Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme
Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője
Illetékességi terület: Tiszaföldvár város közigazgatási területe
Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda
Ügyfélfogadási idő:

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

délelőtt
8 órától - 12 óráig
8 órától - 12 óráig
8 órától - 12 óráig
nincs
8 órától - 12 óráig

délután
12 óra 30 perctől - 15 óráig
nincs
12 óra 30 perctől - 15 óráig
nincs

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:
Gál Judit 56/470-017. 8/2
gal.judit@tiszafoldvar.hu
Alkalmazott jogszabályok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről
531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
4/2009 (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékeke eladási ára és
egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól
2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes
közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről
2009. évi V. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

Illeték:
•

új kérelem benyújtása, új üzletkör(ök) felvétele esetén 3.000 Ft illetékbélyeg

•

a kereskedő adataiban történő változás bejelentése illetékmentes

A kereskedő a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásának igazolását az üzlet
helye, mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, üzleten kívüli kereskedelem, a
csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön
folytatott értékesítés esetén a kereskedő székhelye szerint illetékes jegyzőtől kérheti.

A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása
mellett / csatolni kell:
•

•

•

újonnan alakult cég esetében a létesítő okiratot (új cég esetén cégbírósági
bejegyző végzést), aláírási címpéldányt,
már működő cég esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot
egyéni vállalkozás esetében az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről szóló
igazolást, amely tartalmazza a végezni kívánt tevékenységet és az üzlet címét
székhelyként vagy telephelyként bejegyezve. Az üzlet helyrajzi számát,
helyszínrajzát, eladóterületének alapterületét, kereskedelmi szálláshely, illetve
vendéglátó üzlet esetén annak befogadóképességét,
A kereskedelmi tevékenység bejelentésekor a kereskedőnek szükséges igazolnia
az üzlet használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a haszonélvező
hozzájárulását, illetve a közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak
hozzájárulását.

A jegyző szerzi be:
• a szakhatóság(ok) hozzájárulását, amennyiben ez szükséges
• amennyiben az ügyfél az általa vagy meghatalmazottja által jelen eljárás
megindítása előtt beszerzett, jelen kérelemre vonatkozó, hat hónapnál nem
régebbi szakhatósági állásfoglalást becsatolja, az annak azonosságát tanúsító
okiratot
• a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot
A bejelentésről a jegyző meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.
rendelet 2. melléklet A) pontjában meghatározott adatok tekintetében - a természetes
személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági
nyilvántartásnak minősül. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a
nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi, mely megtekinthető a
http://tiszafoldvar.hu/dokumentumok/#kerig oldalon.
Ha meghatározott termékkel kapcsolatos bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység
bejelentése, illetve az üzlet működési engedélye iránti kérelmének benyújtása esetén a
kereskedelmi hatóság eljárása során külön hatóság engedélye (a továbbiakban: külön
engedély) szükséges, és az ügyfél - a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységre vonatkozó
bejelentésének, illetve az üzlet működési engedélye iránti kérelmének benyújtásával
egyidejűleg - a külön engedély iránti kérelmét a kereskedelmi hatósághoz nyújtja be, a
kereskedelmi hatóság kapcsolódó hatósági eljárás keretében jár el a külön engedély iránti
kérelemmel kapcsolatos eljárásban.
Ügyintézési határidő: 8 nap
Jogorvoslati lehetőség:
A határozat közlésétől számított 15 napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatalához címzett, de a Hivatalomnál benyújtandó 5000,-Ft-os illetékbélyeggel és,
indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni.
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Az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek:
- Az ügyfelet megilleti a törvény előtti egyenlőséghez és a határidőben hozott döntéshez való
jog.
- Az ügyfélnek joga van, hogy az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen.
- A felek kötelesek jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni az eljárás
során.
- Az eljárás során, ha azt a tényállás szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre
hívhatja fel.
- Amennyiben az ügyfél az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat,
illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási
kötelezettségét nem teljesíti 10.000,-Ft-tól 500.000,-Ft-ig terjedő eljárási bírsággal sújtható.
- Az ügyfélnek joga van az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is
betekinteni az eljárás során keletkezett iratba, illetve másolatot kérni.
Ügyintézéshez használt nyomtatvány, eljárást megindító irat benyújtásának módja,
helye:
1. Elektronikus űrlapkitöltő programmal kitöltött és elektronikusan beküldött módon.
Igénybe vehető elektronikus programok elérése:
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény alapján gazdálkodó szervezetek 2018. 01. 01. napjától kizárólag
elektronikus úton intézhetik ügyeiket.
Az elektronikus űrlapok elérhetősége:
1. Az Önkormányzati Hivatali Portálon önkormányzat keresési lehetőséggel: https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap
2. Tiszaföldvár Önkormányzati Hivatali Portálján közvetlenül Tiszaföldvár Város
Önkormányzatához: https://ohp-20.asp.lgov.hu/kivalaszt?tenantId=40b3026e-55f44816-83d0-f551c1d15c74&sourceUrl=
3. Amennyiben az ügye elintézéséhez a fenti Portál felületén nem talál elektronikus
űrlapot, akkor az e-Papír szolgáltatás keretében nyújthatja be a kérelmét, beadványát.
Az e-Papír szolgáltatás itt elérhető: https://epapir.gov.hu

