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Működési engedély kiadására irányuló kérelem  

(a 133 / 2007. (VI.13.) Korm. rendelet alapján ) 
Copyright Civilsoft Bt. 2007. 

 

1. A kérelmező adatai 
1.1. Jogállása:  1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.)  2.Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (Bt. Kkt. 

stb)  3.Egyéni vállalkozó  4.Őstermelő 

 
1.2. Rövid neve:………………….………………………………………………….…………………………….. 
 
1.3. Neve:………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1.4. Székhelyének címe / Állandó lakcíme: 

����…………………………..……..helység…..…………………..…………..…...……utca, házszám 
 
Postafiók…………….Postafiók irányító száma:……………….. 

1.5. Adószáma: ��������-�-�� (őstermelő esetén az őstermelői igazolvány száma) 
1.6. Statisztikai számjele                     ����-���-�� 
1.7. Telefonszáma:………..…….. 

1.8. Cégbejegyzés / Vállalkozói igazolvány száma:…….…………..kelte:����-��-�� 
 
1.9. Képviselő neve:…………….…………………..……születési neve:……..……………………………… 
 
       lakcíme:……………………………………………………………….telefonszáma:….………………….. 

2. Az üzlet adatai 
2.1. Speciális üzletfajta jelölése: CS. Csomagküldő M. Mozgóbolt  K. Kiegészítő tevékenység   

2.2. Elnevezése, cégfelirata (mozgóbolt esetén működési területe, útvonala) 

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

2.3. Címe:����……………..…….…..helység……...………..……....……utca…….……….házszám 
 

2.4. Helyrajzi száma: ……………….……………   Eladótér alapterülete (m2): …………… 
 
Kereskedelmi szálláshely/vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége (fő)……..…….Osztálya:……… 
 
2.5. A helyiség/ingatlan tulajdonosa, illetve társtulajdonosai vagy társasház közös képviselőjének neve 
                      Név                        Irányítószám        Helység                             Utca, házszám. 

...……………………….………………����…………..…...…….    …….…..………………………… 

...…………………………….…………����…………..…...…….    .………..………………...……… 
 

2.6. A kérelmező használati jogcíme: 1. Tulajdonos  2. Társtulajdonos  3. Bérlő  4. Haszonélvező  5. Egyéb 

      Bérleti szerződés esetén: Lejárat időpontja: ����-��-�� vagy � Határozatlan idejű 
2.7. Zeneszolgáltatás van-e?: �     2.8. Nyerőautomata engedély: � 



2.8. A szomszédos ingatlanok rendeltetése, tulajdonosai, vagy használói, kezelői, közös képviselői 
        A kérelmező részére csak a Rendeltetés kitöltése kötelező, amennyiben a többi hiányzik, az önkormányzat szerzi be. 
 
     .Rendeltetés             Szomszéd neve       Irányítószám         Helység                      Utca, házszám (Hrsz). 

1. ………………   ………………..……………:����…………......…….    .…………………………… 

2. ………………   ………………………..……:����………..….....…….    ..…………..……………… 

3. ………………   ………………………..……:����…….…….....…….    .…………………………… 

3. Az üzlet tervezett tevékenységi körének adatai 
 

     Üzletkör jelzőszáma            Üzletkör megnevezése                            
 

1.     ……………         ……………………….………………. ……………….………….. (főtevékenység) 
 

2.     ……………         ………………………………….………………………………….. 
 

3.     ……………         …………………………………….…………………..….….…….. 
 

4.     ……………         …………………………………….………………………….…….. 
 

5.     ……………         …………………………………….……………………….……….. 

4. Az üzlet nyitvatartási ideje (Mozgóbolt árusítási ideje) 
 Nyitvatartás: Á. Állandó jelleggel;  I. Idény jelleggel 

 Hétfő:……………………………….. 

 Kedd:……………………………….. 

 Szerda: …………………………….. 

 Csütörtök: ………….……………… 

 Péntek: …………………….………. 

 Szombat: ………………….………. 

 Vasárnap: ………………….……… 

5. Csatolt mellékletek 

5.1. � M1.melléklet űrlap. (A Rendelet 4§ (1) bek. fd) pontja szerinti tevékenységek esetén)  
5.2. � Az üzlet helyszínrajza    

5.3. � Vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat/végzés 

5.4.� Használat jogcímét igazoló irat (pl. bérleti szerződés)  

5.5. � Társtulajdonosi/haszonélvezői hozzájárulás 
5.6. � Szakképzettséget igazoló okirat 
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5.7. Meglévő szakhatósági hozzájárulások, engedélyek 
                        Engedély megnevezése                         Engedély .száma                Engedély kelte 

1. ………………………………………………….   ………………………   ……………….……….. 

2. ………………………………………………….   ………………………   ………………………… 

3. ………………………………………………….   ………………………   ………………………… 

4. ………………………………………………….   ………………………   ………………………… 
 
 
5.8. Csatolt mellékletek összesen: …….db      
 
 
 
Az engedélyezési eljárás során helyszíni szemle megtartását: kérem  (I)gen  (N)em 
 
Az eljárás megindításáról külön értesítést nem kérek,  kérek. 
 
 
Kelt. ………..…..……, …….….év…….…….hó…..nap                     
 

 
 
 
………………………………….. 

