
 

 

 

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 

210/2009. (IX.29.) Korm. rend. 1. számú mellékletének B) pontja alapján 

 

 

 

Nyilvántartási száma: ………………../………… 

A hatóság tölti ki! 

 

I. A kereskedő és az üzlet adatai:  

1.  A kereskedő neve /cégnév/: ……………………………………………………………………………..….. 

     székhelye: …………………………………………………………………………………………………. 

levelezési címe: ………………………………………………………………………………………..……. 

Kapcsolattartó neve: …………………………………………………………………………………...……. 

telefonszáma: ……………………………………….. e-mail: ……………………………………………... 

 

2.  Cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozói nyilvántartási száma/kistermelő regisztrációs száma:  

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

 

3.  Statisztikai száma: …………………………………………………………………………........................... 

 

4. Az üzlet 

4.1. Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: 

Hétfő: …………………………….  Péntek: …………………………………. 

Kedd: …………………………….  Szombat: ……………………………….. 

Szerda: ……………………………  Vasárnap: ………………………………. 

Csütörtök: ………………………. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyitva tartási időben bekövetkező változást az azt megelőző 8 napon belül a 

kereskedelmi hatóságnak be kell jelenteni!  
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4.2. Az üzlet tulajdonosa /bérbeadója/: ………………………………………………………….….. 

4.3. Az üzlet címe: …………………………………………………………………………….……. 

 Helyrajzi száma: ……………………………………………. 

4.4. Az üzlet használatának jogcíme (aláhúzással jelezze): bérlemény/tulajdon /egyéb: ……….. 

4.5. Üzlet elnevezése (fantázianeve): ………………………………………………………. 

4.6. Alapterülete: …………………………….. m2 

 

5.  Üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt 

 

5.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján (kérjük a megfelelőt meg- 

       jelölni: 

 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; 

 kizárólag üzletben forgalmazható termékeket nem értékesítek 

 

 

5.2. Egyéb termékek, megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján (ebben az esetben a 

bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentést is ki kell tölteni): 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………….. 
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5.3.  A forgalmazott termékek közül a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek 

megnevezése (kérjük a megfelelőt megjelölni): 

 energiatermék (ásványolaj) 

 sör 

 csendes és habzóbor 

 egyéb csendes és habzó erjesztett ital 

 köztes alkoholtermék 

 alkoholtermék 

 a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki terméket nem forgalmazok 

 

6. Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

6.1. kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13. pont),  

6.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. §. 18.);   

7. A működési engedélyt személyesen kívánom átvenni:  igen / nem 

 

II. NYILATKOZAT  

Alulírott …………………………………………………………….. (kereskedő neve) nevében 

tudomásul veszem, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a 

járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (továbbiakban: Tv.) alapján a kérelmezett 

tevékenység (üzletköteles termékek forgalmazása) engedély helyett bejelentés alapján is végezhető.  

 

A Tv. bejelentésre vonatkozó szabályai (ideértve a közérdek érvényre juttatása körében alkalmazandó 

szabályokat is) az alábbiak: 

 A bejelentési lehetőség igénybevétele, továbbá az az alapján folytatott tevékenység során a 

bejelentő a hatósággal és az egyéb érintettekkel a legszorosabb együttműködésre köteles. A 

bejelentő - függetlenül attól, hogy az engedélyezésre vonatkozó jogszabály a kérelem 

kötelező elemeként előírja-e - a hatósággal haladéktalanul köteles mindazt az információt 

megosztani, amely az engedélyezési eljárás szükségességének megítéléséhez, illetve az 

ellenőrzés gyors és eredményes lefolytatásához szükséges. 

 A bejelentés megtétele és a tevékenység folytatása során a bejelentő köteles jóhiszeműen és 

tisztességesen eljárni. A bejelentéssel szerzett jog gyakorlása nem sértheti más ügyfél vagy a 

közösség jogait. 

