
Működési engedély iránti kérelem 

1. Kereskedő  

Neve:  ……………………………………………………………………………………… 

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

................................................................................................................................................ 

székhelye:…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………… 

2. Kereskedő cégjegyzék száma, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, kistermelői  
regisztrációs száma: …………………………….. 

Adószáma:………………………………………………………………………………….. 
 

3. Kereskedő statisztikai számjele:……………………………………………………………. 
 

4. Az üzlet 

4.1. A napi/heti nyitva tartás ideje6 mozgóbolt esetén az árusítás napja: 

 
                        Hétfő:       ………………………-tól ………………………..-ig 

                        Kedd:        ………………………-tól ………………………..-ig 

                        Szerda:      ………………………-tól ………………………..-ig 

                        Csütörtök: ………………………-tól ………………………..-ig 

                        Péntek:      ………………………-tól ………………………..-ig 

                        Szombat:   ………………………-tól ………………………..-ig 

                        Vasárnap:  ………………………-tól ………………………..-ig 

A nyitvatartás jellege:                              állandó                            idényjellegű 

 

Mozgóbolt esetében az árusításra kijelölt napok: 

Hétfő         Kedd         Szerda         Csütörtök         Péntek         Szombat         Vasárnap 

 

Zenés , táncos rendezvény esetén a rendezvény gyakorisága, kezdésének és befejezésének 
időpontja:    

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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4.2. Az üzlet tulajdonosa:…………………………………………………………………… 

4.3. Az üzlet címe helyrajzi száma: ………………………………………………………… 

4.4. Az üzlet eladóterének alapterülete (m²): ………………………………………………… 

4.5. Kereskedelmi szálláshely, ill. vendéglátó üzlet befogadó képesség (fő): ………………. 

      Kíván-e zenét szolgáltatni a vendéglátó üzletben?  igen   nem 

4.6. Működési területe, útvonala (csak mozgóbolt esetében!): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

4.7. Az üzlet használatának jogcíme:   saját tulajdon           bérelt          egyéb: ……………... 

4.8. Az üzlet elnevezése: ……………………………………………………………………… 

4.9. Zenés, táncos rendezvény  

4.9.1. Megnevezése: ……………………………………………………………………… 

 
4.9.2. A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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5. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt  
5.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma:  

Termék sorszáma Termék megnevezése Jelölés*

* Cs = csomagküldő kereskedelmi tevékenység, M = mozgóbolt, K = Kiegészítő kereskedelmi tevékenység 

 

5.2. egyéb termékekek megnevezése, sorszáma a 2010/2009.(IX.29.)Korm. Rendelet 6. 
melléklete alapján: 

 

Termék sorszáma Termék megnevezése Jelölés*

* Cs = csomagküldő kereskedelmi tevékenység, M = mozgóbolt, K = Kiegészítő kereskedelmi tevékenység 
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5.3. az 5.2. pontból a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. tv. 3.§. (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 

 

Üzlet neve Jövedéki termék megnevezése Jelölés*

* Cs = csomagküldő kereskedelmi tevékenység, M = mozgóbolt, K = Kiegészítő kereskedelmi tevékenység 

 

 
6. Kereskedelmi tevékenység jellege: 

 
- kiskereskedelmi tevékenység 
- nagykereskedelmi tevékenység 

7. A kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle 
megtartását: 

igen   nem  

8. Egyéb csatolt dokumentumok: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Kelt: ……………………………………………. 

 

 

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

                                                                                            kérelmező aláírása 
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A működési engedély iránti kérelemhez csatolni kell: 
 
1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére 

vonatkozó igazoló okirat 
2. Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy 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 okiratot 
4. Zenés, táncos rendezvény esetén biztonsági tervet, amennyiben ezt külön jogszabály 

kötelezővé teszi, tűzvédelmi szabályzatot, építészeti műszaki dokumentációt két 
példányban, és tervezői nyilatkozatot.  
A biztonsági terv tartalmazza: 
1. a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való 
belépés és eltávozás rendjét 
2. a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás 
esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét 
3. a biztonsági követelmények érvényesítésben közreműködők tevékenységének leírását 
4. a biztonsági személyzet létszámát 
5. az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást 
6. szabadtéri rendezvények esteében az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését 
 