                      Kérelmező aláírása 



Működési engedély kiadására irányuló kérelem 
M1. melléklete 

(a 133 / 2007. (VI.13.) Korm. rendelet alapján) 
 
Kitöltendő, ha az üzletben nem veszélyes hulladékot értékesítenek, motorkerékpár javítást folytatnak, 
továbbá, amennyiben a kapcsolódó szolgáltatásként végzett tevékenység egyébként külön jogszabály 
szerint telepengedély-köteles tevékenység lenne. 
 

M1. Veszélyes munkaeszközök: 
 
1.  ……..………….………………………………………………………………….     …………….db 
 
2.  ……..………….………………………………………………………………….     …………….db 
 
3.  ……..………….………………………………………………………………….     …………….db 
 

M2. Veszélyes anyagok és készítmények 
                                          Megnevezése                                    Régi ÁNTSZ engedély vagy újabban a bejelentés 
                                                                                                                 száma                        kelte 

1. ……………….…………………………...……………   ……………….…����-��-�� 
2. ……………….…………………………...……………   ……………….…����-��-�� 
3. ……………….…………………………...……………   ……………….…����-��-�� 
 

M3. A technológia során keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok 
           EWC kódja                                                                  Megnevezése 
 

1. ……………..….    ……………………...………………………………………………………….… 
 
kezelése:……………………...…..……………..………………….……………………………… 
 
2. …………………    ……………………...………………………………………………………….… 
 
kezelése:…………………………...…..…………………………….……………………………… 
 
3. …………..…….    ……………………...……………….………………………………………….… 
 
kezelése:…………………………...…..…………………………….……………………………… 
 

M4. Munkahelyek jellege: 

� műhely    � iroda      � raktár       �   egyéb,éspedig:………….………………………. 
 

M4.1. Szociális létesítmények fajtái: 

� öltöző     � mosdó     � WC         � étkező-melegedő helyiség 
 

M4.2. Üzemeltetés (nyitva tartás) ideje,  
      a napi munkavégzés feltüntetésével: ………………………….……………….….………………………. 
 

M5. Ivóvíz, ipari víz ellátás, 

� közműves ivóvíz   � saját ivóvíz  � közműves ipari víz � saját ipari víz  
 

M6. Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés, tisztítás 

� közmű    � szikkasztó   � ülepítő    � fedett tároló � saját szennyvíztisztító 
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M7. Mesterséges szellőzés  
               Tevékenység / Helység                                                             Szellőzés módja 
 
1.  …………………………………..   …………...……………………………………………………... 
 
2.  …………………………………..   ………………...………………………………………………... 
 
3.  …………………………………..   ………………...………………………………………………... 
 

M7.1.  A szennyezett levegő elvezetésének és tisztításának helye, módja: 
 
……………………………………………………………………………………………….…………… 
 
 M7.2.  Az elszívott levegő  utánpótlásának módja 
 
………………………………………………………………………………….………………………… 

M8. A tevékenységek környezetre gyakorolt hatása 
M8.1. Környezetvédelem 

M8.1.1. Környezetszennyezés veszélye      � fennáll    � nem áll fenn 
                                      S z a k v é l e m é n y  vagy m é r é s i  j e g y z ő k ö n y v 
                                                              készítője                       száma                          kelte                     csatolva   

M8.1.2. Felszín alatti víz és talaj:...…………..….   …………....…….����-��-��  �  
M8.1.3. Szennyvíz:       …….....…………...……   ………….….…...����-��-��  �  
M8.1.4. Levegő:     ……..…......………….…   …………...……. ����-��-��  �  
M8.1.5. Zaj:                   ...………………..……...   …………..………����-��-��  �  
M8.1.6. Környezeti kárelhárítási terv:  � van � nem szükséges  � csatolva  
 

M8.2. Tűzvédelem 

M8.2.1. Tűz- és robbanásveszély: � van � nincs 

M8.2.2. Tűzvédelmi szabályzat: � van � nem szükséges  � csatolva 

M8.2.3. Tűzriadó terv: � van � nem szükséges  � csatolva  
 

M8.3. Munkavédelem 

M8.3.1. Mérési dokumentáció      � szükséges    � nem szükséges 
                                      S z a k v é l e m é n y  vagy m é r é s i  j e g y z ő k ö n y v 
                                  ..                       készítője                         száma                      kelte                           csatolva 

M8.3.2. Munkahelyi megvilágítás..….…….....…   ……..……....……... ����-��-�� � 

M8.3.3. Munkahelyi zaj: …..……...…….…   …….………………. ����-��-�� � 

M8.3.4. Munkahelyi levegőszennyezés …..…....   …………..…..……. ����-��-�� � 

M8.4.Munkavállalók egészségét veszélyeztető létesítmény, technológia, berendezés: � van � 
nincs 
Ha van, munkavédelmi üzembe helyezése ( 1993. évi XCIII-as munkavédelmi tv. 21. §. ) 

Várható időpontja: ����-��-��    vagy      Megtörtént :����-��-�� 
M8.5. Környezetirányítási rendszer működik (ISO 14000)  � igen    � nem 
 
Kelt. ………..…..……, …….….év…….…….hó…..nap                     

 
………………………………….. 

                      Kérelmező aláírása 


