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Jegyző
TÁJÉKOZTATÓ AZ E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁLON TÖRTÉNŐ ÜGYINDÍTÁSRÓL
KERESKEDELMI IGAZGATÁS
BEJELENTÉS-KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
Tisztelt Vállalkozók!
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó.
Ügyfélkapus azonosítóval a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap honlapon van lehetőség a kereskedelmi bejelentés űrlapjának kitöltésére és mellékleteinek csatolására (pl. üzlet bérleti
szerződés, illeték befizetéséről szóló bizonylat stb.)
FONTOS! Cég esetében olyan személynek kell belépnie a honlapon, aki hozzá van rendelve
a cég cégkapujához ügyintézőként (tipikusan az ügyvezető stb.), azaz jogosultsággal rendelkezik arra, hogy a cég nevében küldeményeket adjon fel cégkapun keresztül.
Az „ÜGYINTÉZÉS BEJELENTKEZÉSSEL” opció kiválasztása után (amennyiben először lép
be, az általános szerződési feltételeket el kell fogadni a szolgáltatás használatához) az alábbi teendői
vannak:
1) A címzett önkormányzat kiválasztása
2) SZEREPKÖRVÁLTÁS felületen az eljárás módjának kiválasztása:
 cég esetében: „Cég nevében”;
 egyéni vállalkozó esetében: „Saját néven (egyéni vállalkozóként)”
 kistermelő esetében: „Saját néven (magánszemélyként)”
3) ÜGYINDÍTÁS felületen az alábbiakat szükséges kiválasztani
 ÁGAZAT: Ipar-kereskedelem
 ÜGYTÍPUS: üzleti tevékenység
4) ŰRLAP KERESÉSE gomb megnyomását követően: BEJELENTÉS NEM
ÜZLETKÖTELES TERMÉK FORGALMAZÁSÁRÓL űrlap online kitöltése
(2021. január 1-től ILLETÉKMENTES!)
„Az Űrlap beküldése” fülre kattintva nyílik lehetőség a mellékletetek (pl. üzlet bérleti szerződés, aláírási minta stb.) csatolásához, s ezt követően véglegesíthető a beküldés.
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A 2021. január 1-től életbe lépett, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt érintő
módosítások következtében a kereskedelmi tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentési eljárás a továbbiakban illetékmentes eljárás!
SPECIÁLIS ESETEK:
Amennyiben
 az érdi piacon (2030 Érd, Széles utca 1.) vagy
 az Érden megrendezésre kerülő rendezvényeken, vásárokon
szeretne árusítani az alábbiakra kell ügyelnie a kitöltés során:
1. BEJELENTÉS NEM ÜZLETKÖTELES TERMÉK FORGALMAZÁSÁRÓL űrlap online kitöltése
2. Az űrlap „Főlapján”:
II. Kereskedelmi tevékenység adatai
1. Tevékenység
1.1. Kereskedelmi tevékenységek formája
vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

3. Az űrlap „1. Mellékletében”:
I. Kereskedelmi tevékenység adatai
2. Kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelemi tevékenység kiválasztása

4. Termékek kiválasztása
5. A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén címei):
a. érdi piacon történő árusítás esetében: Érd, Széles utcai piac
b. Érden megrendezésre kerülő vásárokon, rendezvényeken esetében: Érd közigazgatási területén megrendezésre kerülő rendezvények, vásárok

Vonatkozó jogszabályok:
 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, miszerint elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó.
 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény
 a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
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