
 

 

Nyilvántartási szám:.….…/……     Illetékmentes 

 

A bejelentést átvettem: 

 

Működési engedély iránti kérelem 
Kizárólag üzletben forgalmazható termékekre vonatkozó kérelem 

a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján 
 

I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 

1. a kereskedő neve:……………………………………………………………………………..… 

székhelye, címe:………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma:……………………………………………………………………………... 

3. a kereskedő statisztikai száma:………………………………………………………………….. 

4. az üzlet 

4.1  címe:………………………………………………………………………………………... 

 

4.2 helyrajzi száma:…………………………………………………………………………….. 

 

4.3 használatának jogcíme:…………………………………………………………………….. 

a használatbavétel időtartama bérleti szerződés esetén:……...…………………………....…-ig 

4.4 tulajdonosa:…………………………….…………………………………………………… 

4.5 alapterülete (m2):…………………………………………………………………………… 

 

4.6 elnevezése: …………………………………………………………………………………. 

 

5. forgalmazni kívánt termékek (Kizárólag üzletben forgalmazható engedély köteles termékek.) 

 

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

jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG 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 jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az 

üzemanyag. 

 



 

                                                      

 

6. A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

kiskereskedelem;  nagykereskedelem 

 

7. Napi/heti nyitvatartási ideje:   ………………………………………………………………….. 

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

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

 

A kérelemhez csatolandó iratok 

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó 

igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével); 

2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy 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. Aláírási címpéldány, cégkivonat másolat, egyéni vállalkozói igazolvány másolat 

5. Képviseleti eljárás esetén meghatalmazás 

 

 

 

 

 

N Y I L A T K O Z A T 
 

Tudomásul veszem, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.        

(IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján „a kereskedő a Kertv. 3. § (1) bekezdése szerinti 

bejelentésének az 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésről 

a jegyző a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A jegyző 

által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján 

közzéteszi.” 

 

Tudomásul veszem, hogy az üzlet az üzletköteles termékek forgalmazása esetén a kereskedelmi 

hatóság által kiadott működési engedéllyel, egyéb esetben az üzlet üzemeltetésére irányuló szándéknak 

a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentését követően üzemeltethető. 
 

 

 

Budapest, ..………………….. 

                                                                                                  

                 ……………………………………. 

                                                                                                       bejelentő aláírása (bélyegzője) 

 

 

Bejelentő ügyfél elérhetőségei: 

 

Telefon: 

 

e-mail cím: 

levelezési cím: 

 



 

                                                      

 

Segédlet adatlap kitöltéséhez 

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 3. § alpapján: „E törvény alkalmazása 

szempontjából veszélyesnek minősül az az anyag, illetve az a keverék, amely a CLP szerinti 

osztályozás során a veszélyességi osztályok és/vagy kategóriák bármelyikébe besorolható.” 

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 9. § (1) 

bekezdése alapján: „Robbanásveszélyes osztályba tartozik   

a) a kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, 

kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék, 

b) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van vagy nyílttéri 

lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri 

lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, 

c) az éghető gáz, gőz, köd, 

d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és 

e) az e rendelet hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 

 


