
Kereskedelmi tevékenység végzésének bejelentése és működési engedély 

köteles kereskedelmi tevékenység 

 

I. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység: 

A kereskedelmi tevékenység bejelentése kérelemre indul. Bejelentéshez kötött kereskedelmi 

tevékenység esetén a tevékenység a bejelentést követően megkezdhető. 

A kérelemhez mellékelni 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, ha nem a tulajdonostársak közössége a 

kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot; 

 Vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról, 

 Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést  és aláírási címpéldányt 

 A eljáráshoz szükséges illetékbélyeget (3.000,- Ft)  

 Ha nem a kérelmező jár el, eredeti írásbeli meghatalmazást. 

Az eljárás menete: 

 Az ügyintéző a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a 

bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek, és a bejelentés 

megérkezésétől számított 15 napon belül igazolás megküldésével értesíti az ügyfelet a 

nyilvántartásba vételről. 

 Az ügyintéző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási 

számmal együtt megküldi a jogszabályban meghatározott szakhatóságoknak, 

 A jegyző a jogszabályban előírt vásárlók könyvét hitelesíti. 

 Ha a kereskedelmi tevékenység a hatóságok feladat- és hatáskörét a jogszabályban 

megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett hatóság a bejelentés kézhezvételétől 

számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat le, melynek eredményéről a 

hatóságok az ellenőrzést követő 8 napon belül tájékoztatják a jegyzőt. 

 Ha a bejelentés nem felel meg a meghatározott követelményeknek, a jegyző a 

bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység 

bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire. 

 

II. Működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység: 

A működési-engedély köteles kereskedelmi tevékenység engedélyezése kérelemre indul. A 

jogszabály meghatározza a kizárólag működési engedély birtokában forgalmazható termékek 

körét. A működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési 

engedély birtokában végezhető a tevékenység. 

 

 



Kizárólag működési engedély birtokában forgalmazható termékek: 

 a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a 

Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag; 

 az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves 

oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó 

termékek; 

 állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik; 

 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; 

 növényvédő szerek és hatóanyagaik; 

 nem veszélyes hulladék; 

  „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, 

propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag. 

 

A kérelemhez mellékelni 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, ha nem a tulajdonostársak közössége a 

kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot; 

 Vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról, 

 Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést  és aláírási címpéldányt 

 A eljáráshoz szükséges illetékbélyeget (10.000-, Ft) 

 Ha nem a kérelmező jár el, eredeti írásbeli meghatalmazást. 

 

Az eljárás menete: 

 Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum 

megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 

 Amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését 

követően az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, amelyről a kitűzött időpont előtt 15 

nappal írásban értesíti az ügyfeleket és szakhatóságokat. Amennyiben a kereskedő a 

helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be a szakhatóságok 

állásfoglalását. 

 A jegyző a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló 

határozatot közli a kérelmezővel, az üzlet és a közvetlenül szomszédos - az üzlettel 

közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal –társasház 

esetén a közös képviselővel- az eljárásban közreműködött hatóságokkal 

 A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a nyilvántartásba 

veszi és működési engedélyről szóló igazolást ad ki. 

 A jegyző a jogszabályban előírt vásárlók könyvét hitelesíti. 

 



Ügyintézési határidő: 30 nap, mely annak letelte előtt egy alkalommal legfeljebb 30 nappal 

meghosszabbítható 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. 

Törvény szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be: 

 a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság 

kijelölésének időtartama, 

 a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a 

nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, 

 a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló 

felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, 

 a szakhatóság eljárásának időtartama, 

 az eljárás felfüggesztésének időtartama, 

 a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás 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 szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 

 a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig 

terjedő  időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a 

kézbesítési  ügygondnok útján történő közlés időtartama.  

 

Közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékek: 

1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv; 

2. levelezőlap; 

3. virág; 

4. léggömb; 

5. zöldség, gyümölcs; 

6. pattogatott kukorica; 

7. főtt kukorica; 

8. sült gesztenye; 

9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak; 

10. vattacukor, cukorka; 

11. fagylalt, jégkrém; 

12. ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej; 

13. büfétermék; 

14. sütőipari termékek; 

15. előrecsomagolt sütemények, édességek. 

 

Illetékesség: 

 a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, 

az automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem esetében a 

kereskedő székhelye szerinti település (a fővárosban a kerület) jegyzője, 



 minden más kereskedelmi forma (üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, 

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység, vásáron vagy piacon 

folytatott kereskedelmi tevékenység, közterületi értékesítés, valamint közvetlen 

értékesítés) esetében a tevékenység helye szerinti település (a fővárosban a kerület) 

jegyzője.  

  

Ügyintézés helye, elérhetősége, rendje: Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 

Kirendeltsége  

8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 95. 

Tel/Fax: 06-89/340-010 

 Hétfő: 7.00-17.00 

Kedd, szerda, csütörtök: 7.00-15.00 

Péntek: 7.00-13.00 

 

A kérelem benyújtásának módja: A kérelem benyújtható postai úton, ügyfélfogadási időben 

személyesen vagy meghatalmazott útján. 

 

Eljárási illeték: 

A bejelentéshez kötött kereskedelmi eljárási illetéke:  3.000,- Ft 

A működési engedély-köteles kereskedelmi eljárás illetéke: 10.000,- Ft 

A működési engedély adataiban bekövetkezett változás illetéke: 3.000,- Ft 

 

Egyéb jogszabályi előírások: 

 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. 

 Az üzletben működő biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének 

vásárlókat érintő szabályairól a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell. 

 A kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék – saját előállítású termék 

esetén a termékhez felhasznált nem saját előállítású termék – eredetét hitelt érdemlően 

igazoló bizonylattal. 

 A kereskedő köteles biztosítani, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt termék 

jellegétől függően, annak méretét, súlyát, illetve használhatóságát ellenőrizhesse az 

üzletben vagy – egyéb kereskedelmi formák esetében – ha a termék rendelkezésre 

bocsátásakor mind a kereskedő vagy annak képviselője, mind pedig a vásárló jelen 

van. 

 Egyes termékek kiskereskedelmi tevékenység keretében való értékesítéséhez az azt 

végző személynek a kereskedelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott 

szakképesítéssel kell rendelkeznie. 



 Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által 

hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni. 

 A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös 

méretű lapot tartalmazó nyomtatvány alkalmazható. 

 A kereskedő köteles az üzlet nyilvántartási bekövetkező változást az azt megelőző 

nyolc napon belül  a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. 

 A tevékenység megszüntetését a kereskedő köteles a megszűnést követően 

haladéktalanul bejelenteni és működési- engedély-köteles tevékenység esetében az 

engedélyt leadni. 

  

A kereskedelmi tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást 

közzéteszi az Önkormányzat internetes oldalán. 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) 

számú kormányrendelet 

 a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

  a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. törvény 

 az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, 

illetve, bejelentéséről szóló 57/2010 (V.7.) FVM rendelet 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

 1990. évi XCIII. évi törvény az illetékekről 

 

 


