
TISZTELT ÜGYFELÜNK!  KITÖLTÉS ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A TÁJÉKOZTATÓT ( 4. OLDAL)! 
Tisztelt Ügyfelünk, ezen az adatlapon akkor jelentheti be a bejelentett adatokban bekövetkezett változást,   

• ha 2009. október 1. után tett bejelentést bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról,  
és a bejelentésben megjelölt adatok megváltoztak, vagy 

• ha  2009. október 1. után  kapott üzletre új vagy módosított működési engedélyt, és a működési 
engedély iránti kérelemben megjelölt adatok megváltoztak, de az adatváltozás az „IGAZOLÁS 
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁRÓL” tartalmát nem érinti, vagy  

• ha  2009. október 1. után  kapott üzletre működési engedélyt, és az üzletben a továbbiakban már 
semmilyen üzletköteles termékeket nem kíván forgalmazni  (az „IGAZOLÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 
KIADÁSÁRÓL” egyidejű leadásával). 

 
a bejelentés 

illetékmentes 

BEJELENTÉS 
ADATVÁLTOZÁSRÓL 

(a  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 
rendelet 6. § (5) bekezdése illetve 10. § (1) bekezdése alapján) 

 
A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet végző kereskedőkről illetve a  Gyömrő városi  
működési engedéllyel rendelkező üzletekről vezetett  hatósági nyilvántartásban (www.gyomro.hu) 

szereplő adatok: 

A kereskedő nyilvántartási száma: ���� 

A kereskedő  neve: .............………........................…............………………………………….....................  
 
Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, csomagküldő kereskedelem,  automatából történő 
értékesítés, vagy  üzleten kívüli kereskedelem esetében a kereskedő székhelye (címe):           
���� Gyömrő. ………………………………………………………..……………..…………..  

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, közvetlen értékesítés, bevásárlóközpontban folytatott 
kereskedelmi tevékenység, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység vagy közterületi 
értékesítés esetében a kereskedelmi tevékenység helye (címe, helyrajzi száma):  

���� Gyömrő. …….……………………………………………….…………………………… 

A kereskedési hely azonosító száma: ���� / �� 
 

 
Bejelenteni kívánt adatváltozások (ide írja be az új adatokat, ha a 2.-3. oldalon nincs megfelelő 

táblázat illetve ide írja be azt is, ha az üzletben a továbbiakban már semmilyen üzletköteles termékeket 
nem kíván forgalmazni, az üresen maradó sorokat kérjük, húzza át): 

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

  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Az üzlet napi/ heti nyitvatartási ideje (ha nincs változás, kérjük, húzza át a táblázatot): 
 

hétfő: óra között 

kedd: óra között 

szerda: óra között 

csütörtök: óra között 

péntek: óra között 

szombat: óra között 

vasárnap: óra között 

Az üzletben forgalmazott fő termékkör (ha nincs változás, kérjük, húzza át a táblázatot): 

fő termékkör sorszáma: ……… megnevezése:……………...………………………………………………… 

 

Az új (eddig nem forgalmazott) illetve megszűnt (a továbbiakban nem forgalmazott) termékek köre  (a 
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete alapján, ha nincs változás, kérjük, húzza át a táblázatot): 

sor-
szám megnevezés 

új 

(jelölje 
X-szel) 

megszűnt 

(jelölje 
X-szel) 

 sor-
szám megnevezés 

új 

(jelölje 
X-szel) 

megszűnt 

(jelölje 
X-szel) 
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Az új (eddig nem forgalmazott) illetve megszűnt (a továbbiakban nem forgalmazott) jövedéki termékek 
(ha nincs változás, kérjük, húzza át a táblázatot): 

megnevezés 
új 

(jelölje 
X-szel) 

megszűnt 

(jelölje 
X-szel) 

ásványolaj   
alkoholtermék   

sör   
bor   

pezsgő   
köztes alkoholtermék   

dohánygyártmány   

                          II. Csatolt okiratok (a változás igazolására):                                                    csatolva 
                                                                                                                                  (megfelelőt karikázza be)      

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

IGEN  /  NEM  

+ az üzlet használata jogcímének  megváltozása esetén:  haszonélvezet esetében– ha 
nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását 
igazoló okirat  

IGEN  /  NEM  

+ az üzlet használata jogcímének  megváltozása esetén:  közös tulajdonban álló üzlet 
esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak 
hozzájárulását igazoló okirat 

