Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások
I. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentés- módosítás-megszüntetés

Ügyleírás:

Bejelentés kereskedelmi tevékenység megkezdéséről, adatmódosítás

Illetékesség

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 az üzleten kívüli kereskedelem 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.

Szükséges
okiratok:

A bejelentéshez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása
mellett/ csatolni kell:
nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet
stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével)
Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot
Védett intézmény védőtávolságán belül szeszes italt árusító nem melegkonyhás vendéglátó
üzlet esetén – az intézmény hivatali működési idejét igazoló okiratot, a vámhatóság előzetes
véleményét, és a rendőrhatóság előzetes véleményét tanúsító okiratot
A jegyző szerzi be: a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot

Az ügyintéző

Nagylók Község esetében : Répási Tiborné igazgatási ügyintéző
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. Tel. : 06(25)507-350, fax: 06(25)507-311, e-mail:
pmhivatal@nagylok.hu
Hantos község esetében: Horváth Jánosné igazgatási ügyintéző
2434 Hantos, Nagylóki út 3. Tel./Fax: 06(25)506-000, e-mail: phhantos@invitel.hu

Ügyintézés
helye,
elérhetősége és
rendje:

A kérelmet postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani. A
természetes személy ügyfél, ha jogszabály azt nem zárja ki, lakcíme illetve a
foglalkoztatójának székhelye, telephelye szerinti székhelyű, azonos hatáskörű hatóságnál,
ennek hiányában pedig a lakcíme vagy munkahelye szerint illetékes jegyzőnél is
előterjesztheti, aki azt haladéktalanul továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes
hatósághoz.
A kérelem benyújtható
- postai úton: Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén:
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltségén
2434 Hantos, Nagylóki út 3.
- személyesen: ügyfélfogadási időben:
Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintézés
határideje és
díja

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót a 23. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból
nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében
megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység
megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglalt
előírásoknak.
Az eljárás illeték köteles, melyet a kérelem benyújtásával egy időben, illetékbélyegben kell
leróni. (elektronikus úton történő teljesítésére nincs lehetőség)
2.200.- Ft értékű illetékbélyeg-köteles.

Kapcsolódó
dokumentumok,
nyomtatványok,
útmutatók

Bejelentés kereskedelmi tevékenység megkezdéséről,

Az alkalmazott
jogszabályok:

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól,
2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről,
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról,
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságokról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról,
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,
1999. évi XLII. törvény a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól,
1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről,
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól,
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról,
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról,
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról,
180/2005. (IX. 9.) Korm. rend. a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes
költségmentesség megállapításáról,
188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes
és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról
való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről,
42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági
közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint a tanúk
költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról,
14/2008. (VI. 27.) IRM. rend. a tanúk költségtérítéséről
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről,
78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához
kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól,
79/2004. (IV. 19.) Korm. rend. a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi
követelményeiről

Egyéb fontos
tudnivalók

A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás nem minősül közigazgatási
hatósági ügynek, csak a bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételt követően.
Az ügyintézési határidőbe nem számít be:
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének
időtartama,
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a
nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
- a hiánypótlásra, illetve a tényállástisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama,
- az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más
elháríthatatlan esemény időtartama,
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,

Adatváltozás bejelentése bejelentés köteles, nyilvántartott kereskedelmi tevékenység esetén

