
ÚJHARTYÁN KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 
 
2367 Újhartyán, Fő  u. 21 
Telefon: 29/372-133, 573-551 

 

 
  Illeték:   10.000.- Ft 
    
 
 

             

 
 Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység iránti kérelem  

 
Az Újhartyán, …….………………….……………..… utca …..……… házszám. ……………………... 
helyrajzi szám alatti címre az alábbi adatokkal kérem a működési engedély kiadását. 
 
AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ / GAZDASÁGI TÁRSASÁG:  
 

- neve:..................................................................................................................................................................................  

- székhelye:........................................................................................................................................................................  

- adószáma:.......................................................................................................................................................................  

- statisztikai számjele:...................................................................................................................................................  

- cégjegyzék száma / az egyéni vállalkozó  nyilvántartási száma / a kistermelő regisztrációs  

   száma: .................................................................................................................................................................................  

AZ ÜZLET:  
 
Az üzlet napi/heti nyitva tartás ideje:       H-P.: …..………….  Sz.:……………...…..V.: …..………………. 
 

Az ingatlan  tulajdonosa:………………………………………………………………………………. 
 
Az üzlet használati jogcíme: tulajdon, bérlet, haszonélvezet, egyéb: ………………….. (a megfelelő  
 aláhúzandó) 
Az üzlet elnevezése:............................................................................................................................................................  

Az üzlet alapterülete (eladótér/fogyasztótér): ………… m2 

 

A FORGALMAZNI KÍVÁNT TERMÉKEK : 
 
  

Termékek 
(a megfelelő bekarikázandó) 

A folytatni kívánt 
kereskedelmi tevékenység 
jellege (kiskereskedelem - K,  

nagykereskedelem - N) 
 1. dohánytermékek;  
 2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és 

készítmények; 
 

 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 tevékenységek felügyeletéről 
szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, 
valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott 
meghatározott feltételekkel; 

 

 6. növényvédő szerek és hatóanyagaik;  
 7. nem veszélyes hulladék;  
 8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. 

szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag. 
 



 
 

A forgalmazni kívánt termékek megnevezése és sorszáma  
(a megfelelő bekarikázandó) 

A folytatni kívánt 
kereskedelmi tevékenység 
jellege (kiskereskedelem - K,  

nagykereskedelem - N) 
  
2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék);  
13. Festék, lakk;  
14. Vasáru, barkács, és építési anyag;  
20. Illatszer, drogéria;  
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;  
22. Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, 
gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -hûtõanyag és 
adalékanyag; 

 

23. Háztartási tüzelõanyag;  
24. Palackos gáz;  
33. Állatgyógyászati termék;  
35. Fegyver és lõszer,  
36. Pirotechnikai termék;  
37. Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, 
termésnövelõ anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 
(pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer, kötözõfonal, zsineg 
stb.); 

 

38. Fotócikk;  
49. Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék;  
50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék;  
55. Ipari vegyi áru;  
57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék;  

 
 
 
 
A jövedéki törvény (2003. évi CXXVII. törvény) hatálya alá tartozó termékek közül az alábbi 
termékeket forgalmazom (a megfelelő aláhúzandó):
a) az ásványolaj, 
b) az alkoholtermék, 
c) a sör, 
d) a bor, 
e) a pezsgő, 
f) a köztes alkoholtermék, 
g) a dohánygyártmány. 
 
 

Szeszesital-kimérést kívánok folytatni (a megfelelő rész aláhúzandó)  IGEN   NEM 
 
 

Vendéglátó üzlet esetében: 
- a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatást, műsoros előadást, táncot rendezek: 
      IGEN   NEM 
 

- a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján 
szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot folytatok:  

     IGEN   NEM 
 
 
 
 
 



 
 
Helyszíni szemle megtartását (a megfelelő aláhúzandó):  KÉREM NEM KÉREM 
 
 
 
Nyilatkozat: .……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Újhartyán , …………………………………… 
 
            …………………………………………… 
           Név nyomtatott betűvel 
 
 
 
         . ……………………………………. 
        aláírás, bélyegző 
 
   Tel.: 
 
 
 
 
 
 
 
CSATOLANDÓ OKMÁNYOK 
 
 
1. Nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó 
igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével); 
2. Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezõ a kérelmezõ – a haszonélvezõ 
hozzájárulását igazoló okirat; 
3. Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezõ, a 
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat; 
4. Vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (végzés) 

  5. Aláírási címpéldány (cég esetén) 
  6. Az üzlethelyiség használatbavételi engedélyéről vagy rendeltetési  mód változásáról szóló határozat 

jogerős példánya. 
  7.Vásárlók könyve hitelesítésre 
  8. Képviseleti eljárás esetén meghatalmazás 
 
 
 


