Illetékmentes

Nyilvántartási szám:

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai:
1. A kereskedő neve, cégneve: ….……………………………………………………………………………………………………………………...
Címe, illetve székhelye: ….……………………………………………………………………………………...............................................
Ügyintézője és elérhetősége (telefon / e-mail): ……………………………………………………………………..…..….....................
2. A kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma:
……………………………………………………………………………………...
3. A kereskedő statisztikai száma: ……………………………………………………………………………………...
4. Az üzlet:
4.1. Napi/heti nyitvatartási ideje (órától – óráig):
Hétfő
Kedd
Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Illetve időszakosan: ………………………………………………………………..………………………………………………………………….……...
4.2. Az üzlet (ingatlan) tulajdonosa: ……………………………………………………………………………………………………………………
4.3. Az üzlet címe, helyrajzi száma: ………………………………………………………………………...............................................
4.4. Az üzlet használatának jogcíme:*saját tulajdon közös tulajdon haszonélvezet bérlemény egyéb:
45. Az üzlet elnevezése: ………………………………………………………………………………………...............................................
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4.6. Az üzlet alapterülete: ……………… m ; vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége: …………… fő.
4.7. A vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai: ………………………………… sorszámtól
………………….……………… sorszámig
Használatba vételének időpontja: …………… év …………………..................... hó ............ nap

* A megfelelő részt aláhúzással kell megjelölni.
** Az okirat csatolását a példányszám megadásával kell jelölni.
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5. Az egyes üzletek szerinti bontásban
5.1.1. A forgalmazni kívánt üzletköteles termékek megnevezése, sorszáma (a Korm. rendelet 3. melléklete
alapján):*
1.
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. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti
tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.
5.1.2. A forgalmazni kívánt üzletköteles termékek megnevezése, sorszáma (a Korm. rendelet 6. melléklete
alapján):
Sorszáma
Megnevezése

5.2. Az egyéb termékek megnevezése (a Korm. rendelet 6. melléklete alapján):
Sorszáma
Megnevezése

5.3. A forgalmazni kívánt jövedéki termékek (Jöt. 3. § (2) bekezdése szerint): *
a) ásványolaj
b) alkoholtermék
c) sör d) bor e) pezsgő
f) köztes alkoholtermék
g)

* A megfelelő részt aláhúzással kell megjelölni.
** Az okirat csatolását a példányszám megadásával kell jelölni.
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6. Az üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: *
6.1. kiskereskedelem, ezen belül megjelölve a vendéglátást, amennyiben ilyen tevékenységet folytat
6.2. nagykereskedelem
6.3. kereskedelmi ügynöki tevékenység
7. Az üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy
kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle megtartását: *

igen nem

8. A kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy
8.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni: *
igen nem
8.2. kíván-e az üzletben
zeneszolgáltatást nyújtani: *
igen nem
műsoros előadást, táncestet rendezni: *
igen nem
szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot üzemeltetni: * igen nem
A kérelemmel kapcsolatos megjegyzés:
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
II. Csatolt okiratok**
1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló
okirat (a tulajdoni lap kivételével): ………………………………….…………………………………..................................................
2. Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező
hozzájárulását igazoló okirat: …………………………………………………………..…………………………………………………………………
3. Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak
hozzájárulását igazoló okirat: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
III. Keltezés, aláírás:
………………………………..……, …………………………………….………………..

………………………………………
(cégszerű) aláírás (bélyegző)

* A megfelelő részt aláhúzással kell megjelölni.
** Az okirat csatolását a példányszám megadásával kell jelölni.

3

