
  

 

 

 
 

 

 

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal 

HATÓSÁGI IGAZGATÓSÁG 

IGAZGATÁSI OSZTÁLY 

VÁLLALKOZÁSI CSOPORT 
1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 
Postacím: 1518 Bp. Pf. 10. 

Web: www.ujbuda.hu 

Telefon: 3724-558; 3724-593; 3724-524; 3811-357; 3811-399; 3811-303 

Érkeztető szám Iktató bélyegző 

 

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM  

ÜZLETKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ 

KERESKEDŐ ADATAI 

 

A kereskedő neve (cégneve): ...........................................................................................................................  

A kereskedő címe, illetve székhelye: ..............................................................................................................  

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

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

Statisztikai száma: ...........................................................................................................................................  

Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mailcíme: ...........................................................................................  

 

 

AZ ÜZLET ADATAI 

Az üzlet címe, helyrajzi száma: ......................................................................................................................  

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

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: ............................................................................................................  

Az üzlet használatának jogcíme: .......................................................................................................................  

Üzlet elnevezése: ..............................................................................................................................................  

Alapterülete, vendéglátó üzlet esetén annak befogadóképessége: .....................................................................  

Vendéglátóegység terasszal (kerthelyiséggel) rendelkezik: igen/nem, annak befogadóképessége: ..................  

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

AZ ÜZLETBEN FOLYTATNI KÍVÁNT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG JELLEGE 

(kérjük, aláhúzással jelölje meg a megfelelő tevékenységet) 

a) kiskereskedelem / vendéglátás 

b) nagykereskedelem 

 

 

http://www.ujbuda.hu/
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A FORGALMAZNI KÍVÁNT TERMÉKEK MEGNEVEZÉSE AZ ALÁBBI BONTÁSOK 

SZERINT: 

 

Üzletköteles termékek köre (jelölje meg a forgalmazni kívánt termékkört): 

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. 

 
A fentieken kívül forgalmazni kívánt termékek felsorolása, a termékkörön belül külön megnevezve az 

alábbiakat: 

a) energiatermék 

b) sör 

c) csendes és habzóbor 

d) egyéb csendes és habzó erjesztett ital 

e) köztes alkoholtermék 

f) alkoholtermék 

 

A bejelentéshez csatolandó okiratok: 

 

1. 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 az üzlet tulajdonosa - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;  

közös tulajdon esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.) 

 

 

Budapest, 201…. év ………………hónap ……nap 

 

 

………………………………………………………..…….. 

ügyfél vagy meghatalmazott olvasható neve / aláírása 

(bélyegző) 
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