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig
terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a
kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.
Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a
szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja,
ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett
változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és
a) ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és
folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból
nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy
b) ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és
folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott szolgáltatási
tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig megtiltja
az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.
Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros
előadás, tánc rendezhető, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.
Törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő
szórakoztató játék folytatható. Az üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak minősülő játék
csak az Szt.-ben meghatározott feltételekkel működtethető, illetve folytatható.
Amennyiben a vendéglátó üzletben a kereskedő hangosító berendezést kíván működtetni, az
üzembe helyezés előtt környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie.
(Hangosító berendezés: bármely hangszóró, hangfal, vagy más műsorforrás és az ahhoz
tartozó hanglejátszó vagy erősítő berendezés)
Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról
Ket 17. §
1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról
Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet
terhelő kötelezettségekről:
Az ügyfelet megillető jogok:
- Az ügyfelet a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket
indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni. Az eljárás során az
egyelő bánásmód követelményét meg kell tartani. /2. § (1)(2)/
- Tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott
döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga. /4. § (1)/
-A hatóság kártérítési kötelessége jogellenes eljárás, döntés esetén és kártalanítási
kötelezettsége a jogszerű károkozás esetére /4. § (2)/
-A jogorvoslathoz való jog
- Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. /98. § (1)/
- Bírósági felülvizsgálat kérelme jogszabálysértésre hivatkozással (a fellebbezési jog
kimerítése után) /109. § (1)/
- Újrafelvételi eljárás kérelme /112. § (1)
- Az iratbetekintési jog /68. § (1)/
- Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ez
a joga akkor is megilleti, ha korábban nem vett részt az eljárásban. /68. § (1)/
Az iratbetekintés során az arra jogosult arról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot
kérhet. /69. §. (5)/
-A védett titok megőrzésének és a személyes adatok védelmének kötelezettsége a hatóság
részéről /17. § (1)/
- Az ügyfél nyilatkozat tételi joga, vagy annak megtagadása /51. § (1)/
-A költségtakarékos eljárás kötelezettsége a hatóság részéről /7. §/
- Az ügyfél az eljárás megindítására vonatkozó kérelmét a határozata jogerőre emelkedéséig
visszavonhatja. /34. § (4)/
- Az ügyfél a tárgyaláson elhangzottakra észrevételt tehet, a meghallgatott személyhez
kérdést intézhet és más személy meghallgatását vagy bizonyíték beszerzését
indítványozhatja /62. § (3)/
- Az eljárás felfüggesztésének kérelme /32. § (3)/
- Igazolási kérelem beterjesztésének lehetősége./66. § (1)/
- Bizonyítékok ismertetése az ügyféllel /70. § (1)
- Költségmentesség lehetősége /159. § (1)/
Az ügyfelet terhelő kötelezettségek, elmulasztásának következményei:
- Az ügyfél jóhiszemű eljárási kötelezettsége. /6. § (1)/
-A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek
megfizetésére kötelezheti. /6. § (3)/
-A kérelemre indult eljárásban a kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt
mellékleteket. /36. § (1)/

- Az eljárás megszüntetése az ügyfél kérelmére indult eljárásban, ha az ügyfél a
hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő
meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a
tényállás tisztásázását. / 31. §(2)/
- Az ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, a hatóság a rendelkezésre álló adatok
alapján dönt vagy a 31. § (2) bekezdése alapján az eljárást megszünteti /51. § (1)/
- Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni. /48. § (1)/
- Ha az idézett személy az idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása előtt az eljárás
helyéről engedély nélkül eltávozik, és távolmaradását előzetesen alapos okkal nem menti ki
vagy nyolc napon belül megfelelően nem igazolja, továbbá ha az idézésre, meghallgatásra
nem alkalmas állapotban jelenik meg, és ezt a körülményt nem menti ki, eljárási bírsággal
sújtható, továbbá az eljárási cselekmény megismétlése miatti többletköltség megfizetésére
kötelezhető. /48. § (2)/
- Ha az idézett személy ismételt idézésre sem jelenik meg, és távolmaradását nem menti ki,
a rendőrség útján elővezettethető. Az elővezetés foganatosításához – ha törvény másként
nem rendelkezik – az ügyésznek a hatóság vezetője által kért jóváhagyása szükséges. /48. §
(3)/
-A tanúként megidézett személy köteles a meghallgatása végett megjelenni és – a (3)
bekezdés B) pontjában, továbbá a (4) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel –
tanúvallomást tenni. /53. § (2)/
- Törvény vagy kormányrendelet kötelezővé teheti, hogy az ügyfél a hivatalból folytatott
eljárásba a hatóság erre irányuló felhívására közölje az érdemi döntéshez szükséges
adatokat, és jogkövetkezményeket állapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére. /51. § (3)/
- Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős
valótlan tényt állít, illetve a (3) bekezdés szerinti kötelező adatszolgáltatás körében a (4)
bekezdésben foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, az ügy
szempontjából jelentős tényt elhallgat, eljárási bírsággal sújtható. /51. § (5)/
-A szemle megtartása során – a tulajdonos értesítésével egyidejűleg- a szemletárgy
birtokosa kötelezhető a szemletárgy felmutatására, illetve arra, hogy az ügyfelet a szemle
helyszínére beengedje. /57/A. §. (3)/
-A szemle megtartását vagy eredményes lefolytatását akadályozó személy eljárási bírsággal
sújtható. /57/B. § (3)/
- Az e törvényben meghatározott esetekben a kötelezettség vétkes megszegése esetén
eljárási bírság kiszabásának van helye.
- Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege a 141.
§ (1) bekezdésében foglalt eltéréssel – természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig egymillió forint.
- Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más
kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható. /61. § (1) (2) (3)/
- Azt a személyt, akinek jogellenes magatartása miatt valamely eljárási cselekményt meg
kell ismételni, a hatóság az eljárási bírságon túlmenően a többletköltség megfizetésére
kötelezheti. /61. § (4)/
- Azt, aki a tárgyalás rendjét zavarja, a tárgyalás vezetője rendreutasíthatja, ismételt vagy
súlyosabb rendzavarás esetén kiutasíthatja, továbbá eljárási bírsággal sújthatja. /62. (5)/
-A helyszíni ellenőrzés akadályozása esetén e törvénynek a szemle akadályozása esetére
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. /88. § (4)/
- Eljárási költség megfizetése /153. § (1)/ /156. §(1)/
Felhívom a figyelmét, hogy:
„Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való
hozzájárulását vélelmezni kell.” /Avtv. 3.§ (6) bek./

