KÉRELEM
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNT
Kérem az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Korm.
rendeletben előírt kötelezettségem teljesítéséhez a működési engedély kiadását.

Üzemeltető adatai
A kereskedő neve: ...................................................................................................................
Cégjegyzék száma:...................................................................................................................
Vállalkozói igazolvány száma: ................................................................................................
Adószáma:................................................................................................................................
Statisztikai számjele:................................................................................................................
Székhelye:................................................................................................................................
Telephelye:...............................................................................................................................

Üzlet adatai
Az üzlet neve: ..........................................................................................................................
Az üzlet címe: ..........................................................................................................................
Helyrajzi száma: ......................................................................................................................
Eladóterületének alapterülete: ................................... m2
Befogadóképessége: ...............................(csak kereskedelmi szálláshely vagy vendéglátó üzlet esetén)
Az üzlet tulajdonosának neve: .................................................................................................
Az üzlet tulajdonosának címe:.................................................................................................
Az üzlet használatának jogcíme:..............................................................................................
Mozgóboltot a következő területen kívánok működtetni: .......................................................
..................................................................................................................................................
Mozgóbolt esetén az árusítás napjai: .......................................................................................
..................................................................................................................................................
A kérelmet olvasható, nyomtatott betűkkel szíveskedjen kitölteni!
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Az üzlet nyitva tartása
hétfő.......................-tól .......................-ig
kedd.......................-tól .......................-ig
szerda......................-tól.......................-ig
csütörtök.................-tól.......................-ig
péntek....................-tól .......................-ig
szombat..................-tól.......................-ig
vasárnap..................-tól.......................-ig

Tevékenység

Üzletkör
jelzőszáma

Üzletkör megnevezése

TEÁOR
száma

Fő:
Mellék:

A 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet 4. §. (1) bekezdésének fd) pontjában meghatározott
tevékenységek folytatása esetén:
-

-

-

Veszélyes
munkaeszközök
(a
munkavédelemről
szóló
1993.
évi
XCIII.
törvény
alapján): ......................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..........
Az üzletben, illetve a telepen lévő vagy felhasználandó, illetve az alkalmazott technológia
során keletkező hulladék, egészségre vagy környezetre veszélyes anyagok gyűjtésének,
kezelésének módja:..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
Létesítendő munkahelyek száma, a napi munkavégzés ideje: ...............................................
................................................................................................................................................

A kérelmet olvasható, nyomtatott betűkkel szíveskedjen kitölteni!
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-

-

-

-

................................................................................................................................................
Az ivó- és iparivíz-ellátás, a szennyvízgyűjtés és elhelyezés, a szennyvíztisztítás módja:....
................................................................................................................................................
Mesterséges szellőztetés módja:............................................................................................
Szennyezett levegő elvezetésének és tisztításának helye és módja, az elszívott levegő
utánpótlásának módja: ...........................................................................................................
................................................................................................................................................
A környezetre gyakorolt hatás, az esetleges üzemzavar miatt várható környezeti hatások
elkerülésének módja: .............................................................................................................
................................................................................................................................................
A környezetre veszélyes technológiák alkalmazása esetén a külön jogszabályban
meghatározott környezeti kárelhárítási terv: ..........................................................................
................................................................................................................................................
Környezetvédelmi minősítés (ISO 14000): ..........................................................................
...............................................................................................................................................

Kijelentem, hogy a 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységek valamelyikét
kívánom folytatni *

nem kívánom folytatni*

(*a megfelelő szó aláhúzandó)

Kijelentem, hogy a 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti helyszíni szemle
megtartását
kérem *
nem kérem*
(*a megfelelő szó aláhúzandó)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek.
Vasmegyer, .............. év ............................. hó .................. nap
Bélyegző helye

...............................................
aláírás

A kérelmet olvasható, nyomtatott betűkkel szíveskedjen kitölteni!
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