
TÁJÉKOZTATÓ
a kereskedelmi tevékenysége végzésének feltételeiről

2009.  október  1-jétől életbe  lépő  kereskedelmi  jogszabályváltozások a  kereskedelmi 
vállalkozások  létesítésének,  működésének  könnyítését  jelenti.  A  korábbi  hosszadalmas 
engedélyezési  eljárásokat  a  tevékenységek  többségénél  felváltja  a  bejelentési,  nyilvántartásba 
vételi  kötelezettség.  Az  ügyintézési  idő  lerövidülése,  a  kisebb  adminisztráció  kézzelfogható 
gazdasági előnyt is jelent a vállalkozások többségének, továbbá az egységes piaci szabályozás 
miatt javulhat a piacra jutásuk esélye, s a versenyképességük. 

A kereskedelmi törvény módosulásának lényege:
●  Megszűnt az a fő elv, hogy kereskedelmi tevékenység  csak működési engedéllyel 

rendelkező üzletben folytatható.
● A jövőben a  kereskedés  formáját  a  kereskedő választja  meg, amely  lehet  üzlet, 

üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, közterületi értékesítés, mozgóbolti 
árusítás,  automatából  történő  árusítás,  bevásárlóközpontokban,  valamint  vásárokon  és 
piacokon történő árusítás.

●  Alapelvként  mondja  ki  a  törvény, hogy  a  kereskedelmi  tevékenységre  irányuló 
szándékot  a  kereskedőnek  be  kell  jelentenie  a  kereskedelmi  hatóságnál,  s  a  bejelents 
követően tevékenységét megkezdheti. 

● Az irányelvvel összhangban előírja a törvény azt is, hogy  közérdekű ok fennállása 
esetén  jogszabály  bizonyos  termékek  forgalmazását  működési  engedélyköteles  üzlethez 
kötheti,  illetve  külön  törvény,  vagy kormányrendelet  egyes  termékek  forgalmazását  hatósági 
engedélyhez kötheti.

●  Ugyancsak  jogszabályi  felhatalmazás van  arra,  hogy  az  egyes  kereskedelmi 
formákban értékesíthető termékeket – amennyiben az indokolt –  korlátozza a végrehajtási 
rendelet (ilyen pl. a közterületi árusítás).

●  A  bejelentésekről,  elletve  a  működési  engedélyekről  a  kereskedelmi  hatóságnak 
nyilvántartást kell vezetnie, amelyet közzé kell tenni elektronikusan is, hogy ahhoz a hatóságok 
és a fogyasztók hozzáférjenek.

● Egyértelművé válik továbbá a módosulással a kereskedelmi hatóság hatásköre, eljárása, 
továbbá szankciói is.

A  2009.  október  1-jétől  hatályos  210/2009.  (IX.29.)  Korm.  rendelet   a  kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről az alábbiakban jelent változást az eddigi engedélyezési 
eljárásokhoz képest:  

● A jogszabály kereskedelmi hatóságként a mozgóboltok, a csomagküldő kereskedelem, 
az automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli  (házaló) kereskedelem esetén a 
kereskedő székhelye szerinti település ( a fővárosban a kerületi) jegyzőt jelöli ki.

●  Minden  más  kereskedelmi  forma  esetében  a  tevékenység  helye szerinti  település 
jegyzője  a kijelölt kereskedelmi hatóság, akár a működési engedély, akár a bejelentés esetében.

● A rendelet csak nagyon szűk körben határozza meg azt a termékkört, amelyek csak 
működési  engedéllyel  rendelkező  üzletben  forgalmazhatók. E  termékek:  dohányáruk,  a 
veszélyes  anyagok  és  készítmények,  egyes  festékek  és  lakkok,  az  állatgyógyászati 
készítmények,  a  fegyver,  lőszer,  robbanóanyag,  növényvédő  szerek,  nem  veszélyes 
hulladékok, és az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok, a jövedéki törvény 
szerinti üzemanyagok kivételével.  E termékek forgalmazáshoz működési engedélyt kell kérni a 



tevékenység  helye  szerinti  jegyzőtől,  aki  az  egyablakos  eljárási  rend  szerint  ahol  szükséges 
bevonja a szakhatóságokat, illetve a vállalkozás kérelmére helyszíni szemlét tart. 

●  Minden más termék forgalmazása esetén csak be kell jelenteni a folytatni kívánt 
tevékenységet a  rendeletben  meghatározott  adatokkal,  amely  bejelentést  a  jegyző  a  termék 
forgalmazásában  érintett  szakhatóságokhoz  továbbítja,  akik  a  bejelentéstől  számított  22 
munkanapon belül ellenőrzést folytatnak le. 

Az  eljárások  minden  esetben  illetékkötelesek,  az  illetéket  az  eljárás  megindításakor 
illetékbélyegben kell leróni.

Az illeték mértéke:
● Működési engedély kiadása iránti kérelem esetén: 10.000.-Ft.
● Működési engedély módosítása iránti kérelem esetén:   3.000.-Ft.
● Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység esetén:   2.200.-Ft.
● Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység adatiban bekövetkezett változás miatti
   módosítása esetén:   2.200.-Ft.


