Működési engedély, bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
Aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az
erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. Amennyiben a
kereskedő nem kíván üzletköteles terméket forgalmazni, üzlete a bejelentést
követően üzemeltethető. Működési engedély akkor szükséges az üzlet
üzemeltetéséhez, ha ott üzletköteles, azaz kizárólag üzletben forgalmazható
termékek
is
forgalmazásra
kerülnek.
A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő maga választhatja meg, azonban
jogszabály előírja, hogy meghatározott termékek forgalmazása kizárólag
meghatározott kereskedelmi formák valamelyikében folytatható, vagy a termék
forgalmazását bizonyos kereskedési formákban korlátozhatja, megtilthatja.
A Kormány kereskedelmi hatóságként a kereskedő székhelye szerinti település
jegyzőjét jelöli ki:
a csomagküldő kereskedelem,
az automatából történő értékesítés, valamint
a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében.
A kereskedelmi tevékenység helye szerinti település jegyzőjét jelöli ki:
az üzletben, bevásárlóközpontban,
vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, továbbá
a közterületi és
a közvetlen értékesítés,
az üzleten kívüli kereskedelem és
a mozgóbolt útján folytatott tevékenység esetében.
A termékkörök listáját a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. r. (a továbbiakban: Korm. r.) 6. számú melléklete
tartalmazza.
A kizárólag üzletben forgalmazható, működési engedélyhez kötött termékköröket
a Korm. r. 3. számú melléklete tartalmazza.
A közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékeket a Korm. r. 5. számú
melléklete tartalmazza.
1. A kereskedelmi

tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás

A kereskedelmi tevékenység bejelentése kérelemre indul. A bejelentésnek a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
A kérelemhez, bejelentéshez csatolni kell
- nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának

jogcímére (bérlet stb.) 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 pedig, ha nem a tulajdonostársak
közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
- vásárlók könyve
- ha nem a kérelmező jár el, eredeti írásbeli meghatalmazás
- új kereskedelmi tevékenység bejelentése esetén 3. 000.-Ft illetékbélyeget.
Az ügyintézés díja:
- új kereskedelmi tevékenység bejelentése: 3. 000.-Ft összegű eljárási
illeték illetékbélyegen leróva
- Bejelentés az üzlet napi/heti nyitvatartási idejének megváltozásáról:
illetékmentes
- Bejelentés az üzlet adataiban bekövetkezett változás bejelentéséről:
illetékmentes
- Bejelentés a tevékenység megszüntetéséről: illetékmentes
Az eljárás menete:
- Az ügyintéző a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul
ellenőrzi,
hogy
a
bejelentés
megfelel-e
a
meghatározott
követelményeknek, és a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon
belül igazolás megküldésével értesíti az ügyfelet a nyilvántartásba
vételről. A jegyző a Korm. r. 2. számú mellékletében szereplő
adattartalommal nyilvántartást vezet a bejelentésköteles kereskedelmi
tevékenységet folytató kereskedőkről. A jegyző által vezetett
nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honlapján
közzéteszi.
- Az ügyintéző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a
nyilvántartási
számmal
együtt
megküldi
a
jogszabályban
meghatározott szakhatóságoknak.
- A jegyző a jogszabályban előírt vásárlók könyvét hitelesíti.
- A szakhatóságok a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül
hatósági ellenőrzést folytatnak le, melynek eredményéről a hatóságok
az ellenőrzést követő 8 napon belül tájékoztatják a jegyzőt.
- Ha a bejelentés nem felel meg a meghatározott követelményeknek, a
jegyző a bejelentés hiányának megjelölése mellett figyelmezteti a
szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának
jogkövetkezményeire.
A kereskedő adatváltozási bejelentési kötelezettsége:
Ha a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételét követően
változás következik be a kereskedő, valamint az üzlet adataiban, azt a kereskedő
haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A nyitvatartási idő megváltozása esetén az azt megelőző nyolc munkanapon belül,
az üzlet megszűnését az azt követő 8 munkanapon belül köteles bejelenteni a

kereskedő a jegyzőnek.
Az üzlet használatára jogosult személyében bekövetkező változást az új jogosultnak kell
bejelenteni.
Az alábbi élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához a Tolna Megyei
Kormányhivatal Tamási Járási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi
Osztály /7200 Dombóvár, Népköztársaság útja 28./ külön engedélye szükséges. /Az
élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről,
illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7) FVM rendelet 2. számú melléklete alapján/
1.

