
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelete alapján

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM.

ÚJ KÉRELEM  MÓDOSÍTÁS 
I. A kereskedő és az üzlet adatai

1. A kereskedő neve: 
…………………………………………………………………………………………….………….
Címe, illetve székhelye: ……………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………….…..
2.  A kereskedő cégjegyzékszáma,  az egyéni  vállalkozó 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: 1. Tulajdonos  2. Társtulajdonos  3. Bérlő  4. Haszonélvező  
                                              5. Egyéb ………………………………………………………….……
4.5. Elnevezése: ...……………………………………………………………………………….…...
4.6. Alapterülete (m2): …………………………………………………………………………….…
5. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
5.1. üzletköteles termékek, megnevezése a 3. melléklet alapján: ……………………………….…..
………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………….…….

5.2. Egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből: …………….…..
………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………….…….
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5.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: ..……………………………….…….
………………………………………………………………………………………………….……..
6. Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
6.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),
6.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
7. Üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban
szemle megtartását:  igen  nem

Az eljárás megindításáról szóló tájékoztatást: kérem  igen  nem
Vendéglátó üzlet esetén 
Az üzlet befogadóképessége: …………………………………………………..
Nyilatkozat, hogy az üzemeltető: 

 kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve  igen  nem
 kíván-e  az  üzletben  a  22.  §  (1)  bekezdésben  meghatározott  tevékenységet  folytatni.

„Vendéglátó  üzletben  a  vendégek  szórakoztatására  zeneszolgáltatás  nyújtható,  műsoros
előadás,  tánc  rendezhető,  továbbá  a  szerencsejáték  szervezéséről  szóló  1991.  évi  XXXIV.
törvényben  (a  
továbbiakban:  Szt.)  foglaltak  alapján  szerencsejátéknak  nem  minősülő  szórakoztató  játék
folytatható.  Az üzletben az  Szt.  alapján  szerencsejátéknak minősülő játék csak  az Szt.-ben
meghatározott feltételekkel működtethető, illetve folytatható.”  igen  nem

A  25.  §  (4)  bekezdés  szerinti  esetben  a  vásárlók  könyve  nyomtatvány  azonosító  adatai  és  
használatba vételének időpontja: ……………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….…….

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.

Kelt….………..…..……, ….…..év…………….hó……..nap           

                                                                                                               …………………………………..
bejelentő aláírása /bélyegző/
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