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Működési engedély iránti kérelem
A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai
1. A kereskedő
neve: ……………………………………………………………...……………………..
címe: ……………………………………………………………...……………………..
székhelye: ………………………………………………………...……………………..
2. A kereskedő cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, kistermelő
regisztrációs száma: …………………………………………………………………………….
3. A kereskedő statisztikai száma: ……………………………………………...………………
4. Az üzlet
4.1. napi/heti nyitva tartási ideje
Hétfő:

……………..-tól …………….- ig

Kedd:

……………..-tól …………….- ig

Szerda:

……………..-tól …………….- ig

Csütörtök:

……………..-tól …………….- ig

Péntek:

……………..-tól …………….- ig

Szombat:

……………..-tól …………….- ig

Vasárnap:

……………..-tól …………….- ig

4.2. tulajdonosa: …………………………………………………..………………..……….
4.3. címe, helyrajzi száma: ………………………………...…………………………..……
4.4. használatának jogcíme: ……………………………………..………………..………...
4.5. elnevezése: ……………………………………………………………………..………
4.6. alapterülete (m2): ……………………………………………………………..………...

5. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
5.1. üzletköteles termékek megnevezése és sorszáma a 3. melléklet alapján
Termék
sorszáma

megnevezése

helye

5.2. egyéb termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján
Termék
sorszáma

megnevezése

helye

5.3. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti termékek
A kereskedelmi forma és hely száma
(5. pont alapján)

Jövedéki termék megnevezése

6. Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő más javára
termékek, szolgáltatások eladására, vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás alapján szerződést köt.
Kiskereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 13. pont): üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása,
vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére,
ideértve a vendéglátást is.
Vendéglátás (Kertv. 2. § 18. pont): kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő
forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.
Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás)
nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások
nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is.

A kereskedelmi forma és
hely száma

Kereskedelmi tevékenység jellege
 kiskereskedelem
 nagykereskedelem
 kiskereskedelem
 nagykereskedelem
 kiskereskedelem
 nagykereskedelem

7. üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési
eljárásban szemle megtartását:
Kérem a szemle megtartását

Nem kérem a szemle megtartását

II. Csatolt okiratok
A bejelentéshez csatoltam
 nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére
vonatkozó igazoló okiratot (tulajdoni lap kivételével);
 haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
 közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
III. Keltezés, aláírás, bélyegző
Ózd, ……………………………….
P. H.
…………………………………….
ügyfél

