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Működési engedély iránti kérelem

[. A kereskedő és aziiz|et adatai

1. A kereskedő

neve:

címe:

székhelye:

2. A kereskedő tr cégegyzékszáma, D egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, D kistermelő

regisztrációs száma:.....

3. A kereskedő statisztikai szátma

4.2. tulajdonosa:

4.3. címe, helyrqzi száma:

4.4. használatának jogcíme: .........

4.5. einevezése: ........

4.6. alapterülete (m2) :



5. Üzletek szerinti bontásban a forgaimazni kívánt
5.1. üzletköteles termékek. megnevezése. sorszáma

uzlet neve
Termék

SorSZama megnevezese

5.2. egyéb termékek me_9nevezése. sorszáma a2l0l20a9. GX. 29,) Korm, rendelet 6,
melléklet alapján:

uzlet neve
Termék

SorSZalTla megnevezese



5.3. az 5.2, pontbót a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgaimazásának különös
szabál5,airól szóló 2003, évi CXXVII. törvénr, 3. § (2) bekezdése szerinti termékek
megnevezése:

uzlet neve jövedéki termék megnevezése

6. Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jeliege:
Kiskereskedelmi tevékenység (Kern,. 2. § 13. pont): üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek
forgalmazása. vagyoni értékű jog értékesitése és az ezzel közvetlenül összefi,iggó szolgáltatások nyújtása a végső
felhasználó részére. ideértve a vendéglátást is.
Nagykereskedelem (Kertv. 2. § l8. pont): üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakitás
(feldolgozás) nélküli továbbforgaimazása és az ezze| közvetlenül összefiiggő raktározási. szállitási és egyéb
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő. feldoigozó részére. ideérwe a nagybani piaci tevékenységet.
valamint a felvásárló tevékenységet is.

7 . Űzletek szerinti bontásban a kereskedó nyilatkozata arról. hogi, kéri-e az engedélvezési
eljárásban szemle megtartását:

uzlet neve Kereskedelmi tevékenység .i ellege

f] kiskereskedelem
n nagvkereskedeiem
f] kiskereskedelem
f] nasvkereskedeiem
[] kiskereskedelem
D nagvkereskedelem
! kiskereskedelem
D nagykereskedelenr
E kiskeresi<edelem
f] nagvkereskedelem

üzlet neve
Kéri az engedélyezési eljárásban a

szemle megtaftását

D igen
D nem

D i_sen

D nem
E igen
D nem
D igerr
n nem
tr igen
! nem



II. Csatolt okiratok

A kérelemhez csatoltam
t] nem a kére|mező tulajdonában lévő üzlet esetében az űzi'et használatának jogcímére
(bérlet stb.) vonatkoző igazolő okiratot (a tulajdoni lap kivételével).
f] haszonélvezet esetében - ha nem a tula.idonos vag,v a haszonéivező a kéreimező - a
h aszon é lve ző hozzáj áru l ását i gazo| ő oki ratot ;

D közös tulajdonban álló üzlet esetében. ha nem a tulajdonostársak közössége a
kére i m ező. a tu l aj dono stársak hozzáj árul ását i gazo l ó oki ratot,

III. Keltezés, a kérelmező (bejelentő) aláírása (bélyegzője)

Kelt:

P. H.

ügyfe1

Sáma: J-4712009
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