Termékkör

Élelmiszer, melynek kiskereskedelmi
forgalomba hozatalához külön engedély
szükséges

2.

Hús- és hentesáru

friss hús*

3.

Hal

friss halászati termék, az élő hal
kivételével*

4.

Tej, tejtermék

nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és
tejtermék*

5.

Meleg, hideg étel

az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény Mellékletének 71. pontjában
meghatározott vendéglátó-ipari termék, az
italok kivételével

6.

Cukrászati készítmény,
édesipari termék

azon hűtést igénylő cukrászati
készítmények, amelyek forgalomba
hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz
szállítással történik, a végső fogyasztó
részére

7.

Egyéb élelmiszer

békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű,
tengeri csiga*

* Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak
megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (2004. április 29.)
853/2004/EK rendelete szerint.
A külön engedélyt a bejelentéssel egyidejűleg kell benyújtani. A bejelentés
nyilvántartásba vételéről a külön engedélyt kiadó hatóságot hatóságunk értesíti. Az
adott tevékenység bejelentésének tudomásul vétele és a kereskedelmi tevékenység
megkezdése csak a külön engedély birtokában lehetséges.
A 2009. október 1-jétől hatályos szabályozás értelmében működési engedélyt kell
kérni az alább felsorolt, un. üzletköteles termékek forgalmazása esetén:
a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és
készítmények;

az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek
szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá
tartozó termékek;
állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék (a
játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek
kivételével);
növényvédő szerek és hatóanyagaik;
nem veszélyes hulladék;
"A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag (kivéve a tüzelőolaj, a
propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag).
A további termékek forgalmazása esetén működési engedélyt nem kell kérni, de a
kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándékot be kell jelenteni a
jegyzőnek.
Amennyiben engedélyköteles termék kereskedelmét és bejelentés köteles termék
kereskedelmét is folytatni kívánja a kereskedő, akkor az erre irányuló két beadványát
egyszerre is benyújthatja hatóságunknál. Hatóságunk a bejelentést és az
engedélykérelmet
külön-külön
bírálja
el.

2. Működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenységgel
kapcsolatos eljárás
A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló
üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet a Korm. r. 1.
melléklet B) pontjában meghatározott adattartalommal az üzlet helye szerint illetékes
jegyzőnél kell benyújtania.
A Korm. r. 3. számú melléklete tartalmazza a kizárólag működési engedély
birtokában forgalmazható termékek körét.
A működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési
engedély birtokában végezhető tevékenység.
A kérelemhez, bejelentéshez csatolni kell
- nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának
jogcímére (bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okiratot
- 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 iratot
- ha nem a kérelmező jár el személyesen, eredeti írásbeli meghatalmazás
- az eljáráshoz szükséges illetékbéllyeg
Az ügyintézés díja:
- új működési engedély kiadása (új eljárás) esetén 10.000.-Ft
- adatváltozás esetén 3.000.- Ft illetékbélyegen leróva
- Bejelentés az üzlet napi/heti nyitvatartási idejének megváltozásáról:

