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BEJELENTLÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGGEL
KAPCSOLATOS ELJÁRÁS
A kereskedelemről szóló mód. 2005. évi CLXIV. törvény 3. § (1) bekezdés szerint az, aki a Magyar
Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát
a kereskedelmi hatóságnak (jelen esetben jegyző) bejelenteni.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 2. §‐a
szerint a Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának szabályairól szóló törvény szerint a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – a
nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével ‐ a) a
mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából
történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem esetében a kereskedő székhelye szerinti
települési önkormányzat jegyzőjét; b) az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek
esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
A rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a bejelentésnek a rendelet 1. melléklet A) pontjában
meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésről a jegyző a 2. melléklet A) pontjában
meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás nyilvános, a jegyző a
nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.
A megfelelő adattartalommal kitöltött "Kérelem a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység
végzéséről” megnevezésű nyomtatványhoz csatolni szükséges:
‐ kereskedelmi tevékenységi formánként 3.000.‐ Ft illetékbélyeget (a bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenység adataiban történő változás bejelentése illetékköteles, díja: 3.000.‐ Ft, a
tevékenység megszüntetésének bejelentése illetékmentes),
‐ nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére 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.
A jegyző a kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló bejelentést nyilvántartásba veszi, majd a
nyilvántartási számmal együtt megküldi a szakhatóságoknak, hatóságoknak, melynek körét a
hivatkozott Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése határozza meg. Ha a kereskedelmi tevékenység a
hatóságok feladat‐ és hatáskörét az ott megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett hatóság,
továbbá takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék
forgalmazása esetén a járási állat‐egészségügyi és élelmiszer‐ellenőrző hivatal, termésnövelő anyag
forgalmazása esetén a növény‐ és talajvédelmi igazgatóság, a bejelentés kézhezvételét követő naptól
számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat le. Az ellenőrzés eredményéről a hatóságok az
ellenőrzést követő nyolc napon belül tájékoztatják a jegyzőt.
A Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott termékkör esetén ‐ ha az nem tartozik a rendelet
3. mellékletében szabályozott kizárólag üzletben forgalmazható és működési engedélyhez kötött
termékekhez ‐ a kereskedő a bejelentés benyújtásával egyidejűleg a kereskedelmi tevékenység
végzését elkezdheti.
A kereskedő a rendelet 1. mellékletének A) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást
haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles
bejelenteni a jegyzőnek.
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Amennyiben a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység gyakorlását a kereskedő megszünteti,
azt a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a megszűnést követően köteles bejelenteni.
A kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez, módosításához, illetve annak megszűnéséhez a csatolt
nyomtatványok állnak a rendelkezésre.
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