
Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. ker.
Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal
Ipari és Kereskedelmi Osztály

1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
Telefon: 8727272

Fax: 8727617
Email: www.belvaros-lipotvaros.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30

 

Működés engedély iránti kérelem 
(a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 1. melléklet B) pontja alapján üzletköteles termékek forgalmazása esetén kitöltendő)

I. Kereskedő
1. Kereskedő neve

2. Székhelye

Irányítószám város/község közterület közterület jellege

házszám épület lépcsőház emelet ajtó

3. Cégjegyzékszám Telefonszáma

4. Statisztikai számjele 5. Egyéni vállalkozói nyílvántartási száma
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ll. üzlet
1. Napi/heti nyitvatartási idő

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök

Péntek Szombat Vasárnap

2. Üzlet tulajdonos neve

3. Üzlet címe

Irányítószám Város/Község Közterület Közterület jellege

Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Telefonszáma Alapterület

m2

Helyrajzi száma

Használatának jogcíme

Elnevezés (cégfelirata)
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3. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
üzletköteles termékek megnevezése, sorszáma  (3-as számú melléklet alapján)

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;
az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló
kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
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;
nem veszélyes hulladék;
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti
tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

egyéb termékek megnevezése, sorszáma a/ 6. melléklet alapján/, illetve ebből a Jöt. 3. §. (2) bekezdése(Jövedéki termékek:
ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgő köztes alkoholtermék,  dohánygyártmány) - szerinti termékek megnevezése

Sorszám és termékek megnevezése

 

4. Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege
Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege

Kiskereskedelem
Nagykereskedelem

 - kiskereskedelem  (Kertv. 2. §. 13.pont kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása,
vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást
is)

 - nagykereskedelem (Kertv. 2. §. 18.pont nagykereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás
(feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is)

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

Üzlet címe Helyszíni szemle megtartását

Budapest

Aláírás/Cégszerű aláírás
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3. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez
A kizárólag üzletben forgalmazható termékek

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 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.
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6. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez
Termékkörök
1. Élelmiszer

1.1. Meleg-, hideg étel,

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék,

1.5. Hús-és hentesáru,

1.6. Hal,

1.7. Zöldség- és gyümölcs,

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.),

1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.),

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel
stb.),

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.);

2. *  Dohányterméket kiegészítő termék;

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és
szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.);

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.);

6. Lábbeli- és bőráru;

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;

8. Hangszer;

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;

10. Audió- és videóberendezés;

11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.);

12. Telekommunikációs cikk;

13. Festék, lakk;

14. Vasáru, barkács, és építési anyag;

15. Szaniteráru;
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16. Könyv;

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék;

20. Illatszer, drogéria;

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;

22. *  Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag;

23. Háztartási tüzelőanyag;

24. Palackos gáz;

25. Óra- és ékszer;

26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.);

27. Játékáru;

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.);

29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny;

30. Virág és kertészeti cikk;

31. Kedvtelésből tartott állat;

32. Állateledel, takarmány;

33. Állatgyógyászati termék;

34. Szexuális termék;

35. Fegyver és lőszer,

36. Pirotechnikai termék;

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép
(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.);

38. Fotócikk;

39. Optikai cikk;

40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk;
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41. Temetkezési kellék;

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru;

43. Emlék- és ajándéktárgy;

44. Numizmatikai termék;

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;

46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség);

47. Személygépjármű;

48. Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű);

49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék;

50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék;

51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.);

52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés;

53. Irodagép, -berendezés, irodabútor;

54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.);

55. Ipari vegyi áru;

56. Egyéb termelési célú alapanyag termék (műanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál, textilipari rostanyag, kartonpapír, drágakő);

57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék;

58. Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy;

59. Egyéb (jelölje meg).
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Dokumentumok
- A működési engedély iránti kérelem benyújtásakor a kereskedő igazolja az üzlet használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a
tulajdonostársak hozzájárulását.

- Amennyiben nem a kérelmező nyújtja be a kérelmet, a cég ügyvezetőjének a Rendelkezési Nyilvántartásban kell rendelkeznie a meghatalmazott
személyről és eljárási jogosultságáról.

Dokumentum Dokumentum

Dokumentum Dokumentum

Dokumentum Dokumentum

Dokumentum Dokumentum

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

8/8

http://www.tcpdf.org

	item_29: 
	item_41: 
	item_42: 
	item_43: 
	item_44: 
	item_45: 
	item_46: 
	item_47: 
	item_48: 
	item_49: 
	item_36: 
	item_60: 
	item_35: 
	item_37: 
	item_117: 
	item_118: 
	item_119: 
	item_120: 
	item_121: 
	item_122: 
	item_123: 
	item_69: 
	item_74: 
	item_75: 
	item_76: 
	item_77: 
	item_78: 
	item_79: 
	item_80: 
	item_81: 
	item_82: 
	item_93: 
	item_91: 
	item_87: 
	item_94: []
	item_92: 
	item_139_1: Off
	item_139_2: Off
	item_139_3: Off
	item_139_4: Off
	item_139_5: Off
	item_139_6: Off
	item_139_7: Off
	item_98: 
	item_114_1: Off
	item_114_2: Off
	item_102: 
	item_103: []
	item_109: 
	item_141: 
	item_127: 
	item_128: 
	item_129: 
	item_130: 
	item_131: 
	item_132: 
	item_137: 
	item_138: 


