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T§j®koztat· a kereskedelmi tev®kenys®gek v®gz®s®rŖl, a 
keresked®si form§kr·l 

 
 

 T§j®koztatom, hogy aki Magyarorsz§g ter¿let®n kereskedelmi tev®kenys®get k²v§n 

folytatni, kºteles az erre ir§nyul· sz§nd®k§t a kereskedelmi hat·s§gnak 

bejelenteni.  Amennyiben a kereskedŖ nem k²v§n ¿zletkºteles term®ket forgalmazni, 

¿zlete a bejelent®st kºvetŖen ¿zemeltethetŖ.  MŤkºd®si enged®ly akkor  sz¿ks®ges az 

¿zlet ¿zemeltet®s®hez, ha  ott ¿zletkºteles, azaz kiz§r·lag ¿zletben forgalmazhat· 

term®kek is forgalmaz§sra ker¿lnek.  [ld. 4.) pont]  

 

1.) Kereskedelmi hat·s§gok:  

 
ü Mozg·bolt ¼tj§n folytatott kereskedelmi tev®kenys®g, az ¿zleten k²v¿li 

kereskedelem, a csomagk¿ldŖ kereskedelem, az automat§b·l tºrt®nŖ ®rt®kes²t®s, 

valamint a kºzleked®si eszkºzºn folytatott ®rt®kes²t®s eset®ben a kereskedŖ 

sz®khelye szerinti telep¿l®s jegyzŖje j§r el.  

 

ü Minden m§s esetben ï bejelent®s ®s mŤkºd®si enged®ly eset®ben is ï a 

tev®kenys®g helye szerinti telep¿l®s jegyzŖje illet®kes. 

A keresked®si form§t ï jogszab§lyban meghat§rozott egyes kiv®telektŖl eltekintve ï a 

kereskedŖ v§lasztja meg. 

 

2.)  Keresked®si form§k:  

 
a)  ¿zletben folytatott kereskedelmi tev®kenys®g, 

b)  mozg·bolt ¼tj§n folytatott kereskedelmi tev®kenys®g,  

c)  bev§s§rl·kºzpontban folytatott kereskedelmi tev®kenys®g,  

d)  v§s§ron vagy piacon folytatott kereskedelmi tev®kenys®g, 

e)  kºzter¿leti ®rt®kes²t®s, 

f)  kºzvetlen ®rt®kes²t®s, 

g)  ¿zleten k²v¿li kereskedelem, 

h)  csomagk¿ldŖ kereskedelem, 

i)  automat§b·l tºrt®nŖ ®rt®kes²t®s, 

j)  kºzleked®si eszkºzºn folytatott ®rt®kes²t®s. 

 

3.) Kereskedelmi tev®kenys®g bejelent®se 

 
 Bej elent®s: A 210/2009. (IX. 29.) Korm.  rendelet  (a tov§bbiakban: Ker. rend.)  1. 

sz§m¼ mell®klete szerinti A) t²pus¼ adatlapon.  

 

 A bejelent®shez csatolni kell:  

ü nem a k®relmezŖ tulajdon§ban l®vŖ ¿zlet eset®ben az ¿zlet haszn§lat§nak jogc²m®re 

(b®rlet stb.) vonatkoz· igazol· okiratot (a tulajdoni lap kiv®tel®vel); 

ü haszon®lvezet eset®ben -  ha nem a tulajdonos vagy a haszon®lvezŖ a k®relmezŖ -  a 

haszon®lvezŖ hozz§j§rul§s§t igazol· okiratot; 

ü kºzºs tulajdonban §ll· ¿zlet eset®ben pedig, ha nem a tulajdonost§rsak kºzºss®ge a 

k®relmezŖ, a tulajdonost§rsak hozz§j§rul§s§t igazol· okiratot. 

 

A jegyzŖ a bejelent®s alapj§n a kereskedŖt ®s az §ltala v®gzett kereskedelmi 

tev®kenys®geket nyilv§ntart§sba veszi. A nyilv§ntart§s nyilv§nos, a jegyzŖ azt kºzz®teszi 

az ºnkorm§nyzat honlapj§n. 
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A jegyzŖ a bejelent®s m§solat§val ®rtes²ti a tev®kenys®g tekintet®ben feladattal 

rendelkezŖ illet®kes hat·s§gokat, akik a bejelent®s k®zhezv®tel®tŖl sz§m²tott 30 

napon bel¿l hat·s§gi ellenŖrz®st folytatnak le, melynek eredm®ny®rŖl 8 napon bel¿l 

t§j®koztatj§k a jegyzŖt. 

