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Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzője 

5 3 2 1  K u n m a d a r a s ,  K o s s u t h  t é r  1 .  

Tel/fax: +36-59/527 - 334 

E-mail: jegyzo@kunmadaras.hu 

Illetékmentes! 

 

KÉRELEM 

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ 

[A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. §-a alapján] 

 

 

A KERESKEDŐ ÉS AZ ÜZLET ADATAI 
 

1. A kereskedő neve: ..................................................................................................................................................................  

Kereskedő címe: ...............................................................................................................................................................................  

Kereskedő székhelye: .......................................................................................................................................................................  

Egyéni vállalkozó állandó lakcíme: ..................................................................................................................................................  

2. Kereskedő cégjegyzékszáma: 

           

 Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 

           

 Kistermelő regisztrációs száma: 

           

3. Kereskedő statisztikai számjele: 

                    

4. Az üzlet adatai: 

4.1. Az üzlet nyitva tartása: 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

4.2. Az üzlet tulajdonosa: ........................................................................................................................................................  

4.3. Az üzlet címe: ...........................................................................................................................  HRSZ: ...........................  
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4.4. Az üzlet használatának jogcíme (tulajdon, közös tulajdon esetében tulajdonostársak hozzájárulása, bérlet, haszonélvezet, 

stb.) 

 ..............................................................................................................................................................  ...........................  

4.5. Az üzlet elnevezése: .............................................................................................................................  ...........................  

4.6. Üzlet alapterülete: ........................................ m
2
 

5. Üzletek bontása szerint forgalmazni kívánt 

5.1. Üzletköteles termékek megnevezése, sorszáma a 3. sz. melléklet alapján 

sorszáma megnevezése 

  

  

  

  

5.2. Egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. sz. melléklet alapján: 

sorszáma megnevezése 

  

  

  

  

5.3. A Jövedéki törvény 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése 

betűjele megnevezése 

  

  

  

  

6. Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege /megfelelő rész aláhúzandó/: 

6.1. kiskereskedelem (Ker. tv. 2. § 13. pont) 

6.2. nagykereskedelem (Ker. tv. 2. § 18. pont) 

7. Üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle megtartását: 

 ..................................................................................  ...................................................................................  ...........................  

 

Kelt: Kunmadaras, ________ év ____________ hó ________ nap 

 

 

 _____________________________ 

 a bejelentő aláírása (bélyegzője) 

 Tel: .................................................. 

 E-mail: ......................................................................... 
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Csatolandó okiratok: 

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

vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) 

2. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását 

igazoló okirat 

3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a 

tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat. 


