
Kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése

Fő  szabály  szerint  az,  aki  Magyarország  területén  kereskedelmi
tevékenységet  kíván  folytatni,  köteles  az  erre  irányuló  szándékát  a
kereskedelmi  hatóságnak  bejelenteni.  Külön  törvény  vagy  eredeti
jogalkotói  hatáskörben  kiadott  kormányrendelet  a  közrend,  a
közbiztonság,  az  emberek,  az  állatok,  a  növények  egészségének  és
életének védelme, a környezet védelme, közegészségügyi követelmények
érvényesítése  érdekében  előírhatja,  hogy  az  abban  meghatározott
termékek forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység kizárólag az
ott meghatározott hatósági engedéllyel folytatható. A kereskedő köteles
az üzlet nyitvatartási idejét az üzlet létesítésére vonatkozó bejelentésben
vagy  a  működési  engedély  iránti  kérelemben,  illetve  az  abban
bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedelmi
hatóságnak bejelenteni. A kereskedő köteles bejelenteni a kereskedelmi
tevékenység illetve az üzlet megszűnését. 

Mindezek alapján tehát a kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatban 4 
fajta eljárás létezik:

1. kereskedelmi tevékenység bejelentése
2. kereskedelmi tevékenység engedélyezése
3. kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos változások bejelentése
4. kereskedelmi tevékenység illetve üzlet megszűnésének bejelentése.

Az alábbiakban ezen ügytípusok legfontosabb tudnivalóit foglaljuk össze.

1. Kereskedelmi tevékenység bejelentése

A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedelmi
tevékenység  folytatója  a  tevékenység  megkezdését  megelőzően,
meghatározott  adattartalmú  formanyomtatványon  köteles  a  jegyzőnél
írásban bejelenteni a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenységet.

Melyek  a  bejelentéshez  kötött  kereskedelmi  tevékenységek? A
csatolt  „Tájékoztató  a  bejelentésköteles  termékkörökről”  c.
dokumentumból  tudhatja  meg,  hogy  melyek  azok  a  termékkörök,
amelyekre irányuló kereskedelmi tevékenység csak akkor folytatható, ha
azt előzetesen a jegyzőnél a kereskedő bejelenti.

A  bejelentés  kizárólag  formanyomtatványon tehető  meg,  melynek
mintáját a csatolt „Kereskedelmi tevékenység bejelentése nyomtatvány”
c. dokumentumban találja meg.

Az eljárás lefolytatására, a kereskedelmi tevékenység végzésének helye
szerinti, illetve mozgóbolt útján folytatott, csomagküldő, üzleten kívüli és



csomagküldő  kereskedelem  esetén,  a  vállalkozó  székhelye  szerinti
önkormányzat jegyzőjének van hatásköre és illetékessége.

A  kereskedelmi  tevékenység  megkezdésének  bejelentésekor
illetékmentes.

 
 A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 Amennyiben az üzletet bérli, akkor a bérleti szerződés. 
 Ha az  üzlet  közterületen  áll,  a  közterület  használatra  vonatkozó

hozzájárulás. 
 Ha az  üzlet  a  piac  területén  áll,  akkor  a  piacfelügyelővel  kötött

helyhasználati engedélyt.
  Haszonélvező esetében – ha nem a tulajdonos, vagy a haszonélvező

a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat.
 Amennyiben  az  ingatlannak  több  tulajdonosa  van,  a

társtulajdonosok hozzájárulását a tevékenység végzéséhez.
 Vásárlók könyve. 
 Amennyiben  a  kérelemben/bejelentésben  megjelölt  valamely

termékkör  forgalmazása  külön  engedélyhez  kötött,  a  külön
engedély eredeti példánya (bemutatásra). 

 Egyéni  vállalkozók  esetén:  igazolás  az  egyéni  vállalkozó
nyilvántartásba  vételéről,  vagy  vállalkozói  igazolvány
(bemutatásra). 

 Cégek  esetén:  cégkivonat,  vagy  cégbírósági  végzés  és  aláírási
címpéldány (bemutatásra).

  Kistermelő  esetében  a  kistermelői  regisztrációs  szám  igazolása
(bemutatásra).

A  bejelentésről  a  jegyző  a  külön  jogszabályban  meghatározott
adattartalommal nyilvántartást vezet.

2. Kereskedelmi tevékenység engedélyezése

A kizárólag  üzletben  folytatható  tevékenységek  esetén  a  kereskedelmi
tevékenység  csak  működési  engedély  birtokában  folytatható.  Itt  tehát
nem  elegendő  a  kereskedelmi  tevékenység  bejelentése,  hanem  a
tevékenységre működési engedélyt kell kérni.

Melyek  a  kizárólag  üzletben  folytatható  tevékenységek
(amelyeknél  a  tevékenység  csak  működési  engedély  birtokában



folytatható)? Ezt  a  csatolt  „Kizárólag  üzletben  folytatható
tevékenységek” c. dokumentumból tudja meg.

A  bejelentés  kizárólag  formanyomtatványon tehető  meg,  melynek
mintáját  a  csatolt  „Működési  engedély  iránti  kérelem nyomtatvány”  c.
dokumentumban  találja  meg.  Ugyanezen  nyomtatvány  használatával
kérni a működési engedély módosítását.

