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Működési engedély alapján - üzlethez kötött- folytatható kereskedelmi tevékenység

Illetékesség:
Működési engedély kiadása ügyében Baj község jegyzőjének hatásköre Baj község
közigazgatási területére terjed ki.
A kizárólag üzletben forgalmazható termékköröket a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 3. számú melléklete
tartalmazza, melyek a következők:
1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a
Jöt. szerint tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és 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 1., 2.,
és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, 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
Szükséges adatok, iratok:
A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban -az eredeti bemutatása
mellett- csatolni kell








a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító igazoló okiratokat, továbbá ha a
tevékenység gyakorlását jogszabály más hatósági engedélyhez is köti, az
engedélyeket,
nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére
vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével) (bérleti szerződés)
haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, (hozzájáruló nyilatkozat)
közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot (hozzájáruló
nyilatkozat)
vásárlók könyve

Ügyintézés határideje:
Az ügyintézés határideje: 21 nap
Az ügyintézés eljárási díja:
 Az eljárás illetékmentes
 A kérelem benyújtásával egy időben igazolni kell az eljárásban résztvevő
szakhatóságok eljárási díjának megfizetését is.
 Illetékmentes minden adatváltozás, módosítás amely a nyilvántartásban szerepel.
Alkalmazott jogszabályok:






a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.)
kormányrendelet
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
2009. évi LXXVI. törvény