IGEN  /  NEM  

+ MOZGÓBOLT esetén a működési terület  és az útvonal jegyzéke  IGEN  /  NEM  

+ ÜZLETEN KÍVÜLI KERESKEDÉS vagy CSOMAGKÜLDŐ KERESKEDELEM esetén a 
működési terület jegyzéke,  a működési területtel érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve 
az országos jelleg megjelölésével  

IGEN  /  NEM  

+ ha az üzletben a továbbiakban már semmilyen üzletköteles termékeket nem 
forgalmaz:  ……………………………………nyilvántartási számú „IGAZOLÁS 
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁRÓL” 

IGEN  /  NEM 

+ 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  

Gyömrő, 20…… év …………………… hónap ……. napján   

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

                                                                                                              bejelentő aláírása (bélyegzője) 
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Kérjük, folytassa az adatlap kitöltését a 4. oldalon!    
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 6. § (5) 
bekezdésében illetve a 10. § (1) bekezdésében foglalt előírások értelmében a kereskedő a kereskedelmi 
tevékenység végzésére vonatkozó bejelentés megtétele után a bejelentésben megjelölt adatokban (illetve 
üzletköteles termékek forgalmazása esetén a működési engedély megadását követően a működési engedély iránti 
kérelemben megjelölt adatokban) bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az 
azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a  kereskedelmi hatóságnak.  
 
A bejelentés alapján a kereskedelmi hatóság az adatváltozást a nyilvántartásába bejegyzi. A nyilvántartás 
nyilvános, a kereskedelmi hatóság  a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi. 
 
Ezen az adatlapon bejelentendő adatváltozás lehet:  
 

• a kereskedő  nevének (cégnevének) megváltozása,  
• a kereskedő székhelyének változása,   
• a kereskedő gazdásági társaság cégjegyzékszámának, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számának, 

illetve a kistermelő regisztrációs   számának változása,   
• a kereskedő statisztikai számának változása,  
• a kereskedelmi tevékenység helye címének változása (pl. utcanév-változás esetén), 
• a kereskedés működési területének változása,  
• amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, akkor az üzlet napi/ heti nyitvatartási idejének 

megváltozása, az üzlet tulajdonosának változása, az üzlet használata jogcímének  változása, az üzlet 
elnevezésének változása, az üzlet alapterületének változása,  a vendéglátó  üzlet befogadóképességének 
változása,  

• a bejelentés alapján forgalmazható termékek körének változása,   
• a forgalmazott jövedéki termékek körének változása, 
• kereskedelmi tevékenység jellegének változása, 
• szeszesital-kimérés folytatása, 
• az üzletben a vendégek szórakoztatására az alábbi tevékenységeket kívánom zeneszolgáltatás                     

nyújtása, műsoros előadás, tánc rendezése a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. 
törvényben foglaltak alapján   szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék üzemeltetése. 

 
Amennyiben üzletköteles termékeket (is) forgalmaz (azaz az üzletre működési engedéllyel rendelkezik), akkor a 
kereskedő nevének, székhelyének, cégjegyzékszámának (egyéni vállalkozó nyilvántartási számának,  kistermelő 
regisztrációs   számának), az üzlet címének, elnevezésének illetve a forgalmazott üzletköteles termékek körének 
változását a „BEJELENTÉS ’’IGAZOLÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁRÓL’’ TARTALMÁT ÉRINTŐ 
ADATVÁLTOZÁSRÓL” adatlapon jelenheti be. 
  
Amennyiben az üzletben a továbbiakban már semmilyen üzletköteles termékeket nem kíván forgalmazni, akkor az 
üzlet működtetéséhez működési engedélyre a továbbiakban nincs szükség,   
 
  
Ügyfélfogadási idő:   hétfőn 8.00-11.30, 13.00-17.00, szerdán 8.00-11.30, pénteken 8.00-11.00 óra között. 
 
A kereskedelmi tevékenység bejelentésének vagy az adatváltozás bejelentésének elmulasztása esetén a 
kereskedelmi hatóság bírságot szab ki illetve a jogszabályban előírt esetben megtiltja a bejelentés-köteles 
kereskedelmi tevékenység bejelentés nélküli folytatását. 
Az üzlet megszűnését a megszűnést követő öt munkanapon belül – a működési engedély kiadásáról szóló 
igazolás leadásával egyidejűleg  - köteles hatóságomnak bejelenteni, célszerűen a „BEJELENTÉS 
KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ILLETVE ÜZLET MEGSZÜNTETÉSÉRŐL” adatlapon.  
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