
Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 

9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15. 
Illetékbélyeg 

helye 

 

B E J E L E N T É S 
2009. 10. 01. napját megelőzően kiadott működési engedély adataiban 

történő változásról 
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 10. § (1) bekezdése alapján 

 

 

I. KERESKEDŐ ADATAI: 

Működési engedély nyilvántartási száma:............................................................... 

 

1./ Kereskedő neve: .................................................................................................................... 

Kereskedő székhelye: …............................................................................................................... 

Üzlet címe: …......  

 Az üzletkör száma Az üzletkör megnevezése  TEÁOR szám 

Fő üzletkör    

Kiegészítő üzletkör    

Kiegészítő üzletkör    

Kiegészítő üzletkör    

Kiegészítő üzletkör    

 

2./ Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 

Kereskedő cégjegyzékszáma: 

 

3./ Kereskedő statisztikai számjele: 

 

II. V Á L T O Z Á S: 

 

Kérem, csak a változásokat jelölje! A változások jellegétől illetve az értékesített 

termékköröktől függően további nyomtatványok kitöltése szükséges. 

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

 

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

 

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

 

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

 

Jelölje meg, hogy jelenlegi üzletkörében a kizárólag – működési engedéllyel rendelkező – 

üzletben forgalmazható termékek közül mely termékköröket forgalmazza: 

1. dohánytermékek; 

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények; 

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; 
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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 

. 

………………………………, 2010.......................... hó ......................nap  

 

 

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

kérelmező, bejelentő aláírása 

bélyegzője 

 

 

 

 

 

T á j é k o z t a t á s 

 

Csatolandó okiratok: 

1. Az üzlet tulajdonosára vonatkozó adatokban történő változás esetén az új tulajdonossal 

kötött bérleti szerződést igazoló okirat; 

2. Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a 

haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat; 

3. Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a 

tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat. 


