
Hatáskörrel rendelkező szerv 

Öttevény Község Jegyzője  

Polgármesteri Hivatal 

9153 Öttevény, Fő utca 100.  

 

Illetékességi terület 

Öttevény Község közigazgatási területe. 

  

Elérhetőség 

Öttevény Község Polgármesteri Hivatala  

9153 Öttevény, Fő utca 100.  

Zábrádi Jánosné Tel: (96) 552-205 

Eljárás indítása 

1. A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletében megjelölt "kizárólag üzletben 

forgalmazható termékek" esetében kell működési engedélyt kérni. 

A kérelemhez csatolni kell: 

 helyszínrajz 

 nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére 

(bérlet stb.) vonatkozó okirat (a tulajdoni lap kivételével) 

 haszonélvezet esetén - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a 

haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat 

 a közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a 

kérelmező a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat. 

 írásbeli meghatalmazás, amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el   

 cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány másolata 

 cég esetében aláírási címpéldány 

 szakhatóságok  eljárási díjának előzetes megfizetése (bevont szakhatóságoktól 

függően) 

A működési engedély ügyintézésének határideje 21 nap, a működési engedély ügyében hozott 

határozatot a kérelmező személyesen veheti át az ügyintézőnél, vagy a postán. 

Az illeték mértéke: 10.000 Ft-os illetékbélyeg, mely a postán megvásárolható! Működési 

engedély módosítási díja: 3.000,- Ft (illetékbélyegben). Az ANTSZ szolgáltatási díja 26.000 

Ft, A szolgáltatási díj megfizetését átutalással illetve csekken lehet teljesíteni a hatóság külön 

tájékoztatása szerint. 

2. A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében megjelölt termékek 

forgalmazása  bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység. 



A kérelemhez csatolni kell: 

 nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére 

(bérlet stb.) vonatkozó okirat (a tulajdoni lap kivételével) 

 haszonélvezet esetén - 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 

 írásbeli meghatalmazás, amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el 

 cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány másolata 

 cég esetén aláírási címpéldány 

Az bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység ügyintézésének általános határideje 21 nap, a 

bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységről hozott igazolást a kérelmező postai úton kapja 

meg. 

Az illeték mértéke 3.000 Ft-os illetékbélyeg, mely a postán megvásárolható. A módosítás 

díjmentes. A tevékenységi kör módosítás illetéke: 3.000,- Ft (illetékbélyegben). Szolgáltatási 

díjat nem kell fizetni. 

Letölthető mellékletek: 

- Működési engedély kérelem 

- Működési engedélymódosítás üzemeltető váltás miatt 

- Működési engedély + bejelentés kérelem 

- Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentőlapja 

- Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység módosítása üzemeltető változás miatt 

- Működési engedély leadás bejelentés 

- Működési engedélyek nyilvántartása 

http://www.otteveny.hu/download/mukodesi_engedely_files/M%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si%20enged%C3%A9ly%20k%C3%A9relem.pdf
http://www.otteveny.hu/download/mukodesi_engedely_files/M%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si%20enged%C3%A9ly%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s%20%C3%BCzemeltet%C5%91%20v%C3%A1lt%C3%A1s%20miatt.pdf
http://www.otteveny.hu/download/mukodesi_engedely_files/M%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si%20enged%C3%A9ly%20+%20bej.%20k%C3%A9relem.pdf
http://www.otteveny.hu/download/mukodesi_engedely_files/Bejelent%C3%A9sk%C3%B6teles%20kereskedelmi%20tevkenys%C3%A9g%20bejelent%C5%91lap.pdf
http://www.otteveny.hu/download/mukodesi_engedely_files/Bejelent%C3%A9s%20k%C3%B6teles%20kereskedelmi%20tev%C3%A9kenys%C3%A9g%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s%20%C3%BCzemeltet%C5%91%20v%C3%A1ltoz%C3%A1s%20miatt.pdf
http://www.otteveny.hu/download/mukodesi_engedely_files/M%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si%20enged%C3%A9ly%20lead%C3%A1s%20bejelent%C3%A9st.pdf
http://www.otteveny.hu/download/mukodesi_engedely_files/M%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si%20enged%C3%A9lyek%20nyilv%C3%A1ntart%C3%A1sa.xls

