Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység
bejelentése/adatváltozás
A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú
nyomtatványon kell bejelenteni. A tevékenység végzését a bejelentés benyújtását követően
meg lehet kezdeni.
A kereskedő bejelentéskor igazolnia szükséges az üzlet használatának jogcímét,
haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, illetve közös tulajdonban álló üzlet
esetében a tulajdonostársak hozzájárulását.
A Kormány kereskedelmi és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI.tv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságként – a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása
kivételével,
továbbá
a
26.
§
(1)
bekezdésében
foglalt
kivétellela) a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az
automatából történő értékesítés, valamint közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében
a 6. § (1), (2) és (4)-(7) bekezdése, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 3. § (1)
bekezdése, 6/G. § a) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4)
és (5) bekezdése tekintetében a kereskedő székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi
önkormányzat
jegyzőjét,
b) az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében e rendelet, a Kertv. 3. §
(1) és (5)-(8) bekezdése, 5. § (5) bekezdése, 6. § (2) bekezdés a) pontja, 6. § (5) bekezdése,
6/G. § a) és b) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5)
bekezdése tekintetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települést, Budapesten a
kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
A jegyző a bejelentésről nyilvántartást vezet, mely nyilvános. A kereskedő az adatokban
bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását, az azt megelőző
nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A bejelentéshez formanyomtatvány használata kötelező, amely a www.ujfeherto.hu honlapon
megtalálható. Ugyanitt, ennek mellékleteként szerepel a bejelentés-köteles kereskedelmi
tevékenységek listája

Az eljárás jogi alapja:
•
•
•
•
•
•

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX.29.) Kormány
rendelet
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény

Eljáró hatóság:

Újfehértó Város Jegyzője
Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető
Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék
E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

II. fokon döntést hozó szerv:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)
Kizárás esetén: Heves Megyei Kormányhivatal

Illetékességi terület:
Újfehértó Város közigazgatási területén lévő üzletek, egységek.

A kérelem kötelező tartalma:
A bejelentést a 210/2009 (IX. 29.) Kormány rendelet 1. melléklet A) pontjának megfelelő adatokkal
kell kitölteni.
Kizárólag elektronikusan nyújtható be – e-papíron.
A nyomtatvány Újfehértó város honlapjáról letölthető.

Csatolandó mellékletek:
•
•
•

Nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló
okirat, pl. bérleti szerződés
Haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását
igazoló okirat,
Tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,

Az eljárás illetéke: 3.000 Ft., mely eljárási költséget, a honlapon külön megjelölt - elektronikus
ügyintézésre irányadó tájékoztatóban közzétett – illetékszámlára kell átutalni.
Az átutalás rovatába az ügyfél nevét, lakcímét fel kell tüntetni. Az átutalási bizonylat másolatát a
gyorsabb ügyintézés érdekében a kérelemhez csatolja.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni,
hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, továbbá megfelel a külön
jogszabályban
meghatározott
feltételeknek.

Az üzletben működő biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő
szabályairól
a
vásárlókat
jól
láthatóan
tájékoztatni
kell.
A kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék – saját előállítású termék esetén a
termékhez felhasznált nem saját előállítású termék – eredetét hitelt érdemlően igazoló bizonylattal.
A kereskedő köteles biztosítani, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt termék jellegétől függően,
annak méretét, súlyát, illetve használhatóságát ellenőrizhesse az üzletben vagy – egyéb kereskedelmi
formák esetében – ha a termék rendelkezésre bocsátásakor mind a kereskedő vagy annak
képviselője,
mind
pedig
a
vásárló
jelen
van.
Egyes termékek kiskereskedelmi tevékenység keretében való értékesítéséhez az azt végző
személynek a kereskedelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakképesítéssel kell
rendelkeznie.
Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített,
folyamatosan
számozott
oldalú
vásárlók
könyvét
kell
elhelyezni.
A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot
tartalmazó
nyomtatvány
alkalmazható.
A kereskedő köteles az üzlet nyitvatartási idejét a működési engedély iránti kérelemben, illetve az
abban bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedelmi hatóságnak
bejelenteni.

