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Tájékoztató a kereskedelmi tevékenységek végzéséről, a
kereskedési formákról
Tájékoztatom, hogy aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván
folytatni, köteles
az erre irányuló szándékát a kereskedelmi
hatóságnak
bejelenteni. Amennyiben a kereskedő nem kíván üzletköteles terméket forgalmazni,
üzlete a bejelentést követően üzemeltethető. Működési engedély akkor szükséges az
üzlet üzemeltetéséhez, ha ott üzletköteles, azaz kizárólag üzletben forgalmazható
termékek is forgalmazásra kerülnek. [ld. 4.) pont]

1.) Kereskedelmi hatóságok:


Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli
kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés,
valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő
székhelye szerinti település jegyzője jár el.



Minden más esetben – bejelentés és működési engedély esetében is – a
tevékenység helye szerinti település jegyzője illetékes.
A kereskedési formát – jogszabályban meghatározott egyes kivételektől eltekintve – a
kereskedő választja meg.

2.) Kereskedési formák:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
közterületi értékesítés,
közvetlen értékesítés,
üzleten kívüli kereskedelem,
csomagküldő kereskedelem,
automatából történő értékesítés,
közlekedési eszközön folytatott értékesítés.

3.) Kereskedelmi tevékenység bejelentése
Bejelentés: A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ker. rend.) 1.
számú melléklete szerinti A) típusú adatlapon.
A bejelentéshez csatolni kell:
 nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére
(bérlet stb.) 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 pedig, ha nem a tulajdonostársak közössége a
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
A jegyző a bejelentés alapján a kereskedőt és az általa végzett kereskedelmi
tevékenységeket nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, a jegyző azt közzéteszi
az önkormányzat honlapján.

A jegyző a bejelentés másolatával értesíti a tevékenység tekintetében feladattal
rendelkező illetékes hatóságokat, akik a bejelentés kézhezvételétől számított 30
napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, melynek eredményéről 8 napon belül
tájékoztatják a jegyzőt.

4.) Egyes kereskedelmi termékek forgalmazásának engedélyezése
üzletben
Üzletköteles, engedélyhez kötött termékek:
1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek,
kivéve a jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek
szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá
tartozó termékek;
3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a
polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2.
és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
6. nem veszélyes hulladék;
7. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az
üzemanyag)
Amennyiben jogszabály előírja, hogy bizonyos termékek forgalmazásához – bár
működési engedélyt nem kell kérni, de - külön hatóság engedélye szükséges, akkor a
külön engedély iránti kérelmet, a tevékenység kötelező bejelentésével egyidejűleg, a
jegyzőhöz is be lehet nyújtani, aki azt továbbítani fogja a külön engedély kiadására
illetékes hatósághoz.
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott termékkörök szerinti
azon élelmiszerek, amelyek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához e rendelet
alapján külön engedély szükséges:

1.

A

B

Termékkör

Élelmiszer, melynek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához külön
engedély szükséges

2. Hús- és hentesáru

friss hús*

3. Hal

friss halászati termék, az élő hal kivételével*

4. Tej, tejtermék

nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék*

5. Meleg, hideg étel

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari
termék, az italok kivételével

6. Cukrászati
készítmény, édesipari
termék

azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba
hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a végső
fogyasztó részére

7. Egyéb élelmiszer

békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga*
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5.) Az engedély iránti kérelem benyújtása:
A működési engedély-köteles termékekre(!) vonatkozóan a kérelmet a Ker. rend. 1.
számú melléklete szerinti B) típusú adatlapon kell benyújtani.
A bejelentéshez csatolni kell:
 nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére
(bérlet stb.) 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 pedig, ha nem a tulajdonostársak közössége a
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
Amennyiben jogszabály előírja, hogy bizonyos termékek forgalmazásához – bár
működési engedélyt nem kell kérni, de - külön hatóság engedélye szükséges, akkor a
külön engedély iránti kérelmet, a tevékenység kötelező bejelentésével egyidejűleg, a
jegyzőhöz is be lehet nyújtani, aki azt továbbítani fogja a külön engedély kiadására
illetékes hatósághoz.
Mellékelni kell továbbá:

1. Üzlet esetében vásárlók könyvét, melyet a kereskedelmi hatóság hitelesít,
2. Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást,
3. bejelentés esetén 3000.-Ft értékű illetékbélyeget,
4. szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló csekk
másolatát.

6.) A kérelem elbírálása
Hiánytalanul benyújtott kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés
esetében a tevékenység a bejelentés napjától gyakorolható.
Hiányosan megtett bejelentés esetében, kereskedelmi hatóság a bejelentés
hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés
nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.
A bejelentés megtételének tényéről a hatóság 8 napon belül igazolást állít ki. A
nyilvántartásba vételről a Ker. rendeletben meghatározott hatóságok is értesítést
kapnak, akik a kézhezvételtől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le,
amelynek eredményéről a jegyzőt tájékoztatják.
Működési engedélyhez kötött tevékenység esetén az ügyintézés határideje 21 nap.
Kérelemre indult eljárásban a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a hatóság
függő hatályú döntést hoz. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. §
(3) bekezdésében felsorolt határidő (hatásköri, illetékességi vita egyeztetések, eljáró
hatóság kijelölésének időtartama, a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő,
a szakhatósági eljárás, és eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság működését
legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény
időtartama, a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő).
A kereskedő az
adatokban bekövetkezett változást, a tevékenység
megszüntetését haladéktalanul, a nyitva tartási idő változását az azt megelőző
8 napon belül köteles bejelenteni!
Ha a hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a kereskedő bejelentés-köteles
tevékenységet végez bejelentés nélkül 50.000 Ft. bírságot szab ki a 186/2009. (IX. 10.)
Korm. rendelet alapján.
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7.) Az eljárások illetéke
Az eljárás illetékét illetékbélyegben, valamint a szakhatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díját a jegyző által megjelölt módon, a kérelem benyújtásakor kell
megfizetni.
Ha e fizetési kötelezettségének a kereskedő a hatóság erre irányuló felhívása ellenére az
erre kitűzött határidő alatt nem tesz eleget, és költségmentességben sem részesül, úgy a
jegyző az eljárást végzéssel megszünteti.




bejelentés-köteles tevékenység illetéke: 3000.-Ft
üzlet működési engedélye iránti kérelem illetéke: illetékmentes
nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások bejelentése. illetékmentes
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