
Érkeztetés helye:

A bejelentést tevő kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló
bejelentését a nyomtatvány 5.2 pontjában meghatározott termékek
vonatkozásában a mai napon megtette. A bejelentésről készült másolat az
eredetivel megegyezik, hiteles.
Felhívom a figyelmét, hogy a rendelet 3. mellékletében szereplő
működési engedélyhez kötött termékeket csak a jogerős működési
engedély birtokában forgalmazhatja!

Szilvásvárad, ..….. év …………………….. hó …………. nap

P.H.               ___________________
Jegyző/Jegyző megbízásából Ügyintéző

Működési engedély iránti kérelem
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján

I. A kereskedő és az üzlet adatai
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: …………………………………………………….

2. A kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: …………………………………………………………………..

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

4. Az üzlet
4.1. napi/heti nyitva tartási ideje: …………………………………………………………………...

4.2. tulajdonosa: …………………………………………………………………………………….

4.3. címe, helyrajzi száma: …………………………………………………………………………

4.4. használatának jogcíme: ………………………………………………………………………...

4.5. elnevezése: ……………………………………………………………………………………..

4.6. alapterülete (m2): ………………………………………………………………………………

5. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
5.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: ……………………….

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

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

………………………………………………………………………………………………………
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5.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:

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

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

illetve ebből,

5.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: ……………………………………..

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

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

6. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
6.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): ………………………………………………………..

6.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): ……………………………………………………...

7. üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési
eljárásban szemle megtartását: igen                 nem

II. 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: …………………………………………………….

Szilvásvárad, ………………….

kérelmező (bejelentő) aláírása (bélyegzője)

Értesítési cím: _______________________
Telefonszám: ________________________


