Útmutató adatváltozás bejelentő adatlap kitöltéséhez:
Az „adatváltozás bejelentő adatlap” 2 oldalból áll. Az első oldal az adatok
módosításának feltüntetésére szolgál, míg a második oldal a változáshoz
vonatkozó indoklási részt tartalmazza. (Amennyiben ezen oldalak bármelyike
hiányzik, vagy nincs kitöltve, a bejelentőt nem fogadjuk el!) Tehát fontos, hogy
az adatlap letöltése után, mind a két oldalt ki kell nyomtatni!
Abban az esetben, ha a Koncesszió jogosult / Koncessziót gyakorló több
koncessziót érintően kíván módosítást benyújtani, az adatlapokat különkülön szerződésenként kell megküldeni Társaságunknak. (Amennyiben egy
bejelentő lapon több koncesszió van feltüntetve, a módosítást csak egy
szerződés esetében tudjuk rögzíteni)
A bejelentő fejlécében meg kell adni a bejelentéssel érintett koncessziós
szerződés számát (Pl: HU0001/00001), továbbá a Koncessziót jogosult, a
Koncessziót gyakorló illetve a koncesszióval érintett település nevét.
(Amennyiben bármelyik adat hiányzik, vagy tévesen szerepel, a bejelentőt nem
fogadjuk el)
A bejelentőlapon található táblázatban lehet és kell megadni a módosítani
kívánt adatokat. A táblázat 3 oszlopból áll, melynek bal oldali oszlopa
tartalmazza a módosítani kívánt adatok megnevezését. A középső üres
oszlopban kell feltüntetni a régi, módosítani kívánt adatot, mellé a
jobboldali oszlopba kell beírni az új adatot. Nyomatékosan felhívjuk a
figyelmet, hogy csak azt a sort kell kitölteni, amely adatban változás állt
be, tehát azt a sort, amit nem érint módosítás, azt nem szükséges kitölteni!
(Amennyiben a táblázat tévesen, vagy hiányosan van kitöltve, a bejelentőt nem
tudjuk elfogadni)
Egyes adatok módosításához nem elegendő csupán a bejelentő lap kitöltése,
ugyanis bizonyos adatok változtatása esetében az adatváltozás bejelentő
adatlap mellé szükséges csatolni a módosítást igazoló okmányok,
engedélyek, kivonatok másolatát is.
Az alábbi változtatások bejelentéséhez szükséges mellékletet csatolni:
-

jogosult neve: személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcím kártya,
adó kártya) másolata
jogosult állandó lakhelye: lakcímkártya másolata
jogosult személyi igazolvány száma: személyi igazolvány másolata
jogosult adóazonosító jele: adókártya másolata
Koncessziót gyakorló elnevezése: cégkivonat másolata
Koncessziót gyakorló cégjegyzékszáma: cégkivonat másolata
Koncessziót gyakorló székhelye: cégkivonat másolata
Koncessziót gyakorló adószáma: cégkivonat másolata
Koncessziót gyakorló képviselője: cégkivonat másolata
dohánybolt üzemeltetési helye: működési engedély másolata

(Amennyiben a felsorolt adatok módosításához nincsenek hiánytalanul csatolva a
fent leírt változást igazoló dokumentumok, a bejelentőt nem áll módunkban
elfogadni!)

Az adatváltozás bejelentő adatlap hitelesítéséhez feltétlenül szükséges
kitölteni az aláírási és a tanú részeket. A Koncesszió jogosultnak és a
Koncesszió gyakorlójának cégszerűen alá kell írnia a bejelentő lap mindkét
oldalát, továbbá szükség van még 2 tanú adataira és az ő aláírásaikra is.
(Amennyiben bármelyik aláírási rész hiányosan, tévesen van kitöltve, a bejelentő
lapot nem áll módunkban elfogadni!)
Az adatváltozás bejelentő adatlap hiánytalan kitöltése és a megfelelő
dokumentumok csatolása után a bejelentés megtehető elektronikus és
postai úton egyaránt.
Elektronikusan az ellenorzes@nemzetidohany.hu email címre, postai úton pedig a
1398 Budapest, Pf: 562 címre kell elküldeni a bejelentő lapot és mellékleteit.
Felhívjuk a figyelmet, hogy elektronikus úton kizárólag akkor tudjuk
elfogadni a bejelentést, ha azt a Koncessziós szerződésben rögzített,
vagy később hivatalosan bejelentett email címről küldik!
(A rendszerünkben nem rögzített email címről érkező leveleket nem áll
módunkban elfogadni, az így megküldött módosításokat nem rögzítjük.)
Amennyiben az adatváltozás bejelentő adatlap kitöltésével, módosítások
bejelentésével
kapcsolatosan
további
kérdések
merülnének
fel,
ügyfélszolgálatunkon, illetve a fent leírt email címen kérhetnek segítséget.

