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TEVÉKENYSÉG
VÉTELÉRŐL

Igazolom, hogy 2018. június 4. napján tett bejelentés alapján, a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6. §
(1) bekezdése értelmében Kelebia Község közigazgatási területén működő üzletekről vezetett
nyilvántartásunkba az alábbi adatokat bejegyeztem:
A nyilvántartásba vétel száma:

183/2018

A kereskedő
neve:

Kákonyi Gábor

székhelye:

6423 Kelebia, Petőfi S. u. 10

nyilvántartási száma:

52495177

statisztikai száma:

68959681-0220-231-03

A kereskedelmi tevékenység
formája:

üzleten kívüli kereskedelem

jellege:

kis és nagykereskedelem

működési területe:

országos

A forgalmazni kívánt termékek megnevezése és sorszáma a Korm. rendelet 6. melléklete
alapján:
A termék
A termék megnevezése
sorszáma
23.
Háztartási tüzelőanyag
59.

Egyéb fa tűzifa

Az eljárási költséget Kákonyi Gábor egyéni vállalkozó, mint bejelentő viseli, melyet a bejelentéssel
egyidejűleg illetékbélyeg formájában lerótt.
Felhívom a kereskedő figyelmet, hogy:
- A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján
közzéteszi.
- A Zala Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) a jegyző által megküldött adatok
alapján országos nyilvántartást vezet. Az általa vezetett nyilvántartás nyilvános, és a Kormányhivatal a
nyilvántartást a honlapján közzéteszi.
- A Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján „ Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló)
kereskedelem útján
a) kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék,
b) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati
segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi
célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati termék,
c) élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyümölcs kivételével,
d) élő állat, növényi szaporítóanyag,
e) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag,
f) veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag,
g) drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy,
h) jövedéki termék, valamint
i) olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály előzetes engedélyhez köti.”
- a Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján, „Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a
lakásán 19 és 9 óra között nem kereshető fel, kivéve, ha ehhez előzetesen hozzájárult.”
- a Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése alapján „A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti
tartózkodási helyén felkereső személy köteles személyazonosságát, és ha nem a saját nevében
jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztónak igazolni.”
- a Korm. rendelet 6. § (2b) pontja értelmében „Az üzleten kívüli kereskedelem keretében a termék
forgalmazása céljából a vásárlónak szervezett utazást vagy rendezvényt a kereskedő köteles - az utazás
vagy rendezvény helyének és időpontjának megjelölésével - legkésőbb tizenöt nappal megelőzően az
1. melléklet 4a. pontja szerinti adattartalommal a jegyző részére bejelenteni. A jegyző a bejelentés
másolatát soron kívül, de legkésőbb a bejelentés beérkezését követő három napon belül elektronikus
úton megküldi az utazás vagy a rendezvény helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának.”
- A Korm. rendelet 1. mellékletének A) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást
haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles
bejelenteni a jegyzőnek.

- A Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében „ 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 szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. Törvény (továbbiakban: Szolgtv.) 24.§ (3) bekezdése alapján „A szolgáltatási tevékenység
megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést
követően haladéktalanul bejelenteni.”
Tájékoztatom, hogy amennyiben a változás vagy megszüntetés bejelentését a kereskedő
elmulasztja, a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása
esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről
szóló 186/2009.(IX.10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján „a bírság összege az adott
szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj
húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint.”
Tájékoztatom továbbá arról, hogy ezen igazolás kiadása nem mentesít az egyéb jogszabályokban
előírt engedélyek beszerzése alól.
Kelebia, 2018. június 4.
Oltyánné Kozla Erika
jegyző
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