
                                                   7. számú kérelem 
Mezőfalva Nagyközség  JEGYZŐJE                            

2422 Mezőfalva Kinizsi utca 44.   tel25-506-980  fax 25-506-820 
                   3.000,- Ft-os illetékbélyeg + 

                                                                                                                                    a szükséges mellékletek 
 

K É R E L E M 
működési engedély módosítására 

 
 

(abban az esetben kerülhet sor a már kiadott működési engedély módosítására; ha 
megváltozott ugyanazok kereskedő neve, megváltozott a cégneve, megváltozott a 
kereskedő székhelye, megváltozott a kereskedő statisztikai számjele. Javító műhelyek 
üzemeltetőire is vonatkozik az üzlet fantázianeve!) 
 
 

A kiadott működési engedélyen szereplő adatok: 
 

Az üzlet (javító műhely) címe:Mezőfalva, …………………………………………….………... 

Az üzlet (javító műhely) fantázianeve: …………………………………………………………….. 

Az üzlet fő tevékenységi köre és TEÁOR száma: ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Az üzlet (javító műhely) üzemeltetőjének neve: …………………………………………………. 

Az üzlet (javító műhely) működési engedélyének önkormányzati (nyilvántartási) száma: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Az üzlet (javító műhely) működési engedélyének iktatószáma, kelte: ………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

A változás megnevezése:  
 

Megváltozott név (a kereskedő, javító műhely üzemeltetője) új neve: ……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

A megváltozott (új) cégnév: ………………………………………………………………………… 

A megváltozott (új) székhely címe: …………………………………………………………..…… 

A megváltozott (új) statisztikai jelzőszáma (adószám): ……………………………………….. 

A megváltozott (új) fantázianév: …………………………………………………………………… 

A csatolt (változástól függően szükséges) mellékletek:  
A vállalkozói igazolványról hatósági bizonyítvány, a társasági szerződés, illetve végzés okirat 
jellegű példánya, statisztikai jelzőszám változását igazoló APEH bejelentőlap fénymásolati 
példánya + a már kiadott működési engedély eredeti példánya.  
 
A becsatolt mellékletekkel igazolja a változást (változásokat).  
 
Mezőfalva, …………………….. 
 
 

bélyegző lenyomata 
(ha van)  

………………………………….. 
a kereskedő (javító műhely üzemeltetője) 

cégszerű aláírása 
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TÁJÉKOZTATÓ 
a 7. számú kérelem nyomtatványhoz 

 
 
 

Ezt a kérelem nyomtatványt Önnek (vállalkozó, vagy társaság vezetője) abban az 
esetben kell kitölteni, ha üzletére vagy javító műhelyére már rendelkezik működési 
engedéllyel, de a kiadott működési engedély módosítani kell a következők miatt:  
 
- megváltozik ugyanazon kereskedő neve: 
   megváltozik a vállalkozó neve (személy neve változik, egyéni cég lesz, 

megváltozik a társaság neve – cégneve) 
 
- megváltozik a kereskedő székhelyének címe; 
 
- megváltozik a kereskedő statisztikai számjele (adószámának első nyolc száma 

változatlan! – az adószám utolsó 2 jegyű száma változik – más megyébe kerül a 
székhelyváltozása miatt) 

 
- megváltozik az üzlet, javító műhely fiók fantázianeve 
 
A kérelem benyújtásához szükséges mellékletek, illetve jogszabályi háttér /az üzletek 
működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 
többször módosított 4/1997. (I. 29.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés/. 
 
 
 
A kitöltött kérelemhez Önnek csatolnia kell:  
 
- a kitöltött 7. számú formanyomtatványt, 
- 3000,- Ft-os illetékbélyeget,  
- a korábban kiadott működési engedély eredeti példányát,  
- a vállalkozói igazolványról kiadott hatósági bizonyítványt, a társasági szerződés, 

illetve cégkivonat (végzés), aláírási címpéldány eredeti, vagy közjegyző által 
hitelesített példányait, 

- a statisztikai jelzőszám változását igazoló APEH bejelentőlap fénymásolati 
példányát.   


	K É R E L E M

