
  
 
 

KÉRELEM 
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ 

 
Kérem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt 
kötelezettségem teljesítéséhez a működési engedély kiadását, az alábbi adattartalommal. 
 
A kereskedő (társaság vagy egyéni vállalkozó vagy kistermelő) neve: 

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

A kereskedő címe, székhelye: ………………………………………………………...……………………………………………………... 

A társaság cégjegyzékszáma/vállalkozó vállalkozói nyilvántartási száma/kistermelő regisztrációs száma: 

………………………………………………………………………………..……  

A kereskedő statisztikai száma: ………………………………………………………………………………….. 

Az üzlet címe:  ..…………………………………………………………………………………………………………... 

Az üzlet helyrajzi száma: ……………………………………….. 

Az üzlet alapterülete: ……………….. m2 

Az üzlet tulajdonosa/i: …………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Az üzlet használatának jogcíme (bérlet,  saját tulajdon, stb.): …………….…………………..………………............................ 

Társasház esetén a közös képviselő neve, címe: …………………………………………………………………………………………………. 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje:  

Hétfő-Péntek Szombat Vasárnap 

   

 

A vásárlók könyve azonosító adatai: ……………………..…………………… sorszámtól.…………………….……….…… sorszámig 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: …………………………………………….………………………………………..… 

Az üzlet elnevezése: ….………………………………………………………….……………………………….……………………... 
 
Az engedélyezési eljárásban szemle megtartását: (megfelelő aláhúzandó)          kérem   nem kérem 
 

termékkör 
száma 

működési engedélyköteles termékek megnevezése a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 kereskedelmi ügynöki tevékenység – Ü 

 kiskereskedelem – K 

 nagykereskedelem - N 

13. Festék, lakk (a szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 
kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek) 

 

20. Illatszer, drogéria (a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok 
és keverékek) 

 

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru (a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti 
veszélyes anyagok és keverékek) 

 

22. Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag  
33. Állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik  
35. Fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray  
36. Pirotechnikai termék (a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 

kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek) 
 

37 Növényvédő szerek és hatóanyagaik  
55. Ipari vegyi áru (az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes 

osztályba tartozó anyag) 
 

57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék  

 
Pápa, ………… év …………………………. hó ………… nap    

……….............……….............………............. 
                         kérelmező aláírása 
                       

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

 
   
 

Illetékmentes 



 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 
       

 Az üzlet működési engedély kiadásának eljárása illetékmentes. 
 

 A kérelemhez mellékelni kell az alábbi okiratokat (másolatban): 
o üzlethelyiség használatára való jogosultságot igazoló okiratok: 

 bérleti szerződés (magánokiratnak megfelelő formában) 

 hozzájáruló nyilatkozat (magánokiratnak megfelelő formában - amennyiben az ingatlannak több 
tulajdonosa van, ill. haszonélvező, stb., úgy a tulajdoni   lapon felsorolt személyeknek nyilatkoznia 
kell, hogy hozzájárul az üzlet működéséhez) 

 
A vásárlók könyvét a használatba vétel előtt a kereskedelmi hatóság hitelesíti. 
A kereskedelmi hatóság csak abban az esetben hitelesíti a vásárlók könyvét, ha abba a kereskedő az alábbiakat rögzítette: 

- kereskedő neve 
- címe és székhelye 
- cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma 
- vásárlók könyve használatba vételének időpontja 

 
 
Mozgóbolt működtetése esetén csatolni kell: 

o a mozgóbolt működési területeinek és az útvonalának jegyzéke  
o a gépjármű forgalmi engedélye 
o gépjármű-tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben nem a kereskedő tulajdonát képezi a gépjármű) 

 
Üzletek kívüli kereskedés esetén csatolni kell 

o a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére 
vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése  

 
Csomagküldő kereskedelem esetén csatolni kell: 

o a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére 
vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése  

 

 
A nem jövedéki engedélyes kereskedő alkoholterméket, bort, sört, pezsgőt, köztes alkoholterméket alkalmi rendezvényen 
üzlethelyiségen kívül az értékesítés helye szerint illetékes vámhatósághoz történt előzetes – három munkanappal korábbi – 
bejelentése alapján is árusíthat, ha ehhez az egyéb jogszabályokban meghatározott engedélyekkel is rendelkezik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