Az eljárás lefolytatására, a kereskedelmi tevékenység végzésének helye
szerinti, illetve mozgóbolt útján folytatott, csomagküldő, üzleten kívüli és
csomagküldő  kereskedelem  esetén,  a  vállalkozó  székhelye  szerinti
önkormányzat jegyzőjének van hatásköre és illetékessége.

A működési engedély kérésével kapcsolatos eljárás illetékmentes.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
 Amennyiben az üzletet bérli, akkor a bérleti szerződés. 
 Ha az  üzlet  közterületen  áll,  a  közterület  használatra  vonatkozó

hozzájárulás. 
 Ha az  üzlet  a  piac  területén  áll,  akkor  a  piacfelügyelővel  kötött

helyhasználati engedélyt.
  Haszonélvező esetében – ha nem a tulajdonos, vagy a haszonélvező

a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat.
 Amennyiben  az  ingatlannak  több  tulajdonosa  van,  a

társtulajdonosok hozzájárulását a tevékenység végzéséhez.
 Vásárlók könyve.
  Igazolás  a  szakhatóságok  eljárási  díjainak  megfizetéséről

(csekkfeladóvevény).
 Amennyiben  a  kérelemben/bejelentésben  megjelölt  valamely

termékkör  forgalmazása  külön  engedélyhez  kötött,  a  külön
engedély eredeti példánya (bemutatásra).  

 Egyéni  vállalkozók  esetén:  igazolás  az  egyéni  vállalkozó
nyilvántartásba  vételéről,  vagy  vállalkozói  igazolvány
(bemutatásra). 

 Cégek  esetén:  cégkivonat,  vagy  cégbírósági  végzés  és  aláírási
címpéldány (bemutatásra).

  Kistermelő  esetében  a  kistermelői  regisztrációs  szám  igazolása
(bemutatásra).

 Amennyiben  a  kereskedő  által  értékesíteni  kívánt  termékkör
forgalmazásához  más  hatóság  külön  engedélye  szükséges,  a
vállalkozónak – a tevékenység megkezdéséhez – gondoskodnia kell
az adott hatósági engedély beszerzéséről. 



Amennyiben  a  kereskedő  által  értékesíteni  kívánt  termékkör
forgalmazásához  más  hatóság  külön  engedélye  szükséges,  a
vállalkozónak  –  a  tevékenység  megkezdéséhez  –  gondoskodnia  kell  az
adott hatósági engedély beszerzéséről.
 
A  jegyző  a  működési  engedély  megadásával  egyidejűleg  az  üzletet
nyilvántartásba veszi és erről igazolást ad ki. 

A jegyző a működési engedély tárgyában hozott határozatot közli:
 
a) a fogyasztóvédelmi hatósággal; 
b)  a munkavédelmi és a munkaügyi hatósággal; 
c) az illetékes rendőrkapitánysággal; 
d)  jövedéki termék esetében a vámhatósággal; élelmiszer, takarmány, 
állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék 
forgalmazása esetén a megyei kormányhivatal állat-egészségügyi és 
élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatalával, 
termésnövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi 
feladatkörében eljáró megyei kormányhivatallal.

 

3. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos változások 
bejelentése

A  kereskedelmi  tevékenység  végzője  a  nyilvántartásban  szereplő
adatokban  bekövetkezett  változást  haladéktalanul,  a  nyitva  tartási  idő
változása  esetén  az  azt  megelőző  nyolc  napon  belül,  a  kereskedelmi
tevékenység  megszüntetését  a  megszűnést  követő  nyolc  napon  belül
köteles bejelenteni. A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi.

Az üzlet használatára jogosult  személyében történt változás,  jogutódlás
esetén  –  amennyiben  az,  az  üzletben  folytatott  tevékenységet,  illetve
forgalmazott  üzletköteles  termékkört  nem  érinti  –  az  előzőekben  leírt
eljárást  kell  alkalmazni  azzal,  hogy  a  változást,  jogutódlást,  annak
megfelelő  igazolása  mellett  az  új  jogosult,  illetve  a  jogutód  köteles
bejelenteni.

Az eljárás lefolytatására, a kereskedelmi tevékenység végzésének helye
szerinti, illetve mozgóbolt útján folytatott, csomagküldő, üzleten kívüli és
csomagküldő  kereskedelem  esetén,  a  vállalkozó  székhelye  szerinti
önkormányzat jegyzőjének van hatásköre és illetékessége.

Adatváltozás, nyitva tartás változás bejelentése illetékmentes.



4. Kereskedelmi tevékenység illetve üzlet működésének 
megszűnése

A  kereskedő  köteles  bejelenteni  a  kereskedelmi  tevékenység
megszűnését,  mégpedig  úgy,  hogy  a  bejelentésben meg kell  jelölnie  a
megszűnés  időpontját.  Ebből  az  következik,  hogy  a  bejelentésnek meg
kell előznie a megszűnés időpontját. A jegyző a bejelentést követően törli
a nyilvántartásból a kereskedőt. 

Az  üzlet  megszűnését  a  megszűnést  követő  nyolc  napon  belül  –  a
működési engedély kiadásáról szóló igazolás leadásával egyidejűleg - be
kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul
visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.
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