
ÜGYMENET 

Tiszakürt Közös Önkormányzati Hivatal 

Az ügy megnevezése: Bejelentés- köteles kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárás 

Illetékes ügyintéző:  Benkó Józsefné 

    Tel:56/318-001 e-mail: tiszakurt@invitel.hu 
 

Ügyintézés helye:  5471 Tiszakürt Község Önkormányzat Tiszakürt, Hősök tere 1. 
 

 

Ügyfélfogadási rend: 

Hétfő:   8
00

-12
00

 

Szerda: 8
00

-12
00

, 13
00

-15
30

 

Csütörtök:  8
00

-12
00

, 13
00

-15
30 

 

 

Eljárás benyújtásának módja: Írásban, mely benyújtható postai úton, ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy meghatalmazott útján. 
 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  

Magyarország területén az, aki kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre 

irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A kereskedelmi tevékenység 

bejelentése kérelemre indul.  

A kérelmet erre szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani az illetékes hatósághoz, mely 

letölthető a http://www.tiszakurt.hu/kerelem oldalon. 

  

A kérelemhez mellékelni kell: 

-  Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére 

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 

-  Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzékét 

-   Üzleten kívüli és csomagküldő tevékenység esetén a működési terület jegyzékét, az 

érintett települések, megye, illetve ország megjelölésével. 

-   Vásárlók könyvét hitelesítésre 

-  Képviseleti eljárás során írásbeli meghatalmazást 

-  3.000 Ft-os illetékbélyeget 

http://www.tiszakurt.hu/kerelem


 

Az eljárás menete: 

Amennyiben a bejelentés és mellékletei megfelelnek a követelményeknek az ügyintéző 

nyilvántartásba veszi a kereskedőt és az általa folytatni kívánt kereskedelmi tevékenységet. 

A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat 

honlapján közzéteszi.  

A kereskedő által benyújtott bejelentést záradékolja és feltünteti a kereskedelmi tevékenység 

nyilvántartási számát. A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről a bejelentéstől 

számított 8 napon belül igazolást állít ki a kereskedő részére.  

Az ügyintéző a bejelentésről értesíti az illetékes szakhatóságokat, amelyek a bejelentés 

kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le. Az ellenőrzés 

eredményéről az ellenőrzést követő nyolc napon belül tájékoztatják a jegyzőt. 

Ha a bejelentés nem felel meg a meghatározott követelményeknek, a jegyző a bejelentés 

hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli 

folytatásának jogkövetkezményeire. 

Egyéb jogszabályi előírások: 

- 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. 

- 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 

- Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által 

hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni. 

- A tevékenység megszüntetését a kereskedő köteles a megszűnést követően haladéktalanul 

bejelenteni.  

 

Élelmiszerek forgalmazásához a Jász - Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Kunszentmártoni Járási Hivatal 

Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala külön engedélye is szükséges az 

57/2010. (V.7.) FVM rendelet szerint.  

 

Eljárási illeték: 3000 Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni  
 



Vonatkozó jogszabályok: 

 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről  

 210/2009. (IX.29.) kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről 

 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól, 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

 
 

Letölthető nyomtatványok: a honlapon http://www.tiszakurt.hu/kerelem 
 

 

http://www.tiszakurt.hu/kerelem

