Tevékenységi engedéllyel rendelkezők
adatváltozásainak (törlésének) bejelentése
I. Adatmódosítás
Kérem, hogy a 35/2011.(IX. 14.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóságot, az általa vezetett
nyilvántartásban PR…………….szám alatt nyilvántartott adataimban az alábbiakat módosítsa.
Gazdálkodó szervezet/egyéni vállalkozó nyilvántartott neve
………………………………………………………………..
(névváltozás esetében új tevékenységi engedély iránti kérelmet kérünk benyújtani, mert egy
nyilvántartási szám csak egy névhez kapcsolódhat)
Módosítást kérek az alábbiak szerint (csak a változással érintett pontok kitöltését kérjük)
1./ Új vezető tisztségviselő (k) neve:

2./ Új székhelyének címe (cégjegyzékben/vállalkozói igazolványban/egyéb nyilvántartásban szereplő
címmel azonosan):

3./ Új telephely(einek) fióktelep(einek) pontos, beazonosítható címe*:

A hatóság által nyilvántartott telephely(ek) törlését: kérem / nem kérem (aláhúzással kérjük jelölni)
A törölni kért telephely(ek)címe:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………...
4./Új műhely(einek) címe*:

A hatóság által nyilvántartott műhely(ek) törlését: kérem / nem kérem (aláhúzással kérjük jelölni)
A törölni kért műhely(ek)címe:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………...
5./Egyéb kereskedelmi árusítóhely(ei)nek új címe*:
A hatóság által nyilvántartott telephely(ek) törlését: kérem / nem kérem (aláhúzással kérjük jelölni)
A törölni kért telephely(ek)címe:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………...
A 3.,4.,5., pontok: ha az új cím nem szerepel a közhiteles nyilvántartásban, a használat jogcímét
igazolni kell (pld. bérleti szerződés benyújtásával)
6./ Tevékenység módosítása
Itt kell fel tüntetni a 35/2011.(IX.14.) NGMr. 1.§-a. szerint folytatni kívánt, módosult tevékenységet,
mely lehet:
• készítés,
• javítás,
• árverés
• kereskedelmi tevékenység.
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A kitöltésnél egyértelműen jelölje, mely adatot kéri törölni és melyet újként feltüntetni. Kereskedelmi
tevékenység folytatására vonatkozó kérelem esetén meg kell jelölni a folytatni kívánt tevékenység
pontos formáját a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. (továbbiakban: Kertv.) 3.§ 4) bekezdése
szerint, melyek az alábbiak lehetnek:
a) üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
c) bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
d) vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
e) közterületi értékesítés
f) közvetlen értékesítés,
h) csomagküldő kereskedelem,
A törölni kívánt tevékenységnél „T” betűt, az újnál „Ú” betűt kérünk feltüntetni.
Tájékoztatjuk, hogy nemesfémtárgyak kereskedelme esetén nem megengedett a Kertv. 3.§ 4)
bekezdésének b) g) i) pontjai szerinti tevékenység.
7./ Gazdálkodó szervezet cégbírósági bejegyzésének száma vagy egyéni vállalkozó nyilvántartási
száma *: ………………….………………..………………
8./ Adószáma*:………………………………..
9./ E-mail címe:………………………………………………
10./ Honlap címe: …………………………………………
Csomagküldő kereskedelem esetén kötelező megadni, mert ez az „üzlet”.
11./ Telefonszáma (ahol napközben elérhető):………………………
12./ Telephely(ek) nyitvatartási ideje (üzletek, műhelyek, egyéb telephelyek) amikor a működés
ellenőrizhető:…………………………………………………………………………………………
Melléklet:
a./ Hatósági erkölcsi bizonyítvány(ok) az egyéni vállalkozóra vagy a cégnyilvántartásban szereplő
valamennyi vezető tisztségviselőre vonatkozóan
b/ Az igazgatási szolgáltatási díj (6.800 Ft) megfizetésének igazolása
II. Törlési kérelem
Kérem a tevékenységi engedély visszavonását és a vállalkozás törlését a nyilvántartásból:
igen – nem
A törlés mentes az eljárási díj megfizetése alól.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
…………………………., 20…...……………….
……………………………………
kérelmező cégszerű aláírása
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság, Budapest
a postai úton érkezett/ személyesen beadott **kérelmet ………………….sz. alatt iktatta.
** a megfelelő rész aláhúzandói
Budapest, 20……..……………………….
Nemesfém Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály
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