TISZTELT ÜGYFELÜNK! KITÖLTÉS ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A TÁJÉKOZTATÓT ( 2. OLDAL)!
Tisztelt Ügyfelünk, ezen az adatlapon akkor jelentheti be az adatváltozást, ha hatóságom az üzletre
2009. október 1. előtt adott ki új vagy módosított működési engedélyt, az üzletben üzletköteles termékeket
(is) forgalmaznak, és az üzlet használatára jogosult személyében változás következett be.
FIGYELEM!
Amennyiben az új jogosult bejelentés alapján forgalmazható terméket is forgalmazni kíván, akkor erről
külön bejelentést kell tennie, célszerűen a „BEJELENTÉS BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI
TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL” adatlapon.
Amennyiben az új jogosult (az üzlet működtetést átvevő új kereskedő) nem ugyanazt a tevékenységet
kívánja végezni illetve nem ugyanazokat az üzletköteles termékeket kívánja forgalmazni, amelyeket az
üzletet eddig működtető kereskedő, akkor az új jogosultnak új működési engedély iránti kérelmet kell
benyújtania.
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AZ ÜZLET HASZNÁLATÁRA JOGOSULT SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNT
VÁLTOZÁSRÓL - 2009. OKTÓBER 1. ELŐTT KIADOTT „MŰKÖDÉSI
ENGEDÉLY” BIRTOKÁBAN GYAKOROLT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
ESETÉN
(a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet 29. § (3) bekezdése alapján)

A kereskedő és a működési engedély eddigi adatai:
A 2009. október 1. előtt kapott működési engedély nyilvántartási száma:

/………….….(év)

A kereskedő neve: .............………........................…............………………………………….....................
Az üzlet címe:

 Budapest XIV. ker.……………………………………….…………………………
Bejelenteni kívánt adatváltozások (az új jogosult adatai):

A kereskedő neve: .............………........................…............………………………………….....................
A kereskedő székhelye (címe):

 ………………………………………..……………..…………..

A kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma: ……………………………………………………...
Az üzlet elnevezése: ……………………………………………………………………………………………….
Csatolt okiratok:

csatolva
(megfelelőt karikázza be)

nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére
(saját tulajdon, bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

IGEN / NEM

haszonélvezet esetében– ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

IGEN / NEM

közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

IGEN / NEM

az üzletet eddig működtető kereskedő nyilatkozata arról, hogy a működési
engedélyben feltüntetett üzletkörök alapján az üzletben eddig mely üzletköteles
termékeket forgalmazta

IGEN / NEM

aláírási címpéldány (gazdasági társaság esetén)

IGEN / NEM
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meghatalmazás a bejelentés ügyét intéző személy nevére (közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalva, amennyiben az ügyet intéző személy nem az
egyéni vállalkozó illetve nem a gazdasági társaság cégbíróságon bejegyzett képviselője)

IGEN / NEM

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az üzlet folyamatosan működik, a változás az
üzletben folytatott tevékenységet és a forgalmazott üzletköteles termékek körét nem érinti.

Kelt Budapesten, 20…… év …………………… hónap ……. napján
…..……………………………………………….
bejelentő aláírása (bélyegzője)
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
A kereskedő
- értesítési (posta) címe: ....................…..........……….....................................………..………………………
- ügyintéző neve: …………………………………………………..………………………………….…………….
- e-mail címe: …………………………………….………..@.....................................................
- egyéb elérhetőségei (telefonszáma, faxszáma): …………………………………………..………..........…
TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfelünk!
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 29. § (3)
bekezdésében foglalt előírások értelmében a rendelet hatálybalépésekor már működő és hatályos működési
engedéllyel rendelkező üzlet esetében a kereskedőnek csak a rendelet 1. melléklete szerinti adatokban
bekövetkezett változás esetén kell a rendelet szerinti új működési engedély iránti kérelmet vagy bejelentést
benyújtania.
A rendelet 10. § (4) bekezdése értelmében az üzlet használatára jogosult személyében történő változás esetén amennyiben a változás az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti
– a változást (annak megfelelő igazolása mellett) az új jogosult köteles bejelenteni.
Üzletköteles (kizárólag üzletben forgalmazható) termékek a rendelet 3. melléklete szerint:
1. dohánytermékek;
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj,
propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának
szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai
tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a
közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;
6. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
7. nem veszélyes hulladék;
8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután
gáz és az üzemanyag.
A működési engedélyről szóló igazolás tartalmát is érintő adatváltozás esetén a bejelentés alapján a kereskedelmi
hatóság az adatváltozást a nyilvántartásába bejegyzi, és a korábban kiadott működési engedély igazolásának
bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő működési engedélyről szóló igazolást ad ki.
A nyilvántartás nyilvános, a kereskedelmi hatóság a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.
A bejelentéssel kapcsolatos kereskedelmi hatósági ügyintézést Budapest XIV. kerületében Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ipari és Kereskedelmi Csoport (1145 Budapest,
Pétervárad utca 2. III. emelet 316., 317., 329. és 330. szoba, www.zuglo.hu ) végzi.
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Ügyfélfogadási idő: hétfőn 13 -18, szerdán 8 -16 , pénteken 8 -11 óra között.
Amennyiben az új jogosult (az üzlet működtetést átvevő új kereskedő) az üzletben bejelentés alapján
forgalmazható terméket is forgalmazni kíván, akkor erről külön bejelentést kell tennie, célszerűen
a
„BEJELENTÉS BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL” adatlapon.
Amennyiben az új jogosult (az üzlet működtetést átvevő új kereskedő) nem ugyanazt a tevékenységet kívánja
végezni illetve nem ugyanazokat az üzletköteles termékeket kívánja forgalmazni, amelyeket az üzletet eddig
működtető kereskedő, akkor az új jogosultnak új működési engedély iránti kérelmet kell benyújtania, célszerűen a
„KÉRELEM MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNT” adatlapon.
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