Tájékoztató a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységről
A Kormány kereskedelmi és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságként – a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása
kivételével, továbbá a 26. § (1) bekezdésében foglalt kivétellela) a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a
csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési
eszközön folytatott értékesítés esetében a 6. § (1), (2) és (4)-(7) bekezdése, a kereskedelemről
szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 3. § (1) és (5) bekezdése, 6/G. § a)
pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekezdése
tekintetében a kereskedő székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat
jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi
főjegyzőt,
b) az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében e rendelet, a Kertv. 3. §
(1) és (5)-(8) bekezdése, 5. § (5) bekezdése, 6. § (2) bekezdés a) pontja, 6. § (5) bekezdése,
6/G. § a) és b) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5)
bekezdése tekintetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési, Budapesten a
kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület
tekintetében a fővárosi főjegyzőt jelöli ki.
Szükséges okiratok
A bejelentéshez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása
mellett/ 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, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot;
- védett intézmény védőtávolságán belül szeszes italt árusító nem melegkonyhás vendéglátó
üzlet esetén – az intézmény hivatali működési idejét igazoló okiratot, a vámhatóság előzetes
véleményét, és a rendőrhatóság előzetes véleményét tanúsító okiratot;
A bejelentést postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani. A
természetes személy ügyfél, ha jogszabály azt nem zárja ki, lakcíme, illetve a
foglalkoztatójának székhelye, telephelye szerinti székhelyű, azonos hatáskörű hatóságnál,
ennek hiányában pedig a lakcíme vagy munkahelye szerint illetékes jegyzőnél is
előterjesztheti, aki azt haladéktalanul továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz.
Ügyintézés határideje és díja

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót a 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
bejelentés megérkezését követő naptól számított nyolc napon belül hivatalból nyilvántartásba
veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében megállapította,
hogy a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és
folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglalt előírásoknak.
Az eljárás 3.000.- Ft értékű illeték köteles, melyet illetékbélyegben a bejelentésen vagy
átutalással lehet megfizetni. Az átutalási bizonylat másolatát a gyorsabb ügyintézés érdekében
bejelentéshez csatolja.
Az alkalmazott jogszabályok
A2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól,
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól,
2005. évi CLXIV. a kereskedelemről,
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Egyéb fontos tudnivalók
A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles
igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, továbbá
megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.
Az üzletben működő biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat
érintő szabályairól a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell.
A kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék – saját előállítású termék esetén a
termékhez felhasznált nem saját előállítású termék – eredetét hitelt érdemlően igazoló
bizonylattal.
A kereskedő köteles biztosítani, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt termék jellegétől
függően, annak méretét, súlyát, illetve használhatóságát ellenőrizhesse az üzletben vagy –
egyéb kereskedelmi formák esetében – ha a termék rendelkezésre bocsátásakor mind a
kereskedő vagy annak képviselője, mind pedig a vásárló jelen van.
Egyes termékek kiskereskedelmi tevékenység keretében való értékesítéséhez az azt végző
személynek a kereskedelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakképesítéssel
kell rendelkeznie.
Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által
hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni.

A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot
tartalmazó nyomtatvány alkalmazható.
A kereskedő köteles az üzlet nyitvatartási idejét a működési engedély iránti kérelemben,
illetve a az abban bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedelmi
hatóságnak bejelenteni.
Felhívom a figyelmet, hogy:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 6.§ (6) bekezdése szerint:„Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági
vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében,
az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az
érintett hozzájárulását vélelmezni kell.“