II. Működési engedély kérelem, módosítás, megszüntetés

Ügyleírás:
Illetékesség

Szükséges
okiratok:

A Kormány kereskedelmi hatóságként 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 kivétellel a) a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából
történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem esetében a 6. § (1), (2) és (4)-(7) bekezdése,
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 3. § (1) bekezdése és (5) 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 települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
- nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.)
vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével)
- haszonélvezet esetében (ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező) a haszonélvező
hozzájárulását igazoló okiratot,
- közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
A jegyző szerzi be:
a szakhatóságok hozzájárulását, a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot.

Az ügyintéző

Nagylók Község esetében : Répási Tiborné igazgatási ügyintéző
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. Tel. : 06(25)507-350, fax: 06(25)507-311, e-mail:
pmhivatal@nagylok.hu
Hantos község esetében: Horváth Jánosné igazgatási ügyintéző
2434 Hantos, Nagylóki út 3. Tel./Fax: 06(25)506-000, e-mail: phhantos@invitel.hu

Ügyintézés
helye,
elérhetősége és
rendje:

Ügyintézés
határideje és
díja

A kérelmet postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani. A
természetes személy ügyfél, ha jogszabály azt nem zárja ki, lakcíme illetve a
foglalkoztatójának székhelye, telephelye szerinti székhelyű, azonos hatáskörű hatóságnál,
ennek hiányában pedig a lakcíme vagy munkahelye szerint illetékes jegyzőnél is
előterjesztheti, aki azt haladéktalanul továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes
hatósághoz.
A kérelem benyújtható
- postai úton: Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén:
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltségén
2434 Hantos, Nagylóki út 3.
- személyesen: ügyfélfogadási időben:
Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

30 nap, mely annak letelte előtt egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.
Az ügyintézési határidőbe nem számít be:
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból
történő beszerzéséhez szükséges idő,

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az
annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama,
- az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan
esemény időtartama,
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam,
valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő
közlés időtartama.
Az eljárás illeték köteles, melyet a kérelmen a benyújtásával egy időben, illetékbélyegben kell leróni.
(elektronikus úton történő teljesítésére nincs lehetőség).
A kérelem benyújtásával egy időben igazolni kell az eljárásban részt vevő szakhatóságok eljárási díjának
megfizetését is.
10.000.- Ft értékű illetékbélyeg-köteles:
új üzletkör(ök) felvétele
3.000.- Ft értékű illetékbélyeg-köteles:
a kereskedő nevének megváltozása
a kereskedő cégnevének módosulása, megváltozása
a kereskedő székhelyének megváltozása
a kereskedő statisztikai számjelének megváltozása
minden más, a működési engedélyben feltüntetett adat megváltoztatása, módosításaé – a változtatások
számára tekintet nélkül
az üzlet használatára jogosult személyében történő változás
Szakhatóságok eljárási díjai (készpénzátutalási megbízás útján fizetendő):
A Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete közreműködői
igazgatási szolgáltatási díjai:
- Közegészségügyi hozzájárulás adásának díja
1000 m2 alapterületig: 26.000 Ft.
1000 m2 alapterület felett: 150.000 Ft.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárbogárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére
pirotechnikai termékek forgalmazása esetén a szakhatósági eljárás díja: 13. 000 Ft.
Az eljárásban részt vevő további szakhatóságok eljárásai díjmentesek.