Figyelem!
A bejelentés, kérelem elektronikus beküldéséhez Ügyfélkapu, vagy Cégkapu regisztráció
szükséges.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók
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Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy Zs. út 2.
Tel.: 56/470-017, Fax: 56/470-001

Illetékbélyeg helye
3000,-Ft

1. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez
A) A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
kötelező adattartalma

I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai
1. A kereskedő neve:
Címe:

...

Székhelye:

.........

2. A kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma:

....

3. A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint
3.1 A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek)
...
3.2. Mozgóbolt

esetében

a

működési

terület

és

az

útvonal

jegyzéke
...
...

3.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység
egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése
...
...
...
3.4. A közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek
a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen
kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni
..............
...
4

4. Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás
vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében
tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás
időpontjának megjelölése
...
5. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint
a) üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
b) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
c) bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység
d) vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység
e) közterületi értékesítés
f) közvetlen értékesítés
g) üzleten kívüli kereskedelem
h) csomagküldő kereskedelem
i) automatából történő értékesítés
j) közlekedési eszközön folytatott értékesítés
6. Ha a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
6.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
6.2. Tulajdonosa:

.

6.3. Címe, helyrajzi száma:

..
.....

..

. ...

6.4. Használatának jogcíme:

.

6.5. Elnevezése:

..

6.6. Alapterülete (m2):

..
..

......

6.7. Vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége:

.

6.8. a 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító
adatai és használatba vételének időpontja
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..

. ...

..

. ...

..

. ...

7. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
7.1. Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
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7.2. A jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek (energiatermék, sör, csendes
és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék,
alkoholtermék, dohánygyártmány)
8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység jellege:
8.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont)
8.2. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30.
pont), ha ilyen tevékenységet folytat,
8.3. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
9. A kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy
9.1. Kíván-e szeszesital-kimérést folytatni

igen

nem

illetve
9.2. Kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni.
(zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánc, szerencsejátéknak
szórakoztató játék)

igen

nem minősülő

nem

Tiszaföldvár,

Bejelentő

A bejelentés 1 példányát átvettem: Tiszaföldvár,

.

Ügyintéző
P.H.
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Hivatal tölti ki!

Záradék
A mai napon

.

nevű
székhelyű

*gazdasági

társaság,

egyéni

vállalkozó,

.......

kistermelő

bejelentését

a

.. szám alatt folytatni

kívánt kereskedelmi tevékenységre, a 7.1. pontban feltüntetett *termékkörre/termékkörökre
vonatkozóan átvettem. A bejelentésben megnevezett kereskedőt a bejelentésben foglalt
adatok alapján

.. nyilvántartási szám alatt a bejelentéshez kötött

kereskedelmi tevékenységekről vezetett nyilvántartásba bejegyeztem.
A bejelentés iktatószáma:

Kelt: Tiszaföldvár,

.

