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. után adott ki új vagy módosított működési engedélyt és az adatváltozás az „IGAZOLÁS
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁRÓL” tartalmát érinti (ide nem értve a forgalmazott üzletköteles
termékek köre bővítését).
FIGYELEM! Amennyiben az üzletben a működési engedély kiadásáról szóló igazolásban nem szereplő
üzletköteles terméket kíván forgalmazni, abban az esetben új működési engedély iránti kérelmet kell
benyújtania.

illetékbélyeg helye
(az eljárási illeték
összege: 3.000 Ft)

IP088/02
BEJELENTÉS
„IGAZOLÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁRÓL” TARTALMÁT
ÉRINTŐ ADATVÁLTOZÁSRÓL
(a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet 10. § (1) és (3) bekezdése alapján)

A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet végző kereskedőkről illetve a Gyömrő területi
működési engedéllyel rendelkező üzletekről vezetett hatósági nyilvántartásban (www.gyomro.hu)
szereplő adatok:
Kereskedő nyilvántartási száma:

 Működési engedély nyilvántartási száma:/20….

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

 Budapest XIV. ker.……………………………………….…………………………

Bejelenteni kívánt adatváltozások (az új adatok, az üresen maradó sorokat kérjük, húzza át):
A kereskedő neve: .............………........................…............………………………………….....................



A kereskedő székhelye (címe):
………………………………………..……………..…………..
A kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma: ……………………………………………………...
Az üzlet címe:



. ………………………………………….…………………………

Az üzlet elnevezése: …………………………………………………………………….
Az üzletben forgalmazott üzletköteles termékek közül az alábbiak forgalmazását megszüntettem:
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
Csatolt okiratok:

csatolva
(megfelelőt karikázza be)

aláírási címpéldány (gazdasági társaság esetén)

IGEN / NEM

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

, 20…… év …………………… hónap ……. napján
…..……………………………………………….
bejelentő aláírása (bélyegzője)
Kérjük, folytassa az adatlap kitöltését a 2. oldalon!
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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 10. §
(1) bekezdésében foglalt előírások értelmében a kereskedő a működési engedély megadását követően
bekövetkező adatváltozásokat köteles haladéktalanul bejelenteni a kereskedelmi hatóságnak.
A rendelet 10. § (3) bekezdése értelmében 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.
Az adatlapon bejelenthető adatváltozás lehet:







a kereskedő nevének (cégnevének) megváltozása (de nem az üzlet üzemeltetőjének
megváltozása);
a kereskedő székhelyének változása;
a kereskedő gazdásági társaság cégjegyzékszámának, az egyéni vállalkozó nyilvántartási
számának, illetve a kistermelő regisztrációs számának változása;
az üzlet címének változása (pl. az utca elnevezésének megváltozása esetén);
az üzlet elnevezésének változása;
a forgalmazott üzletköteles termékek közül forgalmazásának megszüntetése (de nem
valamennyi üzletköteles termék forgalmazásának megszüntetése).

Amennyiben az üzletben a továbbiakban már semmilyen üzletköteles termékeket nem kíván
forgalmazni, akkor erre vonatkozó bejelentését a „BEJELENTÉS ADATVÁLTOZÁSRÓL” adatlapon
szíveskedjen megtenni. (Az üzlet működtetéséhez működési engedélyre a továbbiakban nincs szükség,)
Ebben az esetben a fenti
egyéb adatváltozások bejelentéséhez is a „BEJELENTÉS
ADATVÁLTOZÁSRÓL” adatlap használható.
Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás (üzemeltető változás) esetén a bejelentést
az új jogosult célszerűen a „BEJELENTÉS AZ ÜZLET HASZNÁLATÁRA JOGOSULT SZEMÉLYÉBEN
TÖRTÉNT VÁLTOZÁSRÓL ” adatlapon teheti meg.
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