
Kereskedelmi tevékenység engedélyeztetése
működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység gyakorlása

Ügyleírás A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése szerint a rendelet 3.
mellékletében meghatározott termékek kizárólag üzletben forgalmazhatók:
1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve
a 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) szerinti tüzelőolaj, propán, vagy propán-bután gáz és
az üzemanyag;
2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves
oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó
termékek;
3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
4. 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;
5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
6. nem veszélyes hulladék;
7. A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj,
propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

Hatáskör, illetékesség A Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerint a kereskedőnek a kizárólag üzletben
forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító
működési engedély iránti kérelmet az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell
benyújtania.

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

A megfelelő adattartalommal kitöltött működési engedély iránti kérelemhez csatolni
szükséges:
- nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére
(bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
- haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
- közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Eljárási szabályok A jegyző a kérelem benyújtását követően megkeresi a termékkörök szerint illetékes
szakhatóságokat az üzlet működési feltételeinek vizsgálata tárgyában.
Amennyiben az üzlet megfelel a szakhatóság által vizsgált jogszabályi előírásoknak és a
szakhatóságok hozzájárulásukat adták a működéshez, a jegyző kiadja a működési
engedélyt, az üzletet nyilvántartásba veszi, illetve erről igazolást állít ki.
A működési engedély adataiban történő változást haladéktalanul, a nyitvatartási
időben bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedő köteles
a kereskedő bejelenteni a jegyzőnek. A működési engedélyről szóló igazolás tartalmát
is érintő adatokban történő változás esetén a jegyző a nyilvántartásba történt
bejegyzést követően - a korábban kiadott működési engedély igazolásának
bevonásával egyidejűleg - a módosított adatoknak megfelelő működési engedélyről
szóló igazolást ad ki.
Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás esetén - amennyiben az
üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem
érinti - a változást az új jogosult köteles bejelenteni annak megfelelő igazolása mellett.
Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül, a korábban kiállított
igazolás leadásával egyidejűleg kell bejelenteni a jegyzőnek.

Eljárási illeték,
igazgatási szolgáltatási
díjak összege

Kérjük, hogy érdeklődjön az ügyintézőnél!

Jogszabályok jegyzéke - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.

29.) Korm. rendelet


