Üzlet működési engedélyezése
Kereskedelmi tevékenységet bejelentés alapján vagy működési engedély alapján lehet végezni.
Bizonyos termékkörök forgalmazása esetén elegendő a bejelentés, más esetekben viszont
elengedhetetlen a működési engedély. A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék
forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére működési engedélyt kell kérni.
Az alábbi termékek kizárólag üzletben, jogerős működési engedély alapján forgalmazhatóak
(üzletköteles termék):
•
a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a
jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: 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 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 robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag,
kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag

A jegyző a kereskedő kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról
intézkedik. A helyszíni szemlén részt vevő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle
megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe mondhatják. Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle
megtartását nem kérte, úgy a jegyző állásfoglalás céljából, hivatalból keresi meg a forgalmazni
kívánt termékektől függően érintett szakhatóságokat. A szakhatósági állásfoglalásokért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjakat a kérelmező viseli.
A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi, amely
nyilvános.
A kereskedő a működési engedély megadását követően az adatokban bekövetkezett változást
haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változása esetén az azt megelőző nyolc napon belül
köteles bejelenteni a jegyzőnek.
Az üzlet használatára jogosult személyében történő változást - amennyiben az üzletben folytatott
tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti - annak megfelelő igazolása
mellett - az új jogosult köteles bejelenteni.
Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül - a működési engedély kiadásáról
szóló igazolás leadásával egyidejűleg - be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést
követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.

Alkalmazott jogszabályok

•
•
•
•

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.
évi LXXVI. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény

Illetékesség
Páty közigazgatási területe
Benyújtandó dokumentumok:

•

működési engedély iránti kérelem

•

nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét 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
vásárlók könyve hitelesítésre
külön engedély, amennyiben az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának
engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 2. melléklete
szerinti terméket kíván forgalmazni
képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba kell foglalni)

•
•
•
•

Eljárási illetékek:
illetékmentes
Eljárás megindítása:
A kitöltött kérelmet és mellékleteit Páty Község Jegyzőjéhez kell benyújtani, postai úton vagy
személyesen.
Ügyintézési határidő:
21 nap
I. fokon döntést hozó szerv:
Páty Község Jegyzője
II. fokon eljáró hatóság:
Pest Megyei Kormányhivatal
Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
A tevékenység megkezdését megelőzően.

