p
r

r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 s

0 0 49

6) Főtermékkör: amennyiben rendelkezésre áll a kereskedelmi tevékenységet legjobban jellemző termékkör sorszáma.
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Űrlapon előforduló rövidített szövegek jegyzéke
1 a kistermelő regisztrációs száma (őstermelői igazolvány száma)
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