
Kereskedelmi tevékenység bejelentése (nyilvántartásba vétele), működési engedély 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi 

CLXIV. törvény alapján kereskedelmi tevékenységet a kereskedelmi hatósághoz tett 

bejelentést követően, illetve jogerős működési engedély birtokában lehet folytatni. 

1. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

A Rendelet 6. melléklete szerinti termékkörök árusítása esetén a kereskedő köteles a Rendelet 

1. mellékletének A pontjában meghatározott adattartalmú kérelmet benyújtani a kereskedelmi  

Az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység bejelentésekor a kereskedőnek a 

bejelentéshez csatolnia kell az üzlet használatának jogcímét (pl.: bérleti szerződés, 

haszonélvezet estében a haszonélvező hozzájárulását, közös tulajdon estében a tulajdonostárs 

hozzájárulását. 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység esetén csatolandó a vásárlók könyve hitelesítés 

céljából. 

Amennyiben a bejelentés a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel a 

kereskedelmi hatóság a kereskedőt nyilvántartásába bejegyzi, a nyilvántartásba vételről 

igazolást állít ki. 

A külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet a kereskedelmi hatóság csak az 

engedélyező hatóság értesítését követően veszi nyilvántartásba. 

Külön engedélyhez kötött termékek: 

 
A B 

 

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 kereskedelmi hatóság a nyilvántartásba vételt követően a bejelentés másolatát megküldi a 

Rendelet 6. § (2) bekezdése és a (2a) bekezdése szerinti szakhatóságoknak. 

2. Működési engedély iránti kérelem 

A Rendelet 3. mellékletében meghatározott termékek csak üzletben forgalmazhatók, ez 

esetben a Rendelet 1. mellékletének B) pontjában meghatározott adattartalommal kell 

működési engedély iránti kérelmet előterjeszteni a kereskedelmi hatóságnál. 

Az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás illetékmentes. 

A működési engedély iránti kérelem előterjesztésekor a kereskedőnek a bejelentéshez 

csatolnia kell az üzlet használatának jogcímének igazolását (pl.: bérleti szerződés), 

haszonélvezet estében a haszonélvező hozzájárulását, közös tulajdon estében a tulajdonostárs 

hozzájárulását. 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység esetén csatolandó a vásárlók könyve, hitelesítés 

céljából. 

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok: 

- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály I. 

Népegészségügyi Osztálya 

- Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztálya 

- Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi  

Amennyiben a szakhatóságok hozzájárulásukat adják a kereskedelmi hatóság határozatában 

megadja a működési engedélyt és a kereskedőt nyilvántartásába veszi. 

 

Adatváltozások: 

A kereskedő a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul 

köteles a kereskedelmi hatóságnál bejelenteni. Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező 

változást az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelentetni. 

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változást (jogutódlást) az új jogosult 

köteles bejelenteni. 

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül kell bejelenteni. 

Vonatkozó főbb jogszabályok: 



- A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) 

Korm. rendelet  

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI törvény 

- bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása 

esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok 

általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet 

 