..
ügyintéző aláírása

*megfelelő rész aláhúzandó

6. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez
Termékkörök
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Élelmiszer
1.1. Meleg-, hideg étel,
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék,
1.5. Hús-és hentesáru,
1.6. Hal,
1.7. Zöldség- és gyümölcs,
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és
jégkrém stb.),
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.),
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só,
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.),
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer
stb.);
Dohányterméket kiegészítő termék;
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű,
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.);
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy,
babaápolási cikk stb.);
Lábbeli- és bőráru;
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;
Hangszer;
Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
Audió- és videóberendezés;
Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.);
Telekommunikációs cikk;
Festék, lakk;
Vasáru, barkács, és építési anyag;
Szaniteráru;
Könyv;
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
Számítógépes hardver- és szoftver termék;
Illatszer, drogéria;
Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény
szerinti üzemanyag;
Háztartási tüzelőanyag;
Palackos gáz;
Óra- és ékszer;

26.
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és
alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.
27. Játékáru;
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd
cipő, mankó stb.);
29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny;
30. Virág és kertészeti cikk;
31. Kedvtelésből tartott állat;
32. Állateledel, takarmány;
33. Állatgyógyászati termék;
34. Szexuális termék;
35. Fegyver és lőszer,
36. Pirotechnikai termék;
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer,
kötözőfonal, zsineg stb.);
38. Fotócikk;
39. Optikai cikk;
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk;
41. Temetkezési kellék;
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru;
43. Emlék- és ajándéktárgy;
44. Numizmatikai termék;
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk,
régiség);
47. Személygépjármű;
48. Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű);
49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék;
50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék;
51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.);
52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés;
53. Irodagép, -berendezés, irodabútor;
54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális
elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.);
55. Ipari vegyi áru;
56. Egyéb termelési célú alapanyag termék (műanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál,
textilipari rostanyag, kartonpapír, drágakő);
57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék;
58. Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy;
59. Egyéb (jelölje meg).
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Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy Zs. út 2.
Tel: 56/470-017; Fax: 56/470-001

BEJELENTÉS

kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről
(bejelentésköteles és működési engedélyköteles tevékenység esetén)
Kereskedő neve: ………………………………………………………………………………………..
Székhelye: ………………………………………………………………………………………………..
Kereskedelmi tevékenység helye: ………………………………………………………………………
Igazolás (működési engedély) iktatószáma, kelte:…….………………………………………………...
Igazolás (bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység) iktatószáma, kelte: ……………………………
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma:………………………………………………………..
Bejelentem, hogy fenti nyilvántartási számú, ………………………………………………………szám
alatti,…….………………………………….elnevezésű üzlet működését………év……………hó
……………………napján megszüntetem.
Mellékelem:
-

az igazolást a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységről 1 eredeti példányban
az igazolást a működési engedélyről 1 eredeti példányban
egyéb……………………………………………………………………………………………..

Megjegyzés:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Kelt: ………………………………………………

……………………………………………..
kereskedő aláírás, bélyegző

Megjegyzés: Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül – az eredeti működési
engedély, bejelentésköteles tevékenység esetén az igazolás leadásával egyidejűleg – kell a jegyzőnek
bejelenteni.

11

NYITVATARTÁS VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6.§ (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja alapján
Bejelentő adatai:
Név/Cégnév:……………………………………………………………………………………
Címe/Székhelye:………………………………………………………………………………..
Üzlet elnevezése:……………………………………………………………………………….
Üzlet címe:………………………………………………………………………………………
Üzlet nyilvántartási száma:……………………………………………………………………...

A mai napon bejelentem, hogy 20……év…………………..hó……………..napjától az alábbiak szerint
módosul fent nevezett üzlet nyitvatartása:
Hétfő:…………………………………………………………………….
Kedd:……………………………………………………………………..
Szerda:……………………………………………………………………
Csütörtök:………………………………………………………………...
Péntek:……………………………………………………………………
Szombat:………………………………………………………………….
Vasárnap:………………………………………………………………...
Tudomásul veszem, hogy a nyitvatartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles vagyok bejelenteni
a jegyzőnek.
Kelt:………………………..,………év………………………hó……….nap
……………………………………
olvasható aláírás, bélyegző
Telefonszám:………………………….
A bejelentést tudomásul vettem A Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal részéről és a nyitva tartási idő változását a
nyilvántartásban átvezettem.
A bejelentést átvettem:
Kelt:……………………………………………

……………………………………….
Ügyintéző aláírása
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