Kereskedelmi tevékenység bejelentése, működési engedély
Ügyleírás

A kereskedelmi tevékenység bejelentése, illetve engedélyezése kérelemre
indul. A jogszabály meghatározza a kizárólag működési engedély birtokában
forgalmazható termékek körét. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
esetén a bejelentést követően megkezdhető a működés, míg a működési
engedély-köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési engedély
birtokában végezhető.
A kizárólag üzletben forgalmazható termékek:

Hatáskörhöz kapcsolódó jogszabályok

Illetékesség
Szükséges okiratok

Ügyintéző elérhetősége:

- a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes
anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj,
propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
- az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére
szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának
szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó
termékek;
- állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
- 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;
- növényvédő szerek és hatóanyagaik;
- nem veszélyes hulladék;
- az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti robbanásveszélyes
osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy
propán-bután gáz és üzemanyag.
Fenti
termékek
kizárólag
működési
engedély
birtokában
forgalmazhatók!
- a kereskedelemről szóló 2005 évi CLXIV. törvény
- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet,
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény.
A hatáskör címzettje Hatvan város és Kerekharaszt területén a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője
nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet
használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a
tulajdoni lap kivételével),
- haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a
kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
- közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak
közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló
okiratot,
- az eljáráshoz szükséges illetékbélyeg:
működési engedély esetében illetékmentes
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység esetében 3000 Ft összegű
illetékbélyeg,
- a vásárlók könyvét hitelesítésre,
- képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást.
Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda, Általános Igazgatási Osztály 3000
Hatvan, Kossuth tér 2. fsz. 14. számú iroda

Ügyintézés határideje és fizetendő díjak:

Tel • 37/542-366 Fax.: 37/542-309
E-mail: ügyfélszolgalat@hatvan.hu hatosagi@hatvan.hu

Letölthető dokumentumok:

Az ügyintézési határidő 21 nap.
A megrongálódott, megsemmisült, elveszett működési engedélyről
kiállított másodlat illetéke: 3.000,- Ft
Kereskedelmi tevékenység bejelentésének illetéke: 3.000,- Ft.
Bejelentett adatok módosításának illetéke: 3.000,-Ft.
Nyomtatvány a kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez
kérelem nyomtatvány működési engedély kiadásához

Egyéb fontos tudnivalók, tájékoztatók:

A bejelentés elmulasztása bírsággal sújtható, ami az adott szolgáltatási
tevékenység bejelentésére előírt illeték húszszorosának megfelelő összeg, de
legfeljebb 50.000,- Ft, ismételt mulasztás esetén legfeljebb 75.000,- Ft.
Adatváltozás bejelentése a működési engedély és a bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység esetén:
A működési engedélyben és a bejelentésben megjelölt adatokban
bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a

jegyzőnek.
Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást, az azt megelőző 8 napon
belül írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
Az üzlet megszüntetését köteles a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni.
A működési engedély jogosultjának személyében történő változás jogutódlás
esetén - amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet illetve a forgalmazott
üzletköteles termékkört nem érinti - a változást, a jogutódlást, annak megfelelő
igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni
A kereskedelmi tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a
nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

