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A kereskedelmi tevékenységre vonatkozó eljárás bejelentés, illetve üzlet működési
engedélye iránti 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.
Kizárólag üzletben forgalmazható termékek:
- a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek,
kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú
gázolaj, LPG 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 tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti
1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott
kivételekkel;
- növényvédő szerek és hatóanyagaik
- nem veszélyes hulladék
- az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló
törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG 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 (továbbiakban: szolg.tv.)
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.
(továbbiakban:ákr.)
A hatáskör címzettje Hatvan Város Jegyzője
-Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímre
vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
-haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező- a
haszonélvező hozzájárulást igazoló okirat,
-közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
-Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről vagy cégkivonat, aláírási
címpéldány cég esetében;
- Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás;
- Tevékenység megkezdésekor a vásárlók könyve hitelesítés céljából.
- Kommunális hulladék elszállításról szóló szerződés
Postai úton, elektronikusan (nem e-mailben) vagy személyesen.
Hatvani Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
37/542-300, hatosagi@hatvan.hu
A szolg.tv. és az ákr. szerinti határidő.
Bejelentéshez kötött tevékenység nyilvántartásba vételi határideje a bejelentés
megérkezését követő naptól számított 15 nap.
Működési engedély kiadása esetén sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

-Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról,
-Kérelem működési engedély köteles tevékenység folytatásához
-Adatváltozás bejelentése
-Üzlet megszűnés bejelentés

