
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 Korm. rendelet. 

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, 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 Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatalban lehet beszerezni. 

Működési engedély iránti kérelem illetékmentes. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének bejelentésekor 3.000,- forint eljárási 

illetéket köteles illetékbélyegben megfizetni a kereskedő, az illetékbélyeget a postán 

lehet megvásárolni. 



A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt a Kunmadarasi Közös Önkormányzati 

Hivatalban 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) 

- 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). 

 

Az ügymenet leírása 

A bejelentésköteles 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 21 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 


