
Kereskedelmi tevékenységek bejelentése, engedélyezése 

1.) Tájékoztató 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: R.) értelmében, kereskedelmi tevékenység a forgalmazott termékkörtől függően 
a kereskedelmi hatósághoz tett bejelentés és nyilvántartásba vételt követően, illetve a 
kereskedelmi hatóság által kiadott működési engedély birtokában végezhető. 

Kereskedelmi hatóságként a kormány a kereskedő székhelye szerinti települési önkormányzat 
jegyzőjét jelölte ki a mozgóbolt útján folytatott, a csomagküldő, az automatából történő 
értékesítés és az üzleten kívüli kereskedelem esetében. 

Az itt nem említett kereskedelmi tevékenységek – azaz üzletben, bevásárló központban, vásáron 
vagy piacon, közterületen vagy közvetlen értékesítés keretében végzett kereskedés – esetében 
kereskedelmi hatóságként a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat 
jegyzője jár el. 

A R. 6. számú mellékletében felsorolt termékek forgalmazása esetén a kereskedőnek bejelentést 
kell tennie a fentiek szerint, a tevékenység helye vagy a vállalkozó székhelye szerinti települési 
önkormányzat jegyzőjéhez. A jegyző a bejelentésről a R. 2. melléklete szerinti adattartalommal 
nyilvántartást vezet és az önkormányzat honlapján közzéteszi.  

A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal 
együtt elektronikus úton megküldi a R. 7. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott 
hatóságoknak, élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő 
állatgyógyászati termék esetén az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörében 
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak, termésnövelő anyag forgalmazása esetén a megyei 
kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási 
hivatalának. 

A R. 3. mellékletében felsorolt termékek kizárólag üzletben forgalmazhatóak, és a kereskedőnek 
működési engedélyt kell kérnie forgalmazásukhoz az üzlet helye szerinti települési önkormányzat 
jegyzőjétől. A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba 
veszi, a működési engedély kiadásáról igazolást ad ki és a nyilvántartást az önkormányzat 
honlapján közzéteszi. 

A kereskedő a kereskedelmi tevékenység bejelentéséről szóló bejelentésében illetve a működési 
engedély kiadása iránti kérelmében feltüntetett adataiban bekövetkezett változást 
haladéktalanul, míg a nyitvatartási idő változását, az azt megelőző nyolc napon belül köteles a 
jegyzőnek bejelenteni. Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül kell 
bejelentenie. 

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység esetén a szükséges okmányok: 

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére 
vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),  

2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a 
haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,  
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3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a 
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.  

4. Illetékbélyeg 
5. Vásárlók könyve 
6. -A kérelemben szereplő adatok igazolására gazdasági társaság esetén cégkivonat (1 

hónapnál nem régebbi) 
- Aláírási címpéldány 
- Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány, vagy igazolás a tevékenység 
bejelentéséről 
- Kistermelő esetében a kistermelői regisztrációs szám igazolása 

A bejelentés illetéke 3000 Ft. 
A bejelentéshez letölthető formanyomtatványt készítettünk, melynek használata kötelező. 

Működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység esetén a szükséges okmányok: 

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére 
(bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),  

2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a 
haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,  

3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a 
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.  

4. Illetékbélyeg 
5. Vásárlók könyve 
6. -A kérelemben szereplő adatok igazolására gazdasági társaság esetén cégkivonat (1 

hónapnál nem régebbi) 
- Aláírási címpéldány 
- Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány, vagy igazolás a tevékenység 
bejelentéséről 
- Kistermelő esetében a kistermelői regisztrációs szám igazolása 

Az eljárás illetékmentes. 
A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatványt készítettünk, melynek használata kötelező. 

2.) Kapcsolódó jogszabályok: 

• 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről, 
• 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól. 
• 210/2009. (IX.29.) kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről. 
• 186/2009. (IX.10.) kormányrendelet a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységek 
tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás 
felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről.  


