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illeték mentes                             Iktató bélyegző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Új bejelentés vagy adatváltozás ( a megfelelőt kérjük aláhúzni)  

 

 

Az új bejelentés alapján a kereskedőt …………….. számon nyilvántartásba vettem. A kereskedő  

 

által bejelentett adatváltozást a  ………………  számú nyilvántartásba átvezettem.  

 

Kulcs, 201………………….. 

 

        Dr. Árva Helga  

        Jegyző  
 
 

K É R E L E M 
működési engedély kiadása iránt 

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. 

melléklete és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. Tv. 26. §-a alapján. 

 
1. A kereskedő adatai 
 

Neve:…………………………………………………………………....………………………….... 

Székhelyének címe: ………..……...…………………..…..…………...…………………... 

Levelezési címe: …………………………………………………………….......................... 

 
Cégjegyzékszám/Vállalkozói nyilvántartási szám/Kistermelői regisztrációs szám: 

 
 
Statisztikai száma: 

--- 
Telefonszáma/ Telefax száma ………………………………………………………………. 
 
e-mail címe……………………………………………………………………. 
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A bejelentés / engedélyezés lebonyolításával megbízott munkatárs vagy (jogi)képviselő 

 
2.  Az üzlet adatai 
 

A kereskedelmi tevékenység jellege:   kiskereskedelem     nagykereskedelem  
 

Helyszíni szemle megtartását      kérem            nem kérem. 

 

Címe: ………..………...………………………………………………….........  

Helyrajzi szám:                Üzlet alapterülete (m2): …………….. 

 
Az üzlet elnevezése:……………………………………..……………………………... 
 
A használat jogcíme: Tulajdonos / Társtulajdonos  / Bérlő / Haszonélvező / Egyéb 

 Bérleti szerződés esetén: Lejárat időpontja: -- vagy  Határozatlan idejű 

 
Tulajdonos neve, címe:………………………………………………………………… 

………..………...……………………………………………………………. 

 
Az üzlet nyitvatartási ideje  

Hétfő:………………………………..  

Kedd:……………………………….. 

Szerda: …………………………….. 

Csütörtök: ………….……………… 

Péntek: …………………….…………….. 

Szombat: ………………….……………… 

Vasárnap: …………………………………… 

 
3.  A forgalmazott termékek 

 

 Üzletköteles termékek: 
 
      Jelzőszám      Termék megnevezése                          Jelzőszám        Termék megnevezése 

……….. …………………………….. 

……….. …………………………….. 

……….. …………………………….. 

……….. …………………………….. 

……….. …………………………….. 

……….. …………………………….. 

……….. …………………………….. 

……….. …………………………… 

 
 
 
 
 
 

 

Neve: ……………………….……..…    …………Telefon: ……………………Email:………..…………….. 

Címe:…………...…..................................................................................................................... 
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 Egyéb termékek: 
 

Jelzőszám      Termék megnevezése                           Jelzőszám        Termék megnevezése 
……….. …………………………….. 

……….. …………………………….. 

……….. …………………………….. 

……….. …………………………….. 

……….. …………………………….. 

……….. …………………………….. 

……….. ……………………….. 

……….. ……………………………. 

 

A következő jövedéki termékeket kívánom forgalmazni: 

 ásványolaj     alkoholtermék 

 sör      bor 

 pezsgő     köztes alkoholtermék 

 dohánytermék    nem forgalmazok jövedéki termékek 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulcs, ……………… év ………………. hónap …………….. nap 

 
 
 

………………………………………………………. 

Aláírás 
 

 
 
 
 
 
 
 
Csatolt mellékletek 

 Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére 
vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)  

 Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a 
haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat    

 Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, 
a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat 
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3. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez 

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek: 

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

jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag; 

 az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves 

oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek; 

 állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik; 

 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; 

  növényvédő szerek és hatóanyagaik; 

 nem veszélyes hulladék; 

 az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 

kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az 

üzemanyag. 

 