 

4.) Egyes kereskedelmi term®kek forgalmaz§s§nak enged®lyez®se 

¿zletben 
 

¦zletkºteles, enged®lyhez kºtºtt term®kek: 
 

1.  a k®miai biztons§gr·l sz·l· tºrv®ny szerinti vesz®lyes anyagok ®s kever®kek, 

kiv®ve a jºt. szerinti t¿zelŖolaj, prop§n vagy prop§n-but§n g§z ®s az ¿zemanyag;  

2.  az egyes fest®kek, lakkok ®s j§rmŤvek jav²t· f®nyez®s®re szolg§l· term®kek 

szerves old·szer tartalm§nak szab§lyoz§s§r·l sz·l· korm§nyrendelet hat§lya al§ 

tartoz· term®kek; 

3.  §llatgy·gy§szati k®sz²tm®nyek ®s hat·anyagaik;  

4.  fegyver, lŖszer, robban·-  ®s robbant·szer, g§zspray, pirotechnikai term®k, a 

polg§ri c®l¼ pirotechnikai tev®kenys®gekrŖl sz·l· korm§nyrendelet szerinti 1., 2. 

®s 3. pirotechnikai oszt§lyba tartoz· term®kek, az ott meghat§rozott kiv®telekkel; 

5.  nºv®nyv®dŖ szerek ®s hat·anyagaik; 

6.  nem vesz®lyes hullad®k; 

7.  az Orsz§gos TŤzv®delmi Szab§lyzat szerint robban§svesz®lyes oszt§lyba tartoz· 

anyag, kiv®ve a Jºt. szerinti t¿zelŖolaj, prop§n vagy prop§n-but§n g§z ®s az 

¿zemanyag) 

 

 Amennyiben jogszab§ly elŖ²rja, hogy bizonyos term®kek forgalmaz§s§hoz ï b§r 

mŤkºd®si enged®lyt nem kell k®rni, de -  k¿lºn hat·s§g enged®lye sz¿ks®ges, akkor a 

k¿lºn enged®ly ir§nti k®relmet, a tev®kenys®g kºtelezŖ bejelent®s®vel egyidejŤleg, a 

jegyzŖhºz is be lehet ny¼jtani, aki azt tov§bb²tani fogja a k¿lºn enged®ly kiad§s§ra 

illet®kes hat·s§ghoz. 

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghat§rozott term®kkºrºk szerinti 

azon ®lelmiszerek, amelyek kiskereskedelmi forgalomba hozatal§hoz e rendelet 
alapj§n k¿lºn enged®ly sz¿ks®ges:  

  A B 

1. 
Term®kkºr 

£lelmiszer, melynek kiskereskedelmi forgalomba hozatal§hoz k¿lºn 

enged®ly sz¿ks®ges 

2.  H¼s-  ®s hentes§ru friss h¼s* 

3.  Hal  friss hal§szati term®k, az ®lŖ hal kiv®tel®vel* 

4.  Tej, tejterm®k nyerstej, valamint a hŤt®st ig®nylŖ tej ®s tejterm®k* 

5.  Meleg, hideg ®tel az ®lelmiszerl§ncr·l ®s hat·s§gi fel¿gyelet®rŖl sz·l· 2008. ®vi XLVI. 

tºrv®ny Mell®klet®nek 71. pontj§ban meghat§rozott vend®gl§t·- ipari 

term®k, az italok kiv®tel®vel 

6.  Cukr§szati 

k®sz²tm®ny, ®desipari 

term®k 

azon hŤt®st ig®nylŖ cukr§szati k®sz²tm®nyek, amelyek forgalomba 

hozatala az elŖ§ll²t§s hely®n, illetve h§zhoz sz§ll²t§ssal tºrt®nik, a v®gsŖ 

fogyaszt· r®sz®re 

7.  Egy®b ®lelmiszer b®kacomb, ®lŖ kagyl·, ®lŖ t¿sk®sbŖrŤ, tengeri csiga* 
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5 .) Az enged®ly ir§nti  k®relem beny¼jt§sa:  

 

A mŤkºd®si enged®ly-kºteles term®kekre(!) vonatkoz·an a k®relmet a Ker. rend. 1. 

sz§m¼  mell®klete szerinti B) t²pus¼ adatlapon kell beny¼jtani. 

 

A bejelent®shez csatolni kell:  

ü nem a k®relmezŖ tulajdon§ban l®vŖ ¿zlet eset®ben az ¿zlet haszn§lat§nak jogc²m®re 

(b®rlet stb.) vonatkoz· igazol· okiratot (a tulajdoni lap kiv®tel®vel); 

ü haszon®lvezet eset®ben -  ha nem a tulajdonos vagy a haszon®lvezŖ a k®relmezŖ -  a 

haszon®lvezŖ hozz§j§rul§s§t igazol· okiratot; 

ü kºzºs tulajdonban §ll· ¿zlet eset®ben pedig, ha nem a tulajdonost§rsak kºzºss®ge a 

k®relmezŖ, a tulajdonost§rsak hozz§j§rul§s§t igazol· okiratot. 

 

 Amennyiben jogszab§ly elŖ²rja, hogy bizonyos term®kek forgalmaz§s§hoz ï b§r 

mŤkºd®si enged®lyt nem kell k®rni, de -  k¿lºn hat·s§g enged®lye sz¿ks®ges, akkor a 

k¿lºn enged®ly ir§nti k®relmet, a tev®kenys®g kºtelezŖ bejelent®s®vel egyidejŤleg, a 

jegyzŖhºz is be lehet ny¼jtani, aki azt tov§bb²tani fogja a k¿lºn enged®ly kiad§s§ra 

illet®kes hat·s§ghoz. 

