
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele, engedélyezése   

Ügymenet:  

A kereskedelmi tevékenységre irányuló szándékot a kereskedőnek be kell 

jelenteni a kereskedelmi hatóságnál, és a bejelentést követően a tevékenység 

megkezdhető. 

A jogszabály meghatározza azokat a termékköröket, amelyek csak működési 

engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. 

CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján veszi 

nyilvántartásba hatóságunk a kereskedelmi tevékenységeket a bejelentések, 

illetve a működési engedélyek alapján.  

 

  

Illetékesség A Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként -

nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak kivételével – a 

kereskedelmi tevékenység helye szerinti önkormányzat jegyzőjét 

(Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét) jelölte ki. 

Mozgóbolt esetén, csomagküldő kereskedelem, automatából történő 

értékesítés, valamint üzleten kívüli kereskedelem esetén a kereskedő 

székhelye szerinti település jegyzője illetékes. 

 

  

Szükséges 

okiratok:  

A kereskedelmi tevékenység bejelentése, üzlet működési engedélyezési 

eljárásához szükséges dokumentumok: 

 nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a használatának 

jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap 

kivételével); 

 haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat; 

 közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak 

közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat 

 aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt eredeti meghatalmazás 

 helyszínrajz 

 Cégkivonat cégek esetében 

 Egyéni vállalkozói igazolvány, vagy erről szóló igazolás  

 illetékbélyeg,  

 szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló csekk 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900076.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500164.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500164.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900210.KOR


másolata 

 vásárlók könyve 

A bejelentés adataiban történő változás, működési engedély módosítása:  

Az adatokban történő változást haladéktalanul, a nyitvatartási idő változást, 

az azt megelőző 5 munkanapon belül köteles a kereskedő hatóságunknak 

bejelenteni. 

Üzletköteles terméket forgalmazó üzlet használatára való jogosult 

személyében történő változás esetén, annak megfelelő igazolása mellett az új 

jogosult köteles bejelenteni a változást.  

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 5 munkanapon belül - a működési 

engedélyről kiadott igazolás egyidejű leadásával - kell bejelenteni 

hatóságunknál  

  

Ügyintézés 

határideje, 

illetéke és 

díja  

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén az ügyintézési 

határidő: 10 munkanap, az eljárás illetéke 3000. Ft, amelyet illetékbélyeggel 

kell leróni.  

 

Működési engedélyhez kötött tevékenység esetén az ügyintézés határideje 

22 munkanap, amelyet az eljáró hatóság vezetője annak letelte előtt indokolt 

esetben 22 munkanappal meghosszabbíthat. 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). 

Az eljárás illetéke : 10.000.- Ft, amelyet illetékbélyeggel kell leróni. Ezen 

túlmenően eljárási költséget jelent, egyes szakhatóságok eljárási illetéke, 

vagy igazgatási szolgáltatási díja, amelyet csekken, ill. illetékbélyeggel 

kérünk leróni. 

Adatmódosítás esetén a működési engedély illetéke: 3.000.- Ft, amelyet 

illetékbélyeggel kell leróni. 

 

Az illeték és szolgáltatási díj befizetését, lerovását a bejelentés ill. kérelem 

előterjesztésekor igazolni szükséges, ellenkező esetben hiánypótlásra kerül 

sor. Amennyiben a fizetési kötelezettségnek az ügyfél nem tesz eleget és 

költségmentességben sem részesül, az eljárást meg kell szüntetni. 

 



Kizárólag üzletben forgalmazható termékek  

Az üzlet a kereskedelmi hatóság által kiadott működési engedéllyel üzemeltethető. 

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

Kormányrendelet 3. sz. melléklete alapján üzletben forgalmazható termékek: 

1. dohánytermékek 

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények, 

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

oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya hatálya alá 

tartozó termékek 

4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik 

5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári 

célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos 

pirotechnikai termék, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott 

meghatározott feltételekkel, 

6. növényvédő szerek és hatóanyagaik, 

7. nem veszélyes hulladék 

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

propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag 

 

Alkalmazott jogszabályok:  

 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

  

 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. törvény 

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

Kormányrendelet 

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 

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

CXL törvény 

 A jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 

2003. évi CXXVII. törvény 

 A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. Törvény 

 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

 A környezet zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Kormányrendelet 

  

 

 


