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Nyilvántartási szám:

ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉS
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról*
működési engedélyről*

A kereskedő neve, cégneve: ….…………………………………………………………………………………..……………………………………………….....
Címe, illetve székhelye: ……………………………………………………………………………………….……………...............................................
Ügyintézője és elérhetősége (telefon / e-mail): ………………………………………………………..……………………………..….....................
Nevezett egyéni vállalkozó* / kistermelő* / cég képviseletében eljáró ügyvezető* meghatalmazott*, a fenti
nyilvántartási számú üzlethez kapcsolódó
– kereskedői bejelentés
– működési engedély
adataiban bekövetkezett változást jelentek be, a csatolt okirat(ok) szerint. A túloldali tájékoztatót megismertem és
tudomásul vettem.

Keltezés, aláírás:

………………………………..……, ………………………………..
………………………………………
(cégszerű) aláírás (bélyegző)

* A megfelelő részt aláhúzással kell megjelölni. ** A nem megfelelő szöveget át kell húzni.
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Tájékoztató
Tájékoztatom, hogy
– A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
24. § (1) bekezdése szerint, a szolgáltató (a bejelentés alapján folytatható kereskedelemi tevékenység esetében) a
bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak;
– A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése
szerint a kereskedő a működési engedély megadását követően az 1. melléklet B) pontjában (A működési engedély
iránti kérelem kötelező adattartalma) megjelölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva
tartási idő változása esetén az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek;
– Az adatváltozás bejelentése a működési engedély iránti kérelem vagy a bejelentésről szóló nyomtatványon történik,
a megváltozott adatok megjelölésével (pl.: csillagozás). A kereskedőt, az üzletet és címüket ismertető adatokon és a
megváltozott adatokon kívül a nem változott adatokat nem szükséges feltüntetni.
– Működési engedélyhez kötött termékkör felvétele nem minősül adatváltozásnak, arra új működési engedélyezési
eljárást kell lefolytatni;
– Az itt említett jogszabályok hatályba lépése előtt kiadott (régi típusú) működési engedélyek esetében a megfelelő
nyomtatványt teljes egészében ki kell tölteni és a régi működési engedély leadásával a jegyzőhöz be kell nyújtani;
– A működési engedéllyel kapcsolatos eljárás illetékmentes. A bejelentés alapján folytatható kereskedelmi
tevékenység esetében, csak eredeti bejelentés vagy új termékkör felvétele esetében kell az 1. oldalon feltüntetett
általános eljárási illetéket leróni, valamely termékkör törlésének vagy egyéb adat változásának bejelentése
illetékmentes.
Szirmabesenyő Nagyközség Polgármesteri Hivatalában a kereskedelmi ügyekben az alábbi nyomtatványokat
alkalmazzuk:
1) MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM: a működési engedélyhez (üzlethez) kötött termékkörök és más, bejelentés
alapján forgalmazható termékkörök forgalmazása esetében kell alkalmazni.
2) BEJELENTÉS bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról: csak a bejelentés alapján forgalmazható
termékkörök esetében használatos nyomtatvány.
3) TERMÉKKÖRÖK: a kormányrendeletben felsorolt termékköröket tartalmazza, félkövér betűvel megjelölve az
üzlethez (működési engedélyhez) kötött termékeket. A megjelölés hozzávetőleges, az üzlethez való kötöttséget a
rendelet 3. melléklete határozza meg, a termékkörök tételes felsorolása nélkül.
4) PÓTLAP: amennyiben szükséges, az 1) vagy 2) pontbeli okirathoz kapcsolható, ha azokon valamely adat feltüntetése
azt szükségessé teszi.
dr. Szakos Judit s.k.
jegyző
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