 

Mell®kelni kell tov§bb§: 

 

1. ¦zlet eset®ben v§s§rl·k kºnyv®t, melyet a kereskedelmi hat·s§g hiteles²t, 

2. K®pviseleti elj§r§s eset®n ²r§sbeli meghatalmaz§st, 

3.  bejelent®s eset®n 3000. -Ft ®rt®kŤ illet®kb®lyeget,  

4. szakhat·s§gok igazgat§si szolg§ltat§si d²j§nak befizet®s®t igazol· csekk 
m§solat§t. 

 

6 .)  A k®relem elb²r§l§sa 
  

Hi§nytalanul beny¼jtott kereskedelmi tev®kenys®g folytat§s§ra vonatkoz· bejelent®s 

eset®ben a tev®kenys®g a bejelent®s napj§t·l gyakorolhat·. 

Hi§nyosan megtett  bejelent®s eset®ben, kereskedelmi hat·s§g a bejelent®s 

hi§nyainak megjelºl®se mellett figyelmezteti a szolg§ltat·t a tev®kenys®g bejelent®s 

n®lk¿li folytat§s§nak jogkºvetkezm®nyeire. 

A bejelent®s megt®tel®nek t®ny®rŖl a  hat·s§g 8  napon  bel¿l igazol§st §ll²t ki.  A 

nyilv§ntart§sba v®telrŖl a Ker.  rendeletben meghat§rozott hat·s§gok is ®rtes²t®st 

kapnak, akik a k®zhezv®teltŖl sz§m²tott 30 napon bel¿l hat·s§gi ellenŖrz®st folytatnak le, 

amelynek eredm®ny®rŖl a jegyzŖt t§j®koztatj§k. 

MŤkºd®si enged®lyhez kºtºtt tev®kenys®g eset®n az ¿gyint®z®s hat§rideje 21 nap. 

K®relemre indult elj§r§sban a k®relem be®rkez®s®tŖl sz§m²tott 8 napon bel¿l a hat·s§g 

f¿ggŖ hat§ly¼ dºnt®st hoz. Az ¿gyint®z®si hat§ridŖbe nem sz§m²t be a kºzigazgat§si 

hat·s§gi elj§r§s ®s szolg§ltat§s §ltal§nos szab§lyair·l sz·l· 2004. ®vi CXL. tºrv®ny 33. Ä 

(3) bekezd®s®ben felsorolt hat§ridŖ (hat§skºri, illet®kess®gi vita egyeztet®sek, elj§r· 

hat·s§g kijelºl®s®nek idŖtartama, a hi§nyp·tl§sra, t®ny§ll§s tiszt§z§s§ra adott hat§ridŖ, 

a szakhat·s§gi elj§r§s, ®s elj§r§s felf¿ggeszt®s®nek idŖtartama, a hat·s§g mŤkºd®s®t 

legal§bb egy teljes napra ellehetetlen²tŖ ¿zemzavar vagy m§s elh§r²thatatlan esem®ny 

idŖtartama, a k®relem, a dºnt®s ®s egy®b irat ford²t§s§hoz sz¿ks®ges idŖ). 

  

A kereskedŖ az  adatokban  bekºvetkezett v§ltoz§st, a  tev®kenys®g 

megsz¿ntet®s®t halad®ktalanul, a  nyitva  tart§si idŖ v§ltoz§s§t az  azt  megelŖzŖ 

8  napon  bel¿l kºteles bejelenteni!  

Ha a hat·s§g ellenŖrz®se sor§n meg§llap²tja, hogy a kereskedŖ bejelent®s-kºteles 

tev®kenys®get v®gez bejelent®s n®lk¿l 50.000 Ft. b²rs§got szab ki a 186/2009. (IX. 10.) 

Korm. rendel et alapj§n. 
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7 .) Az elj§r§sok illet®ke 
 
Az elj§r§s illet®k®t illet®kb®lyegben, valamint a szakhat·s§gi elj§r§sok igazgat§si 

szolg§ltat§si d²j§t a jegyzŖ §ltal megjelºlt m·don, a k®relem beny¼jt§sakor kell 

megfizetni.  

 Ha e fizet®si kºtelezetts®g®nek a kereskedŖ a hat·s§g erre ir§nyul· felh²v§sa ellen®re az 

erre kitŤzºtt hat§ridŖ alatt nem tesz eleget, ®s kºlts®gmentess®gben sem r®szes¿l, ¼gy a 

jegyzŖ az elj§r§st v®gz®ssel megsz¿nteti.  

 

ü bejelent®s-kºteles tev®kenys®g illet®ke: 30 00. - Ft  

ü ¿zlet mŤkºd®si enged®lye ir§nti k®relem illet®ke: illet®kmentes 

ü nyilv§ntartott adatokban bekºvetkezett v§ltoz§sok bejelent®se. illet®kmentes  

 

  

 