 A bejelentés nem irányulhat a hatóság megtévesztésére. 

 A bejelentést az engedélykérelemre jogszabályban előírt adattartalommal kell benyújtani. 

 A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem jogszabályban előírt mellékleteit. A 

bejelentéshez okiratot kell mellékelni, amelyben a bejelentő 

a) tájékoztatást ad a joggyakorlás által érintett további ügyfelek személyéről, és 

b) nyilatkozik arról, hogy a további ügyfeleket a bejelentés benyújtásának szándékáról, 

a benyújtás időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta. 

 Ha az engedély kiadásához törvény vagy kormányrendelet szakhatósági állásfoglalás 

beszerzését írja elő, az eljáró hatóság a bejelentést a szakhatóság részére azonnal megküldi. 

 A hatóság a Tv- 404. § (1) bekezdése szerinti határidő letelte előtt - hiánypótlási felhívás 

kibocsátása nélkül - végzéssel a bejelentés engedélyezési eljárásban történő elbírálásáról 

rendelkezik, ha 

a) a tevékenység a Tv. 400. § (2) bekezdése szerinti kormányrendelet alapján nem 

végezhető bejelentéssel, 

b) megállapítható, hogy az engedély megadásának jogszabályban előírt feltételei 

hiányoznak, 
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c) az alábbi közérdekek várható vagy közvetlen sérelmének veszélye áll fenn: 

ca) az élet, a testi épség és az egészség védelme, 

cb) a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy 

a katasztrófák bekövetkezése, 

cc) a közbiztonság, vagy 

cd) más nyomós közérdek, 

d) az engedélyezési eljárásban az eljárás felfüggesztésének lenne helye, 

e) a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható, illetve a bejelentés 

hiányos - ide nem értve a díjfizetés elmulasztását vagy a díj hiányos 

megfizetését, 

f) a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan 

megalapozott következtetést lehet levonni. 

 A végzést az egyszerűsített döntésre vonatkozó előírások szerint kell megindokolni, továbbá 

abban tájékoztatást kell adni a Tv. 403.§ (5) bekezdésben foglaltakról. A végzéssel szemben 

nincs helye jogorvoslatnak. 

 Az eljáró hatóság a végzést abban az esetben is meghozza, ha ezt a szakhatóság a Tv. 403.§ 

(1) bekezdés szerinti okból kezdeményezi. 

 A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le. 

 Az engedélyezési eljárásban 

a) a bejelentést kérelemnek kell tekinteni, 

b) az ügyintézési határidő kezdőnapja a bejelentést követő nap azzal, hogy az ügyintézési 

határidő az engedélyezéshez képest öt nappal meghosszabbodik 

c) a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni. 

 Ha nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására, a 

kérelmező a tevékenységet a bejelentést követő tizenötödik napot követő naptól jogosult 

megkezdeni. Ha a bejelentés áttételére kerül sor, az áttételt elrendelő hatóság tájékoztatja a 

bejelentőt arról, hogy a határidő az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatósághoz történő áttétel napját követő napon kezdődik. 

 A bejelentés alapján megkezdett tevékenység az engedélyre jogszabályban meghatározott 

leghosszabb hatályossági idő végéig folytatható. 

 A bejelentő kérelmére a hatóság a Tv. 404.§ (1) bekezdés szerinti joghatás beálltáról a 

bejelentőt értesíti. Az értesítés iránti kérelem akár a bejelentéssel egyidejűleg, akár azt 

követően az engedélyre jogszabályban meghatározott leghosszabb hatályossági idő végéig 

előterjeszthető. 

 A bejelentés alapján történő joggyakorlás a felügyeleti díjjal kapcsolatos kötelezettségeket 

nem érinti. 

