Kereskedelmi engedélyezés
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység
Ha valaki bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet szeretne folytatni, ezt az illetékes
jegyzőhöz kell bejelenteni. A nyilvántartásba vételhez kérelmet kell benyújtani, ugyanis ezen
kérelemben szereplő adatok alapján fogja nyilvántartásba venni a kereskedőt a jegyző. A
kereskedelmi törvény alapján, aki kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni Magyarország
területén, köteles szándékát az illetékes hatóságnak bejelenteni.
Törvény előírhatja, hogy bizonyos tevékenység csak hatósági engedéllyel folytatható. Ilyen
lehet, ami veszélyeztetheti a közrendet, a közbiztonságot, veszélyt jelenthet emberekre,
állatokra. Egyes termékek kiskereskedelmi tevékenység keretében való értékesítéséhez az azt
végző személynek a kereskedelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott
szakképesítéssel kell rendelkeznie.
Az ügyintéző a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés
megfelel-e a meghatározott követelményeknek. Ha a bejelentés adattartalmában megfelel a
meghatározott követelményeknek, az ügyintéző a bejelentés megérkezésétől számított 15
napon belül Igazolás megküldésével értesíti a kereskedőt a nyilvántartásba vételről. A
bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt
megküldi a jogszabályban meghatározott, az adott tevékenység esetén hatáskörrel rendelkező
szakhatóságoknak.
Az eljárásért 3.000.- Ft általános eljárási illetéket kell leróni, melyet illetékbélyeg formájában
kell a bejelentő lapra ragasztani.
A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány elérhető hivatalunkban és a város honlapján is.
Fel kell rajta tüntetni a kereskedő adatait, valamint a kereskedelmi tevékenység jellemzőit pl.:
tevékenység helye, nyitvatartási idő, forgalmazni kívánt termékek megnevezése.
Működési engedély
A működési engedély iránti kérelmeket a tevékenység helye szerinti jegyzőhöz kell
benyújtani. A kérelem illetékmentes. A kérelemben meg kell adni kereskedő legfontosabb
adatait, az üzlet jellemzőit, az üzletköteles és egyéb termékek megnevezését. Működési
engedélyt csak az üzletköteles termékek vonatkozásában kell kérni. Üzletköteles termékek pl.:
veszélyes anyagok és keverékek, állatgyógyászati készítmények, növényvédő szerek,
tüzelőolaj, üzemanyag, nem veszélyes hulladék.
Az eljárásban a jegyzőn kívül meghatározott szakhatóságok is részt vesznek. A jegyző a
kereskedő kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemlét tart. A jegyző a működési
engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi. A változásokat a
kereskedő minden esetben köteles bejelenteni.