Kapcsolódó
dokumentumok,
nyomtatványok,
útmutatók

Működési engedély iránti kérelem,
Működési engedély megszüntetése iránti kérelem,
Tájékoztató működési engedély kérelemhez,
Jogosult személyében történő változás miatti működési engedély iránti kérelem,
Kérelem Vásárlók Könyve hitelesítéséhez

Az alkalmazott
jogszabályok:

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól,
2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről,
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról,
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságokról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról,
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,
1999. évi XLII. törvény a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól,
1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről,
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól,
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadsáról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról,
180/2005. (IX. 9.) Korm. rend. a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség
megállapításáról,
188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett

adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat
készítéséért fizetendő költségtérítésről,
42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők,
tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint a tanúk költségtérítéséről szóló
14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról,
14/2008. (VI. 27.) IRM. rend. a tanúk költségtérítéséről
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről,
335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos
postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és
a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

Egyéb fontos
tudnivalók

A 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott termékek
kizárólag üzletben forgalmazhatók:
1. dohánytermékek
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények
3. az egyes festékek, lakkok, és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek
4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik
5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai
tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a
kis és közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel
6. növényvédő szerek és hatóanyagaik
7. nem veszélyes hulladék
8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag
A működési engedélyezési eljárásban külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az üzlet, valamint - a külön
jogszabály szerinti vásáron és piacon, valamint a bevásárlóközpontban lévő üzlet kivételével - az üzlettel
közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház
esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.
A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy
rendelkezik működési engedéllyel, 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 a az abban
bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.
Felhívom a figyelmét, hogy:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 6.§ (6) bekezdése szerint:
„Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás
lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más
ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását
vélelmezni kell.“

III. Szálláshely üzemeltetési engedély kiadása

Ügyleírás:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2.§-a alapján:
szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló
rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület
szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem

huzamos jellegű, éjszakai ott tartózkodást, pihenési is magába foglaló tartózkodás céljára
szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.

Illetékesség

Szükséges
okiratok:

Az ügyintéző

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet 3.§-a
szerint:
(1) A Kormány a Kertv. 6/D. §-a, 6/G. § f) pontja és a szálláshely-szolgáltatási
tevékenységgel összefüggésben a Kertv. 9. §-a tekintetében kereskedelmi hatóságként a
szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat, Budapesten a kerületi
önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
(2) A Kormány a szálláshely-szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI.
törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a jegyzőt jelöli ki.
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési
engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) számú kormányrendelet 6.§ (2) bekezdése szerint
a szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére
vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
b) haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
c) közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshelyszolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
Nagylók Község esetében : Répási Tiborné igazgatási ügyintéző
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. Tel. : 06(25)507-350, fax: 06(25)507-311, e-mail:
pmhivatal@nagylok.hu
Hantos község esetében: Horváth Jánosné igazgatási ügyintéző
2434 Hantos, Nagylóki út 3. Tel./Fax: 06(25)506-000, e-mail: phhantos@invitel.hu

Ügyintézés
helye,
elérhetősége és
rendje:

Ügyintézés
határideje és
díja

A kérelmet postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani. A
természetes személy ügyfél, ha jogszabály azt nem zárja ki, lakcíme illetve a
foglalkoztatójának székhelye, telephelye szerinti székhelyű, azonos hatáskörű hatóságnál,
ennek hiányában pedig a lakcíme vagy munkahelye szerint illetékes jegyzőnél is
előterjesztheti, aki azt haladéktalanul továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes
hatósághoz.
A kérelem benyújtható
- postai úton: Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén:
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltségén
2434 Hantos, Nagylóki út 3.
- személyesen: ügyfélfogadási időben:
Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

30 nap, 30 nappal meghosszabbítható
3000.- Ft illeték (illetékbélyegben)

Kapcsolódó
dokumentumok,
nyomtatványok,
útmutatók

Szálláshely üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem (xls),
Szálláshely üzemeltetési engedély jogosult személyében változás (xls),
Szálláshely megszüntetés (doc)

Az alkalmazott
jogszabályok:

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Egyéb fontos
tudnivalók

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban:
tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni
a következőkről:
a) fogadott vendégek száma, és
b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.
Az a) és b) pontja szerinti adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és
magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni. Az (1) bekezdés
szerinti adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat.
Felhívom a figyelmét, hogy:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 6.§ (6) bekezdése szerint:
„Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás
lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más
ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását
vélelmezni kell.“