 Ha a tevékenység bejelentés alapján folytatható, azonban jogszabály előírása alapján az 

engedélyben kötelezettség előírásáról vagy tény megállapításáról - így különösen valamely 

adatszolgáltatási kötelezettség, további eljárások megindításával kapcsolatos kötelezettség, 

fizetési kötelezettség (a továbbiakban: kapcsolódó kötelezettség) - is rendelkezni kell, a 

tevékenység megkezdésének nem akadálya a kapcsolódó kötelezettség megállapításának 

hiánya. 

 A kapcsolódó kötelezettségről a hatóság a Tv. 404. § (1) bekezdése szerinti joghatás beálltát 

követő nyolc napon belül hivatalból döntést hoz. 

 A tevékenység megkezdésekor és annak végzése során a bejelentőnek a tevékenység 

végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek meg kell felelnie. 

 A bejelentő a tevékenysége szakszerűségéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik, 

amelynek kockázatbecslés-alapú ellenőrzésére (a továbbiakban: ellenőrzés) a hatóság 

kiemelt figyelmet fordít. 

 A hatóság a bejelentés alapján végzett tevékenységet a Tv. 406.§ (2) bekezdésre figyelemmel 

szükség szerint ellenőrzi, amelybe a szakhatóság bevonható. A szakhatóság a hatáskörének 

keretei között önállóan is végezhet ellenőrzést. 

 Ha az ellenőrzés szabálytalanságot tár fel, a hatóság - a hatáskörébe tartozó egyéb 

intézkedéseken felül 
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a) jogosult a tevékenységet megtiltani vagy a tevékenységtől való eltiltást 

alkalmazni, 

b) kötelezheti a bejelentőt a szabályszerű joggyakorlásra. 

 

A Tv. bejelentésre vonatkozó szabályait, ideértve a közérdek érvényre juttatása körében 

alkalmazandó szabályokat is, tudomásul veszem és 

 

kérem  /  nem kérem, 

 

hogy kérelmet az eljáró hatóság bejelentésként kezelje. (A megfelelő választ kérjük bekarikázni!) 

 

 

III. NYILATKOZAT – AMENNYIBEN CSAK AZ ÜZEMELTETŐ SZEMÉLYE VÁLTOZIK 

Az üzlet használatára jogosult személyében történt változás esetén kell kitölteni, amennyiben a 

változás az üzletben folytatott tevékenységet, illetve a forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti.  

 

Alulírott ………………………………………………………………………………………….. (név), mint a 

……………………………………………………………………………………………. (gazdasági társaság 

neve) képviselője kijelentem, hogy a Budapest IX., ……………………………………………….. sz. alatti 

üzlet további üzemeltetése az üzletben folytatott tevékenységet, illetve a forgalmazott üzletköteles 

termékkört nem érinti.  

 

Az üzlet korábbi üzemeltetőjének neve: ……………………………………………………………………….. 

 

III. A kérelemhez csatolt okiratok: 

 nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) 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 

 vállalkozói igazolvány (statisztikai számjelről szóló igazolás) 

 cégbírósági végzés, cégkivonat 

 aláírási címpéldány 

 Vásárlók Könyve 
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IV. TOVÁBBI NYILATKOZATOK 

1.) Tudomásul veszem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdése alapján, hogy a kereskedelmi hatóság által vezetett nyilvántartás 

közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, a jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a 

nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi. 

 

2.) Tudomásul veszem továbbá, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló rendelete alapján, a rendeletben meghatározott 

esetekben településképi bejelentési eljárást kell kezdeményezni.  
 
 
 
 
 
 

Budapest, 20…… év ……………………….. hó …….. nap 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

   ügyfél vagy meghatalmazott 

olvasható neve és aláírása 

(bélyegző) 

 

 

 

Az ügyintézés helye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

Hatósági Iroda – Általános Hatósági Csoport  

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.- Levelezési cím: 1450 Bp. Pf.: 2. 

Telefon: 215-1077/303,308,333,467, e- mail cím: hatosagiiroda@ferencvaros.hu 

 


