Illetékbélyeg
helye
(10.000 Ft)

Működési engedély iránti kérelem
a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján
A kereskedő adatai:

Neve: ……………………………………………………………………………………………
Címe/székhelye: ……………………………………………………………………………….
Cégjegyzékszáma / ev. nyilvántartási száma / kistermelői reg. száma: ……………………
Statisztikai száma:

---

Kereskedő/Cég képviselőjének elérhetősége: ………………………………………………
Az üzlet
a) nyitvatartási ideje
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Délelőtt
Délután
b) címe, helyrajzi száma: Lakitelek, …………………………………. hrsz.: ………….
c) tulajdonos neve: ………………………………………………………………………………………
címe: ……………………………………………………………………………………
d) használatának jogcíme:

 1.Tulajdonos 2.Társtulajdonos 3.Bérlő 4.Haszonélvező 5. Egyéb

e) elnevezése: ……………………………………………………………………………...
f) alapterülete: ………………… m2
A kereskedőnek a vásárlók könyvének a bejelentéssel egyidejű hitelesítésére irányuló
kérelme esetén (25. § (4) bekezdés)
g) vásárlók könyvének sorszáma: ……………………………….
h) vásárlók könyvének használatba vételi ideje: ………………………
Az üzletköteles termék megnevezése, sorszáma a Korm. rendelet 3. melléklete alapján:

 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 ls 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 szerint 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 sorolt

anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az
üzemanyag

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma a Korm. rendelet 6. melléklete alapján:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Jövedéki termékek:

 ásványolaj,
 alkoholtermék,
 sör,
 bor,
 pezsgő,
 köztes alkoholtermék,

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

 kiskereskedelem
 nagykereskedelem

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
A külön engedélyt kiállító hatóság neve:
…………………………………………………………………………………………………...
A külön engedély száma, hatálya:
…………………………………………………………………………………………………...

Nyilatkozat:
Az engedélyezési eljárásban szemle megtartását kérem: igen - nem
Csatolt iratok:

 egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételi igazolás
 gazdasági társaság esetén cégkivonat, aláírási címpéldány
 nem

a kérelmező tulajdonában lévő üzlet használatának jogcímére vonatkozó
igazoló okirat (pl. bérleti szerződés, hozzájárulás)

 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

 szakhatósági eljárási díj befizetésének igazolása
 Egyéb dokumentum:…………………………………………………………………
(pl. előzetes szakhatósági állásfoglalás, jogerős külön engedély stb.)

Kelt: ……………………, 20………
……………………………………………..
kérelmező cégszerű aláírása

