Ügymenet leírás
Működési engedély, kereskedelmi tevékenység bejelentése
2009. október 1-jétől hatályba lépett a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény
módosítása, és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.
(IX.28.) számú Kormányrendelet.
A módosítás, illetve az új jogszabály értelmében a korábban működési engedélyhez kötött
termékek egy része a továbbiakban bejelentés-kötelessé válik (a rendelet 6. számú
mellékletében felsorolt termékkörök), míg egy másik részük továbbra is működési engedély
kötelesek (a rendelet 3. számú mellékletében felsorolt tevékenységek) maradnak. A működési
engedély köteles termékköröket kizárólag üzletben forgalmazhatja a vállalkozó.
A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedelmi tevékenység
folytatója a tevékenység megkezdését megelőzően, a rendelet 1. számú melléklet A) részében
meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a jegyzőnél írásban bejelenteni a
folytatni kívánt kereskedelmi tevékenységet.
A kizárólag üzletben forgalmazható termékkörök esetében a működési engedély iránti
kérelmet a vállalkozó a rendelet 1. számú mellékletének B) részében meghatározott
adattartalmú formanyomtatványon kell a kereskedőnek a jegyzőnél benyújtania.
A változás a már jogerős működési engedély alapján működő üzletek tevékenységének
végzését nem befolyásolja, azt a továbbiakban is jogszerűen végezhetik, a korábban előírt
kikötések és a mindenkori hatályos jogszabályok betartásával.
A kereskedelmi tevékenység végzője a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett
változást, ideértve a kereskedelmi tevékenység megszűntetését is haladéktalanul írásban
köteles bejelenteni a jegyzőnek. 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.
Amennyiben a kereskedő által értékesíteni kívánt termékkör forgalmazása más hatóság külön
engedélye szükséges, a vállalkozónak – a tevékenység megkezdéséhez – gondoskodnia kell az
adott hatósági engedély beszerzéséről.
Eljárás megindítása
Az eljárás lefolytatására, a kereskedelmi tevékenység végzésének helye szerinti, illetve
mozgóbolt útján folytatott, csomagküldő, üzleten kívüli és csomagküldő kereskedelem esetén,
a vállalkozó székhelye szerinti illetékes kerületi önkormányzat jegyzőjének van hatásköre és
illetékessége.
A működési engedély kiadása iránti kérelmet, továbbá a kereskedelmi tevékenység
megkezdésének bejelentésére szolgáló formanyomtatványt a honlapról lehet kinyomtatni, ill.
személyesen a Polgármesteri Hivatalban lehet beszerezni.
Működési engedély iránti kérelem benyújtásakor 10.000 forint eljárási illetéket köteles
illetékbélyegben megfizetni a kereskedő.

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének bejelentésekor 2.200 forint eljárási illetéket
köteles illetékbélyegben megfizetni a kereskedő, az illetékbélyeget a postán lehet
megvásárolni.
A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt Radvánszki Beáta igazgatási ügyintézőnél I.
emelet 29. szám alatti helyiségben személyesen, írásban lehet benyújtani.

Szükséges mellékletek
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.
Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, a társtulajdonosok hozzájárulását a
tevékenység végzéséhez.
Amennyiben a kérelemben/bejelentésben megjelölt valamely termékkör forgalmazása külön
engedélyhez kötött, a külön engedély eredeti példánya (bemutatásra)
Működési engedélyhez: Igazolás a szakhatóságok eljárási díjainak megfizetéséről
(csekkfeladóvevény)
Vásárlók könyve.
Egyéni vállalkozók esetén: igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, vagy
vállalkozói igazolvány (bemutatásra)
Cégek esetén: cégkivonat, vagy cégbírósági végzés és aláírási címpéldány (bemutatásra).
3. számú melléklet a 210/2009.(IX.29.) Korm rendelethez
A kizárólag üzletben forgalmazható termékek:
1. dohánytermékek;
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt.
szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves
oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet 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 termékek, 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.
6. számú melléklet a 210/2009.(IX.29.) Korm rendelethez
Termékkörök
1. Élelmiszer
1.1. Meleg-, hideg étel,
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék,
1.5. Hús-és hentesáru,
1.6. Hal,
1.7. Zöldség- és gyümölcs,
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém
stb.),
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.),
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só,
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.),
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer
stb.);
2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék);
3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű,
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.);
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy,
babaápolási cikk stb.);
6. Lábbeli- és bőráru;
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;
8. Hangszer;
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
10. Audió- és videóberendezés;
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.);
12. Telekommunikációs cikk;
13. Festék, lakk;
14. Vasáru, barkács, és építési anyag;

