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MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM / ADATMÓDOSÍTÁS* 

 
Iktatóbélyegző: 

 
 
 
 
 
1. A kereskedő  

neve: 

címe: 

székhelye: 

egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma:  

társas vállalkozás esetén cégjegyzék száma:  

kistermelő esetén regisztrációs száma:  

adószáma:  

statisztikai száma:  

2. Az üzlet 

címe:  

helyrajzi száma:  

tulajdonosának neve:  

használatának jogcíme: □ saját tulajdon 
□ bérleti/albérleti szerződés 
□ használati szerződés 
□ egyéb: ________________________________ 

Az üzlet elnevezése:  

Az üzlet bruttó alapterülete (m2):  

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet  

árusító tér nettó alapterülete (m2)  

gépjármű-várakozóhelyek száma (db)  

telekhatártól mért távolsága (m):  

elhelyezése: 
 

□  saját telken  
□  más telken parkolóban 
□  közterületek közlekedésre szánt területe egy részén  
□  közforgalom céljára átadott magánút egy részén 

Az üzlet napi/heti nyitva tartási ideje: hétfő órától óráig 

 kedd órától óráig 

 szerda órától óráig 

 csütörtök órától óráig 

 péntek órától óráig 

 szombat órától óráig 

 vasárnap és 
munkaszüneti napon 

órától óráig 

3. A forgalmazni kívánt termékek megnevezése 
 
3.1. üzletköteles termék megnevezése, sorszáma 
(a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rend. 3. sz. melléklete alapján) 

1. 

□ 2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló 
törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és 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; 

□ növényvédő szerek és hatóanyagaik; 

□ 7. nem veszélyes hulladék; 

□ 8. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki 
adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag 
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3.2. Egyéb termékek megnevezése, sorszáma, 
(a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete alapján) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Az üzletben folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
□ a) kiskereskedelem  
□ b) nagykereskedelem 
 

5. NYILATKOZATOK 
 

1. Az engedélyezési eljárásban helyszíni szemle tartását  
KÉREM – NEM KÉREM 

2. Nem veszélyes hulladék forgalmazási tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes 
környezethasználati engedély: 

SZÜKSÉGES – NEM SZÜKSÉGES 
Amennyiben szükséges az engedély száma: _____________________ 

3. Nem veszélyes hulladék termékkörön belül fémkereskedelmi tevékenységet: 
FOLYTATOK – NEM FOLYTATOK 

4. Pirotechnikai termékeket:  
FORGALMAZOK – NEM FORGALMAZOK 

6. CSATOLT IRATOK 
 

1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó okirat: (a 
tulajdoni lap kivételével) 
□ csatolom            □ saját tulajdon 

2. Haszonélvezet esetén – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását 
igazoló okirat: 
□ csatolom             □ saját tulajdon 

3. Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak 
hozzájárulását igazoló okirat:□ csatolom            □ nincs haszonélvező 

 

 
 

A kereskedő 
 

telefonszáma: 

e-mail címe: 

 
 

Hajdúsámson, ______ év ________________ hó _____ nap 
 
 
      _______________________________________ 
       kereskedő (cég esetén aláírásra jogosult) neve 
 
 
      _______________________________________ 
        aláírás / bélyegző 


