
KÉRELEM 

A működési engedély iránt  
(A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX. 29.) Korm. rendelet alapján) 

 

 I. A kereskedő és az üzlet adatai 

1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; ………………………………………………...... 

   ………………………………………………………………………………………………… 

2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma; ………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

3. a kereskedő statisztikai száma; ……………………………………………………………… 

4. Az üzlet 

   4.1. a napi/heti nyitva tartási ideje:    Hétfő: ……………… Kedd: ………………  

                                                              Szerda: ……………. Csütörtök: ……………  

                                                                              Péntek: …………..  

                                                              Szombat: ………….. Vasárnap: …………… 

   4.2. tulajdonosa: ……………………………………………………………………………… 

   4.3. címe, helyrajzi száma: …………………………………………………………………… 

   4.4. használatának jogcíme: ………………………………………………………………….. 

   4.5. elnevezése: ………………………………………………………………………………. 

   4.6. alapterülete (m
2

); ………………………………………………………………………... 

5. üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt 

   5.1. üzletköteles termékek megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: ………………… 

   ………………………………………………………………………………………………… 

   5.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből: …………. 

   ………………………………………………………………………………………………… 

   5.3. a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek: 

         - az energiatermék, - a sör, - a csendes és habzóbor, - az egyéb csendes és habzó 

erjesztett ital, - a köztes és habzó erjesztett ital, -  a köztes alkoholtermék, - az 

alkoholtermék 

ILLETÉKMENTES 

 



6. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

    6.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): ………………………………………………… 

    6.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): ………………………………………………. 

 

II. A kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

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. 

4) vállalkozói igazolvány vagy igazolás egyéni vállalkozói nyilvántartásról, 

5) gazdasági társaság esetén cégkivonat, cégbírósági végzés és aláírási címpéldány, 

6) vásárlók könyve, 

7) ellenőrzési napló, 

8) meghatalmazás az elektronikus ügyintézéshez 

 

 Edelény, ................ év ………. hó …….. nap                                                                                        

                                                                             

                                                                        ……………………………………………… 

                                                                                 a kérelmező, bejelentő aláírása  

                                                                                                 (bélyegzője) 
 

 

 

 

 

 

Ügyfél (meghatalmazott) elérhetősége   : ………………………………………………………. 

 

 

 

3. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez 

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek 



 

2. 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 

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

üzemanyag 

 


