Illetékmentes!
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM, ILLETVE
AZ ENGEDÉLY ADATAIBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS
BEJELENTÉSE
Alulírott – hivatkozva a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.
rendelet 7. § (2) bekezdésében foglaltakra – az alábbi adatok alapján kérem részemre működési engedély
kiadását / a kiadott engedély adataiban bekövetkezett változás átvezetését. (a megfelelő részt kérjük, aláhúzással jelölje!)
Az alábbi adatokat kérjük, szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!
Adatváltozás esetén a kereskedő nevére és az üzlet címére vonatkozó adat mellett
kizárólag a megváltozott adatokat kitölteni szíveskedjen!
KERESKEDŐ NEVE
(egyéni vállalkozó neve vagy gazdasági társaság esetén rövidített elnevezése)

SZÉKHELYE
(irányítószám) (település neve)

(közterület neve / házszám)

GAZDASÁGI TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉKSZÁMA,
VAGY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA,
VAGY KISTERMELŐ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA
STATISZTIKAI SZÁMA
AZ ÜZLET CÍME

Budapest VII. kerület
(közterület neve)

(házszám / emelet / ajtó)

NAPI / HETI NYITVA TARTÁSI IDEJE

hétfő

-

-

kedd

-

-

szerda

-

-

csütörtök

-

-

péntek

-

-

szombat

-

-

vasárnap

-

(kizárólag osztott nyitva tartás esetén kitöltendő!)

TULAJDONOSA(I)
HELYRAJZI SZÁMA

/

/

/

HASZNÁLATÁNAK JOGCÍME (a megfelelő részt kérjük, ’x’-szel jelölje!) saját tulajdon

bérlemény

egyéb

ELNEVEZÉSE
(kérjük, az üzlet homlokzatán feltüntetett feliratot pontosan megadni szíveskedjen!)

ALAPTERÜLETE
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ÜZLETKÖTELES TERMÉK(EK) SORSZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE

(kérjük, a mellékletben megadottak szerint kitölteni

szíveskedjen! pl.: ’ 6. növényvédő szerek és hatóanyagaik’)

A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG JELLEGE (a megfelelő részt kérjük, ’x’-szel jelölje!)
kiskereskedelem
nagykereskedem
NYILATKOZOK ARRÓL, HOGY(a megfelelő részt kérjük, ’x’-szel jelölje!)
az engedélyezési eljárásban szemle megtartását kérem

igen

nem

Kérjük a következő adatokat az eljárás gyors lefolytatása érdekében töltse ki, megadásuk nem kötelező!
ELÉRHETŐSÉGI TELEFON
ELÉRHETŐSÉGI E-MAIL
LEVELEZÉSI CÍM
CSATOLANDÓ OKIRATOK
- nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó
igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével!);
- haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező
hozzájárulását igazoló okirat;
- közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
- gazdasági társaság esetén annak képviselőjének aláírási címpéldánya vagy -mintája.

Budapest, ………………………………..

………………….……………………………..
bejelentő vagy képviselőjének aláírása / bélyegzőlenyomat
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1. számú melléklet – Kizárólag üzletben forgalmazható termékek

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propánbután gáz és az üzemanyag;
3. az egyes festékek, lakkok és járművek 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 Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy
propán-bután gáz és üzemanyag.
2. számú melléklet - Tájékoztató az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység végzéséhez

A kizárólag üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedélyezését a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályozza.
Az engedélyezési eljárásban közreműködő hatóságok:
- a Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest VI. Kerületi Népegészségügyi Intézet (1067 Budapest, Podmaniczky u. 27.,
tel.: 301-5050);
- a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Dél-budapesti Kerületi
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala (1135 Budapest, Lehel út 43-47., tel.: 329-7017), állatgyógyászati
készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén;
- a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12., tel.:
478-4400), ha nem veszélyes hulladékot forgalmaznak, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem
szükséges;
- a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (1081 Budapest, Dologház u. 3.,
tel.: 459-2300), olyan üzlet esetében, amelyben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó
vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzveszélyes osztályba tartozó
építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak.
A kereskedő a működési engedély megadását követően az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva
tartási idő változása esetén az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.
Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül az igazolás leadásával egyidejűleg be kell jelenteni a jegyzőnek.
A kereskedő az üzlete homlokzatával érintkező területen az üzletben való forgalmazás szabályai szerint – a terület
tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása birtokában – forgalmazhatja az üzletben jogszerűen forgalmazott, a bejelentésben vagy a
működési engedélyben meghatározott termékeket.
Egyes termékek forgalmazására vonatkozó előírások
Vegyipari termék, háztartási vegyipari készítmény – a komputeres színkeverővel felszerelt speciális festékszaküzletben történő
festék kiszerelés kivételével –, valamint gépjármű üzemeltetési segédanyag csak előre kiszerelt formában, egyedi, zárt, használati
útmutatóval ellátott csomagolásban forgalmazható. A nem iparilag kiszerelt és csomagolt kozmetikai készítmények zárt csomagolásban
forgalmazhatóak.
A forgalmazást és kiszolgálást érintő rendelkezések
A kereskedő köteles – a helyben fogyasztott termék kivételével – a megvásárolt terméket jellegének megfelelő módon,
élelmiszereknél a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével becsomagolni.
A vásárló részére tömeg, térfogat vagy egyéb mérték szerint forgalmazott terméket – a nettó tömeget, térfogatot vagy egyéb
mértéket feltüntető eredeti csomagolásban forgalmazott termék kivételével – csak hatóságilag hitelesített mérőeszközzel történő lemérés
után szabad kiszolgálni. Súlypótló eszközök használata tilos.
A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a
kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, illetve rendelkezik működési engedéllyel, továbbá megfelel a külön
jogszabályban meghatározott feltételeknek. Ha ezt a kötelezettségét a kereskedő nem teljesíti, e miatt vele szemben nem alkalmazható
jogkövetkezmény, ha a kereskedő az ellenőrzés időpontjában tevékenységét ténylegesen a szükséges engedély birtokában vagy
bejelentés alapján folytatta.
Az üzletben működő biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól a vásárlókat jól
láthatóan tájékoztatni kell.
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A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány
alkalmazható. A vásárlók könyve tartalmazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét, valamint cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni
vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve használatba vételének időpontját. A vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő
kérelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel a fentiekben leírt feltételeknek. A
bejelentésköteles vagy külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedő ilyen irányú – a bejelentéssel egyidejűleg
megtett – kérelmére a jegyző a kereskedő által használni kívánt első vásárlók könyvét az üzlet nyilvántartásba vételével a vásárlók
könyve használatba vételének bejelentett időpontjától, mint használatba vételi időponttól hitelesíti. Ebben az esetben a használatba vétel
időpontját az üzletet üzemeltető kereskedő cégszerű aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja. A kereskedelmi tevékenység
ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli
vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.
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