15. Szaniteráru;
16. Könyv;
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék;
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjárműkenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag;
23. Háztartási tüzelőanyag;
24. Palackos gáz;
25. Óra- és ékszer;
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész,
tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.);
27. Játékáru;
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd
cipő, mankó stb.);
29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny;
30. Virág és kertészeti cikk;
31. Kedvtelésből tartott állat;
32. Állateledel, takarmány;
33. Állatgyógyászati termék;
34. Szexuális termék;
35. Fegyver és lőszer,
36. Pirotechnikai termék;
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer,
kötözőfonal, zsineg stb.);
38. Fotócikk;
39. Optikai cikk;
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk;
41. Temetkezési kellék;
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru;
43. Emlék- és ajándéktárgy;
44. Numizmatikai termék;
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;

46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk,
régiség);
47. Személygépjármű;
48. Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű);
49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék;
50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék;
51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.);
52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés;
53. Irodagép, -berendezés, irodabútor;
54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális
elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.);
55. Ipari vegyi áru;
56. Egyéb termelési célú alapanyag termék (műanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál,
textilipari rostanyag, kartonpapír, drágakő);
57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék;
58. Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy;
59. Egyéb (jelölje meg).
Az ügymenet leírása
A bejelentés-köteles termékkörök forgalmazása: a bejelentést követően azonnal megkezdhető,
a feltételek meglétét utólag vizsgálják az ellenőrző hatóságok. A jegyző a kereskedelmi
tevékenységet nyilvántartásba veszi, és erről tájékoztatja a szakhatóságokat. Az érintett
hatóságok saját hatáskörben ellenőrzést folytatnak le a kereskedelmi tevékenység helyszínén,
melynek eredményéről értesítik a nyilvántartást vezető hivatalt. Amennyiben hiányosságot
tapasztalnak, korlátozó intézkedéseket tehetnek, vagy az alapvető feltételek hiánya esetén a
tevékenység megszűntetését is javasolhatják. A bejelentéshez kötött tevékenységek esetén az
ágazati jogszabályok betartásának ellenőrzése utólagosan történik, így az esetleges
szabálytalanságok és nem megfelelőségek szankcionálására is utólagosan kerül sor.
Amennyiben az eljáró hatóság megállapítja, hogy a tevékenység nem végezhető, a
kereskedelmi tevékenység végzését megtiltja.
A kizárólag üzletben forgalmazható (működési engedély köteles) termékkörök forgalmazása
esetén: a polgármesteri hivatal ügyintézője a kérelem beadását követően megkéri az illetékes
szakhatóságok állásfoglalásait, hogy a működési engedély kiadásához milyen feltételekkel
járulnak hozzá. A szakhatósági eljárások díjának megfizetését a működési engedély iránti
kérelem benyújtásakor kell igazolni. A szakhatóságok állásfoglalásainak a hivatalhoz való
megérkezését követően a működési engedély határozatban kerül sor a működési engedély
megadására, és az erről szóló igazolás kiadására. A kereskedő a jogerős határozat és igazolás
kézhezvétele után nyithatja meg az üzletét. Az eljárás során az ügyfél joga:
- kérelmet nyújtson be
- kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja
- önmaga helyett megbízottja járjon el

- saját ügye irataiba betekintsen
- nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje
- meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje.
kötelezettsége:
- idézésnek eleget tenni
- hiánypótlásnak eleget tenni
- jóhiszeműen közreműködni.
Az eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő 30 nap.
Az ügyintézési határidőbe nem számít be:
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének
időtartama,
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez
szükséges idő,
- a hiánypótlásra, ill. a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól
az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama,
- az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- az ügyfél a bizonyítékok megismeréséhez való megismerésének joga (és arra nyolc napon
belül észrevételt tehessen) élni tudjon a nyilatkozattételi jogával és további bizonyításra
irányuló indítványt terjeszthessen elő.
- 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 hatóság megkeresése 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.
Az ipari és kereskedelmi hatóság a kereskedelmi tevékenységet – működési engedély köteles
tevékenység esetében a működési engedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles
tevékenység esetében haladéktalanul – nyilvántartásba veszi.
Adatok módosítása
Az üzemeltető az adatváltozást illetve a nyitvatartási idő változását haladéktalanul köteles
bejelenteni.
A formanyomtatványt honlapról lehet kinyomtatni ill. személyesen az ügyintézőtől
beszerezni. Az adatok módosítására vonatkozó kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt az
személyesen, írásban lehet benyújtani.
Megszüntetés

Az kereskedelmi tevékenység folytatója a tevékenység megszüntetését köteles nyolc napon
belül bejelenteni formanyomtatványon keresztül.
A formanyomtatványt honlapról lehet kinyomtatni ill. személyesen az ügyintézőtől lehet
beszerezni. A kereskedelmi tevékenység megszűntetésére vonatkozó kérelmet személyesen,
írásban lehet benyújtani. Engedélyköteles tevékenység megszűntetése esetén a
formanyomtatványhoz csatolni kell a működési engedély kiadásáról szóló igazolás eredeti
példányát.
Jogszabályok
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról

