
Új főszám: …………………………………………………………………………………………………………. 
 

M/bodo/kozig/1szamukerelem 
 

1. számú kérelem 
Mezőfalva Nagyközség JEGYZŐJE                                 

2422 Mezőfalva Kinizsi utca 44.     tel:25-506-980   fax: 25-506-820 
                   10.000,- Ft-os illetékbélyeg + 

                                                                                                                                      a szükséges mellékletek 
K É R E L E M 

működési engedély kiadására 
 

üzlet, vagy javító műhely, fiók nyitására /építészeti szempontból új az üzlet, fiók/ 
 
A kereskedő, szolgáltató (társaság vagy egyéni vállalkozó) neve:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A kereskedő, szolgáltató által üzemeltetni kívánt hálózati egység (üzlet) elnevezése (fantázianeve) - a  név 
ami a cégtáblára kerül, s mely néven hirdetni fogja az üzletet reklámújságokban: ……………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Az üzlet (javító műhely, fiók) pontos címe (utca, házszám, pavilon estén hrsz.): Dunaújváros, ……………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Az üzlet (javító műhely, fiók) használatának jogcíme (bérlet, haszonbérlet, tulajdon): ……………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Az üzlet (javító műhely, fiók) tulajdonosa: ………………………………………….…………………………………… 

Az üzlet (javító műhely, fiók) fő tevékenységének megnevezése: …………….……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

Az üzlet (javító műhely, fiók) fő üzletköri jelzőszáma: ……………….…... TEÁOR száma: ………………..……… 

Az üzletben forgalmazni kívánt áruk megnevezése, felsorolása: …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Az ügyintéző tölti ki! 
Üzletköri jelzőszám Tevékenység neve TEÁOR száma 

(a hivatal tölti ki) 
   
   
   
   
   
   
   
Az üzlet idényjelleggel működik:   igen - nem 

Az idényjellegű működés ideje: ……………..…………………………………………………………………………….. 

A kereskedő, szolgáltató statisztikai számjele (adószáma): ………………………………….………………………. 

A kereskedő, szolgáltató székhelyének címe: ……………………………………….……………………………….… 

Az üzlet (javító műhely, fiók) összes alapterülete: …………… m2 

Az üzlet (javító műhely, fiók) telefonszáma: ……………………………………………..……………………………….. 

Az üzlet (javító műhely, fiók) nyitvatartási ideje:  H-P:………………………….  Sz:…….…………V:………………. 

Az üzletben működik-e II. kategóriájú terem:       igen    -  nem 

Ha az üzletben szeszes ital kimérését is kívánják végezni, jelezni kell, hogy 200 m-es körzeten belül működik 
(nem működik) "kritikus intézmény" (bölcsőde, óvoda, iskola, eü. intézmény). 
(A megfelelő részt kell aláhúzni!) 
Ha az üzletben (javító műhelyben, fiókban) élőzene, gépzene működik (rádió) vagy a javító műhelyben zajos 
tevékenységet végeznek csatolnia kell a kereskedőnek a hivatal környezetvédelmi főmunkatársa által kiadott 
zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozatot is. A mellékelt tájékoztató tartalmazza még a 
kérelemhez csatolandó (kérelmező által becsatolt) mellékletek leírását is. 
 
Mezőfalva, ……………………… 
 
                    bélyegző lenyomata                                                    ……………………………………………… 
                             (ha van)                                                         a kereskedő (javító műhely, fiók üzemeltetője) 
                   cégszerű aláírása 
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TÁJÉKOZTATÓ 
az 1. számú kérelemhez 

 
 

Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről 
szóló, többször módosított 4/1997. (I.22.) Kormányrendelet 3.§ (1) bekezdése, (3) 
bekezdése, (4) bekezdése, valamint a 4.§ e.) pontja. A gazdasági reklámok és az 
üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények, magyar nyelvű közzétételéről 
szóló 2001. évi XCVI. törvény 2. (1) és (2) bekezdése. 
- kitől kérheti az üzletre a működési engedélyt, 
- a működési engedély iránti kérelemben mit kell megjelölni, 
- a működési engedély kérelemhez mit kell csatolnia: 

(ha kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító és az üzlethelyiség használatára 
való jogosultságot igazoló okiratokat, ha a tevékenység gyakorlását jogszabály más 
hatóság engedélyhez is köti, az engedélyeket. 
 

A jegyző szerzi be a 4.§ szerinti előzetes szakhatósági hozzájárulásokat: ezért kell 
pontosan meghatározni azoknak a termékköröknek a megnevezését, amelyet 
árusítani kíván az üzletben (253/2005. (XI.29.) Kormányrendelet 1.§ (4) bekezdése). 
 
A kérelemhez csatolnia kell: 
- a pontosan kitöltött formanyomtatványt, 
- 10.000,- Ft illetékbélyeget, 
- ha vállalkozó, akkor a vállalkozói igazolványról kiadott hatósági bizonyítványt, 

melynek tartalmaznia kell azokat a tevékenységi köröket, melyeket a nyitandó 
üzletben árusítani kíván, illetve az üzletnek a címét is, 

- ha társaság, akkor a társasági szerződés-, végzés-, aláírási címpéldány eredeti, 
vagy közjegyző által hitelesített példányait (amennyiben már van üzlete, akkor csak 
a felsoroltak fénymásolati példányait), 

- az üzlethelyiség a tulajdona a kereskedőnek, akkor a tulajdonlapot, ha bérli, akkor a  
bérleti szerződés eredeti példányát, 

- a DMJV PH Építésügyi és Környezetvédelmi Irodája által kiadott használatbavételi 
engedélyt (ez külön eljárás, maximum 60 napot vesz igénybe). 

- tevékenységtől függő: „ha a tevékenység gyakorlását jogszabály más hatósági 
engedélyhez is köti, akkor az engedélyeket. (pl. „építésügyi hatóság, ha az 
üzletkialakítás építési vagy rendeltetés-módosítási engedélyköteles.”) 
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