
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján 

 

ÜZEMELTETŐ SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁS 

ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM 

(KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG) 
 

A hatóság érkeztető-bélyegzőjének helye A hatóság iktatóbélyegzőjének helye 

 

A KERESKEDŐ ADATAI: 

Név: ..............................................................................................................................................  

Székhely: ......................................................................................................................................  

Levelezési cím (amennyiben eltér a székhelytől): .......................................................................  

Cégjegyzékszám/e.v. nyilv.tartási sz./kistermelő reg.sz.: ............................................................  

Adószám: ........................................ Statisztikai szám: .................................................................  

Telefonszám: ................................................................................................................................  

Elektronikus levelezési cím: .........................................................................................................  

 

KITŐL VESZI ÁT AZ ÜZLETET? 

Név:  .............................................................................................................................................  

Székhely:  .....................................................................................................................................  

Cégjegyzékszám/e.v. nyilv.tartási sz./kistermelő reg.sz.:  ...........................................................  

Működési engedély ügyiratszáma:  ..............................................................................................  

 

A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ADATAI: 

 

A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG CÍME: 

Az üzlet címe: ...............................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Az üzlet elnevezése: .....................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

  

Illetékmentes! 



210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján 

 

Az üzlet nyitvatartási ideje: 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

A nyitvatartási idő (a megfelelőt jelölje X-szel): 

 állandó jellegű (az év minden napján azonos) 

 ideiglenes jellegű, ez esetben az üzemelés időtartama: 

 

 

AZ ÁTVENNI KÍVÁNT ÜZLETKÖTELES TERMÉKEK (a megfelelő(ke)t jelölje X-szel): 

 

 2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve 

a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag 

 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 

 5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári 

célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. 

pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel 

 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 

 

 

 

Kelt:  ..................................................................  

 

 

 

  .......................................................  

a kérelmező aláírása és 

bélyegzőlenyomata 
 

Csatolt mellékletek: 

 gazdasági társaság esetében aláírási címpéldány; 

 nem személyesen eljáró ügyfél esetében kettő tanúval ellátott meghatalmazás; 

 nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet 

stb.) vonatkozó igazoló okirat; 

 haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat; 

 közös tulajdonban álló üzlet esetében, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat. 

A csatolandó mellékleteket kérjük eredeti példányban bemutatni, másolás után visszaadjuk. 
 


