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                                                                                                                                               Illetékmentes 
 
 

Működési engedély iránti kérelem  
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet B) pontja szerint 
 
 
1. A kereskedő és az üzlet adatai:  
 

A kereskedő neve:____________________________________________________________ 

A kereskedő címe, illetve székhelye:______________________________________________ 

Telefonszáma:__________________________________ (nem kötelező megadni) 

A kereskedő cégjegyzékszáma: Cg_________________________________ 

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:_____________________________  

A kistermelő regisztrációs száma:__________________________________ 

A kereskedő statisztikai számjele:__________________________________ 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje 

Hétfő:_________________________________________ 

Kedd:_________________________________________ 

Szerda:________________________________________ 

Csütörtök:______________________________________ 

Péntek:________________________________________ 

Szombat:_______________________________________ 

Vasárnap:_______________________________________ 

 

Az üzlet tulajdonosa: _________________________________________________________ 

Címe:______________________________________________________________________ 

Helyrajzi száma:________________ 

Használatának jogcíme: (megfelelő rész aláhúzandó) 

Tulajdonos   Társtulajdonos  Bérlő   Haszonélvező   Egyéb 

Elnevezése:__________________________________________________________________ 

Alapterülete:________________________m² 

2.Üzletben forgalmazni kívánt termékek 

Üzletköteles termékek megnevezése és sorszáma a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján:  
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_____________Termék sorszáma_______________________________Termék megnevezése 

_____________Termék sorszáma_______________________________Termék megnevezése 

_____________Termék sorszáma_______________________________Termék megnevezése 

_____________Termék sorszáma_______________________________Termék megnevezése 

_____________Termék sorszáma_______________________________Termék megnevezése 

_____________Termék sorszáma_______________________________Termék megnevezése 

_____________Termék sorszáma_______________________________Termék megnevezése 

_____________Termék sorszáma_______________________________Termék megnevezése 

Egyéb termékkörök sorszáma és megnevezése a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete alapján, s ezekből a  
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. 
évi CXXVII. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
(Kérjük, hogy a forgalmazni kívánt jövedéki termék betűjelét írja a táblázatba!) 
 

Termékkörök 
sorszáma 

Termékkörök megnevezése Jövedéki termék 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Jövedéki termékek: 

a) Energiatermék 
b) Sör 
c) Csendes és habóbor 
d) Egyéb csendes és habzó erjesztett ital 
e) Köztes alkoholtermék 
f) Alkoholtermék 
g) Dohánygyártmány 
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3.Az üzletben folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: (megfelelő rész 
aláhúzandó) 
 
Kiskereskedelmi tevékenység. (üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek 
forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő 
szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére. )  

 
Nagykereskedelmi tevékenység. (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. ) 
 
4.Az engedélyezési eljárásban szemle megtartását: (megfelelő rész aláhúzandó) 
 

   KÉREM    NEM KÉREM 
 
 
 
 
5. Csatolt okiratok: (megfelelő rész aláhúzandó) 
 

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére 
(bérlet, stb.) 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 vállalkozó nyilvántartásáról. 
5. Cég esetén: cégkivonat (végzés) és aláírási címpéldány. 
6. Vásárlók könyve hitelesítésre. 
7. Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás. 

 
 
 
 
 
Kelt: ……………………………………. 
 
 
 
    

……………………………………………………………….. 
bejelentő olvasható neve 

 
 
 

……………………………………………………………….. 
bejelentő (cégszerű) aláírása 

 
 


