
 

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján 

 
 
 
 

KÉRELEM 
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSÁHOZ 

 

Alulírott,………………………………………………………..(kereskedő neve) bejelentem, hogy a 

részemre ………………………/20…... iktató számon, …………………………..nyilvántartási 

számon Dévaványa, ……………………………………….. ………….szám alatti üzletre kiadott 

működési engedély adataiban az alábbi változás történt. 

(Kizárólag a változással érintett rész töltendő ki!) 
 
I. A kereskedő és az üzlet adatai 
 
1. A kereskedő neve: ………………………………………………………………………………………... 
 
    címe, illetve székhelye:……………………………………………………………………………………. 
 
    kapcsolattartó neve, telefonszáma: ……………………………………………………………………... 
 
2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, ill. a kistermelő 
regisztrációs száma:…………………………………………………………………..……………………… 
 
3. a kereskedő, adószáma:……………………………………………………..…………………...………. 
 
a kereskedő statisztikai száma: ………………………...……………………………….………….………. 
 
4. Az üzlet 
 
 4.1. a napi/heti nyitvatartási ideje: 
 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 
4.2. tulajdonosa (név és lakcím): ………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4.3. címe, helyrajzi száma: ………………………………………………………………………………….. 
 
….………………………………………………...…………………………………………………………….. 
 
4.4. használatának jogcíme: ……………………………………………………….……………………… 
 
4.5. elnevezése: ……………………………………………………………………………………………… 
 
4.6. alapterülete (m2): ……………………….. 



 

 

 
 
 
 
 
5.  Üzletek szerinti bontásban  a forgalmazni kívánt termékek : 
5.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények 

 az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer 
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek 

 állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik 

 növényvédő szerek és hatóanyagaik 

 nem veszélyes hulladék 

 „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán 
vagy propán-butángáz és az üzemanyag 

 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 

 
5.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5.3. a forgalmazni kívánt jövedéki termékek megnevezése: ( a megfelelő aláhúzandó ) 
- ásványolaj, 
- alkoholtermék, 
- sör, 
- bor, 
- pezsgő, 
- köztes alkoholtermék, 
- nem forgalmazok jövedéki terméket 
 
6. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
 - kiskereskedelem 
 - nagykereskedelem 
 
 
II. Melléklet: 
  3,000 Ft értékű illetékbélyeg  

 
 
Kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok. 
 
 
Dévaványa,  20…... év …………………….hó ………….nap 
 
 
 
 
 

…………………..…………………………… 
Kérelmező (bejelentő) aláírása, bélyegző 


