KÉRELEM
új bejelentés

adatváltozás

kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére
jogosító működési engedély iránt
I.

A kereskedő és az üzlet adatai

1. a kereskedő neve: ________________________________________________________________________
címe: ________________________________________________________________________
székhelye: ____________________________________________________________________
2. a kereskedő cégjegyzékszáma: ______________________________________________________________
az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: _________________________________________
a kistermelő regisztrációs száma: ________________________________________________
3. a kereskedő statisztikai száma: _____________________________________________________________
4. az üzlet
4.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: ____________________________________________________________
4.2. tulajdonosa: __________________________________________________________________________
4.3. címe, helyrajzi száma: __________________________________________________________________
4.4. használatának jogcíme: _________________________________________________________________
4.5. elnevezése: ___________________________________________________________________________
4.6. alapterülete (m2): ______________________________________________________________________
4.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége (fő): _____________________________________________
4.8. vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja:
_____________________________________________________________________________________
5. üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
5.1. üzletköteles termékek1 megnevezése, sorszáma: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: __________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ ebből
5.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek2 : _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
6.1. kiskereskedelem: ___
6.2. nagykereskedelem: ___
7. üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle
megtartását:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

II. Kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet (zeneszolgáltatás nyújtása,
műsoros előadás, tánc rendezése, szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék) folytatni:
__________________________________________________________________________________________

Az eljárás megindításáról értesítést :

kérek

nem kérek

III. Csatolt okiratok
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.
Ráckeresztúr, _______ év ______________hónap_______nap

______________________________
kérelmező aláírása (bélyegzője)
elérhetőség:
•
•
•
•
•
•
•
2

kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki törvény
szerinti
tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának
szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
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;
növényvédő szerek és hatóanyagaik,
nem veszélyes hulladék,
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki
törvény szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.
1

ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék

