
K/2-8. sz. nyomtatvány   1 

 
 
 
 
 

Az iktatóbélyegző helye! 
 
 
 
 

 
Nyilvántartási szám:  

 
A kérelmet olvashatóan, nyomtatott betűkkel szíveskedjék kitölteni, felsorolásoknál a megfelelő 
részt aláhúzni! 
 
 

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 
(kizárólag üzletben forgalmazható termékekre, az ilyen termékeket forgalmazó üzletekre) 
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján 

 
A kereskedő adatai: 
 
Neve, cégneve: 

 

 
Székhelye: 

 

Cégjegyzék/egyéni vállalkozói 
nyilvántartási száma, kistermelő 
regisztrációs szám: 

 

 
Statisztikai száma: 

 

 
Az üzlet:  
Nyitvatartási ideje: 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

       

 
 
Az üzlet tulajdonosa: 

 

 
Az üzlet címe: 

 

 
Az üzlet helyrajzi száma: 

 

 
Az üzlet használatának jogcíme:  

 

 
Az üzlet elnevezése:  

 

 
Az üzlet alapterülete (m2):  
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Üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt üzletköteles termékek megnevezése és 
sorszáma:    

1. 
2.  a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. 

szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz 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 Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag. 
 
A Jöt. 3. § (2) bekezdés szerinti jövedéki termékek:  

a) ásványolaj     d) bor 
b) alkoholtermék     e) pezsgő 
c) sör      f) köztes alkoholtermék 
 

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:  
a) kiskereskedelem 
b) nagykereskedelem 

 
A kereskedő nyilatkozata üzletek szerinti bontásban arról, hogy az engedélyezési eljárásban 
szemle megtartását:  

kérem  nem kérem 
 
A kérelemhez csatolandó iratok: 

 Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) 
vonatkozó igazoló okirat (pl. bérleti szerződés, a tulajdoni lap kivételével)  

 Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező 
hozzájárulását igazoló okirat 

 Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a 
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat 

 Aláírási címpéldány  
 

Alulírott nyilatkozom, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
A kérelem lebonyolításával megbízott neve: ………………………………………………………... 

Telefonszáma: ………………………………. 
(Amennyiben nem a cég képviseletére jogosult a megbízott meghatalmazást csatolni kell!) 
 
 
Budapest, 20 …… év …………………. hó……. nap 
 
 
         ………………………………….. 
                      aláírás (bélyegző) 
 
 
 
Az ügyintézők neve és elérhetősége a www.kobanya.hu honlapon a Polgármesteri Hivatal/Főosztályok/Hatósági 
Főosztály/Hatósági Osztály menüpont alatt található. 


