Űrlap száma: ASP-IPAR-004
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához
Kitöltési Útmutató
Kérelem tárgya-vagylagosan választható az adott űrlapon:
• Új engedély
• Változás bejelentése
I.

II.

Kereskedő és az üzlet(ek) adatai: Az űrlapon a beküldő adatainál a
kereskedő/kistermelő pontos adatait szükséges feltüntetni. Amennyiben értesítési
címe eltér a lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő adatoktól a levelezési
cím alatt szükséges feltüntetni a pontos címet. (név, kistermelői neve, születési
helye, ideje, anyja neve, címe, kistermelő esetében regisztrációs száma, kereskedő
statisztikai száma, adószáma, üzletre vonatkozó adatok megjelölése)
Csatolt iratok:
▪ Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának
jogcímére (pl. bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
▪ Haszonélvezet esetében-ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmezőa haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
▪ Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

III.

Keltezés: A jogszabályban előírt adatok hiánytalan rögzítése a nyomtatványon
sárga színnel feltüntetett mezőkben (településnév, kitöltési dátum, aláírás)

Mellékletek: A kereskedő neve/ címe/ székhely feltüntetése mellett a bejelentés
tárgyának opcionális kiválasztása mellett a kérelem tárgyának opcionális kiválasztása.
I. Üzlet adatai: A jogszabályban előírt adatok hiánytalan
nyomtatványon sárga színnel feltüntetett mezőkben:

rögzítése

a

▪

elnevezése

▪

címe

▪

engedély nyilvántartási száma

▪

engedély iktatószáma

▪

alapterület (m2)

▪

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet árusítóterének nettó alapterülete
(m2)

▪

terasz alapterülete (m2)

▪

vendéglátó üzlet befogadóképessége (terasz nélkül) (fő)

▪

vendéglátó üzlet teraszának befogadóképessége (fő)

▪

elhelyezkedés (szövegesen kifejtve)

▪

nevelés-oktatási, gyermek-és ifjúságivédelmi
számított közúti (közterületi) távolság (m)

▪

egészségügyi intézmény bejáratától számított közúti (közterületi) távolság
(m)

▪

templom és vallásgyakorlásra rendelt más hely bejáratától számított közúti
(közterületi) távolság (m)

▪

honvédelmi és katonai célú ingatlanon működés ( a működtetni kívánt üzlet
az ingatlan-nyilvántartás szerint
a Honvédelmi
Minisztérium
vagyonkezelésében álló földrészleten/ honvédelmi és katonai célú
ingatlanon áll-e)

▪

Világörökség területén helyezkedi-e el

▪

Létesített gépjármű várakozó helyek elhelyezkedésének, számának és a
telekhatártól mért távolságának pontos megjelölése

▪

üzlet használati jogcímének megjelölése

▪

üzlet napi/heti nyitvatartási idejének meghatározása / egyéb információk
( pl. Zárva tartás) megjegyzés rovatba kerülhet rögzítésre.

intézmény

bejáratától

II. Forgalmazni kívánt termék: Opcionálisan választható (üzletköteles termékek/ egyéb
termékek/ a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek)
III. A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: Opcionálisan választható
(kiskereskedelem- ebből vendéglátás ehhez kapcsolódóan a vendéglátó üzlet
pontos meghatározása/ nagykereskedelem)
IV. Nyilatkozatok opcionálisan választható:
•

Kimért szeszesitalt kíván-e forgalmazni

•

kíván-e az üzletben 22.§ (1) bekezdése alapján zeneszolgáltatást nyújtani

•

kíván-e az üzletben 22.§ (1) bekezdése alapján tánc, műsoros előadást
rendezni

•

kíván-e az üzletben 22.§ (1) bekezdésében meghatározott szórakoztató
játékot, szerencsejátékot folytatni.