-

illetékmentes
Bejelentés a tevékenység megszüntetéséről: illetékmentes

Új eljárást kell lefolytatni: működési engedély köteles terméket értékesítő üzlet
nyitásakor, illetve működő üzlet esetében a működési engedélyen nem engedélyezett
működési
engedély
köteles
termékkör
utólagos
engedélyezésekor.
Adatváltozásnak minősülő ügyek: névváltozás, székhelyváltozás, cégjegyzékszám,
vagy statisztikai számjel változás, fantázianév-változás, jogutódlás (üzemeltető
váltás).
Az eljárás menete:
- Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótlandó
dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja
fel az ügyfelet.
- Amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem
beérkezését követően az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, amelyről a
kitűzött időpont előtt 15 nappal írásban értesíti az ügyfeleket és
szakhatóságokat. Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle
megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be a szakhatóságok
állásfoglalását.
- A jegyző a működési engedély megadásáról vagy a kérelem
elutasításáról szóló határozatot közli a kérelmezővel, az üzlet és a
közvetlenül szomszédos – az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú –
ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal – társasház esetén a közös
képviselővel- az eljárásban közreműködött hatóságokkal.
- A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet
nyilvántartásba veszi és működési engedélyről szóló igazolást ad ki. A
jegyző a Korm. r. 2. számú mellékletében szereplő adattartalommal
nyilvántartást vezet a működési engedéllyel rendelkező üzletekről. A
jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az
önkormányzat honlapján közzéteszi.
- A jegyző a jogszabályban előírt vásárlók könyvét hitelesíti.
- Az ügyintézési határidő 21 nap, mely annak letelte előtt egy
alkalommal meghosszabbítható. Az ügyintézési határidőbe azonban
nem számítanak azok az eljárási cselekmények, melyeket a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló
2004. évi CXL. törvény nevesít (pl. a szakhatóság eljárásának, vagy a
hiánypótlás teljesítésének időtartama).
A kereskedő adatváltozási bejelentési kötelezettsége
Ha a működési engedély megadását követően változás következik be a kereskedő,
valamint az üzlet adataiban, azt a kereskedő haladéktalanul, illetve a nyitvatartási
idő megváltozása esetén az azt megelőző nyolc munkanapon belül köteles
bejelenteni a jegyzőnek. (Az üzlet használatára jogosult személyében bekövetkező
változást
az
új
jogosultnak
kell
bejelentenie.)

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül kell bejelenteni a
jegyzőnek.

A kereskedelmi tevékenység bejelentése és az üzlet működési
engedélyének kiadása iránti eljárásban hozott döntéssel szemben
igénybe vehető jogorvoslat
A jegyző döntése ellen a bejelentő, kérelmező – a döntés kézhezvételét követő 15
napon belül – fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a sérelmezett döntést meghozó
jegyzőnél kell előterjeszteni, aki a fellebbezésben foglaltak alapján döntését
kijavíthatja, kiegészítheti, módosíthatja, visszavonhatja, illetve – jogszabályban
meghatározott esetekben – a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja.
Amennyiben ezek egyikére sem kerül sor, a jegyző a fellebbezést – az ügy összes
iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontját tartalmazó nyilatkozattal –
megküldi a Tolna Megyei Kormányhivatalnak.
A Kormányhivatal a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást
megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. Ha a
fellebbezés érinti valamely eljárt szakhatóság által kiadott állásfoglalást, a
Kormányhivatal beszerzi a másodfokú eljárásra jogszabályban kijelölt szakhatóság
állásfoglalását. A fellebbezés alapján a Kormányhivatal a jegyző döntését
helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, illetve – a döntés
megsemmisítése mellett – a jegyzőt új eljárás lefolytatására utasíthatja.
A jegyző határozata elleni fellebbezés illetéke 5000 forint, amennyiben a sérelmezett
döntésről való rendelkezés végzésben történt, 3000 forint, amelyet illetékbélyeggel a
fellebbezésen kell megfizetni.
A Tolna Megyei Kormányhivatal által meghozott másodfokú döntés ellen
közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, annak – amennyiben a döntés
jogszabályt sért – bírósági felülvizsgálatát lehet kérni. A keresetlevelet a jegyzőnél
kell előterjeszteni a másodfokú döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. A
Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a határozat elleni felülvizsgálati
kérelmet peres eljárás keretében bírálja el, amelynek során a felek bármelyikének
kérelmére tárgyalást tart, abban az esetben, ha a felülvizsgálati kérelem a
Kormányhivatal által hozott végzésre vonatkozik, a Bíróság nemperes eljárásban hoz
döntést.
A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 forint,
a végzés felülvizsgálata érdekében indított nemperes eljárások illetékének mértéke
10 000 forint, melyet illetékbélyeggel a felülvizsgálati kérelmen kell megfizetni.
A dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon az által hatáskörébe utalt
tevékenység, melynek gyakorlását az állam – a külön jogszabályban meghatározott
szabályok szerint – megkötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre
átengedheti, ezért a dohánytermék kiskereskedelme kizárólag a koncessziós
szerződés rendelkezései által biztosított dohánytermék- kiskereskedelmi jogosultság

alapján és dohánytermék kiskereskedelmi engedély birtokában végezhető.

Kapcsolódó jogszabályok

1.) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
2.) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

és

folytatásának

általános

3.) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rend.
4.) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különleges
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
5.) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény
6.) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
7.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény
8.)
Az
élelmiszerek
forgalomba
hozatalának,
valamint
előállításának
engedélyezéséről, illetve bejelentésről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet
9.) Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet

