TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI,
SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI
ÉS IPARI TEVÉKENYSÉGGEL
KAPCSOLATOS E-ÜGYINTÉZÉSRŐL
BEJELENTÉS, ADATMÓDOSÍTÁS ÉS MEGSZÜNTETÉS MÓDJA
ELJÁRÁSI ILLETÉKEK
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban Eüsztv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus
ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus
intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.
Az Eüsztv. 9. § (1) alapján 2018.01.01-től a gazdálkodó szervezetek számára kötelező az
elektronikus ügyintézés, ezért az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek kötelesek az
ügyinditó dokumentumaikat elektronikus úton beküldeni hivatalunknak.
Az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó
szervezet (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó…), költségvetési szerv, köztestület, illetve
az ügyfél jogi képviselője.
Természetes személy ügyfeleknek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus
ügyintézésre. Azaz a magánszemélyek ezután is benyújthatják papír alapon hivatalunk felé
kérelmeiket, bejelentéseiket.
Az elektronikus ügyintézés elérhetősége: www.rackeve.hu

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Válassza ki a legördülő menüből az Ipar-kereskedelem ágazatot, majd azon belül
•
•
•
•
•

az üzleti tevékenység,
a szálláshely,
a telepengedély,
a rendezvény,
vagy a vásár, piac és bevásárlóközpont

ügytípusok egyikét.

ELEKTRONIKUS ÚTON INTÉZHETŐ EGYES ÜGYTÍPUSOK:
Üzleti tevékenység (kereskedelem)
o Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról (bejelentésköteles
kereskedelmi tevékenység bejelentése, adatváltoztatás, megszüntetés)
o Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához (működési
engedély kiadására irányuló kérelem, adatváltoztatás)
o Működési engedély visszavonási kérelem
Szálláshely
o Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés (üzleti célú és nem üzleti
célú szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése, adatváltoztatás)
o Adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyről
o Szálláshely megszűnésének bejelentése

Telepengedély (ipar)
o Ipari tevékenység folytatásának bejelentése (bejelentés köteles ipari
tevékenység bejelentése, adatváltozás)
o Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
(telepengedély kiadására irányuló kérelem, adatváltozás)
o Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Rendezvény
o Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár, piac és bevásárlóközpont
o Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont
üzemeltetésére irányuló bejelentés
Amennyiben az ügyéhez kapcsolódóan nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát
az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be: https://epapir.gov.hu
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KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

KÉRELEMHEZ

Új kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási vagy ipari tevékenység esetében:
-

nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet/szálláshely/telephely esetében a használat
jogcímére vonatkozó igazoló okirat (pl. bérleti szerződés);
haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
közös tulajdon esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

Feniteken túlmenően új szálláshely-szolgáltatás esetében:
- a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum;
- a szálláshely helyszínrajza
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység bejelentése esetében a kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (3)
bekezdése alapján ugyanezen jogszabályhely (1) bekezdése szerinti vásárlók könyvét a jegyző
a kereskedő kérelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti.

ÜGYINTÉZÉSI ILLETÉKEK, ILLETÉKMENTESSÉG:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Tv. (a továbbiakban Itv.) 29. § (1) bekezdése alapján a
bejelentő ügyfél 3.000,- Ft általános eljárási illetéket köteles leróni
- új kereskedelmi,
- új szálláshely-szolgáltatási
- és új ipari tevékenység
bejelentése esetén.

Működési engedély-köteles termékeket értékesítő üzlet engedélyével kapcsolatos eljárás az
Itv. 33. § (2) bekezdésének 26. szakasza alapján illetékmentes.
Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási és ipari tevékenységekkel kapcsolatos adatváltozás
vagy megszüntetés az Itv. 33. § (2) bekezdésének 26. szakasza alapján illetékmentes.

Az eljárási illeték megfizetése elektronikus benyújtás esetén Ráckeve Város
Önkormányzatának Eljárási Illeték számlájára történhet átutalással: a 1174207015393238-03470000 számlaszámra
Kérjük, hogy az átutalási megbízás közlemény rovatában feltétlenül tüntesse fel az
adószámot és az Iparker szót.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett természetes személy ügyfelek (magánszemélyek)
papír alapú benyújtás esetén továbbra is leróhatják az eljárási illetéket illetékbélyeggel
kérelmükön.

Amennyiben további kérdései merülnének fel, keresse a Ráckevei Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szervezési Irodájának igazgatási ügyintézőjét a következő elérhetőségeken:
Dulczné Szajp Zsuzsanna 06-24/523-350, szajp.zsuzsanna@rackeve.hu.

