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Tájékoztató
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 3.§ (1) bekezdése
értelmében a (3) bekezdés szerint vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusa alapján engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az,
aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre
irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.
A Kertv. 3.§ (5) bekezdése értelmében az engedélyköteles kereskedelmi tevékenység esetén
az engedélyező hatóság az engedélye megadásával egyidejűleg értesíti a bejelentésköteles
kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedők nyilvántartását vezető kereskedelmi
hatóságot.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet 2.§ értelmében a Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a
továbbiakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – a nemesfémből
készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével, továbbá a 26. § (1)
bekezdésében foglalt kivétellel –
a) 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.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Bejelentés nem üzletkötelestermék forgalmazásáról c. nyomtatvány egyes
sorai
Az adatbejelentő/kérelmet benyújtó adatai
Ebben a blokkban a bejelentő/kérelmet benyújtó azonosításához szükséges adatokat kell
kitölteni.
Az előlapon kötelező kitölteni
-

a bejelentő személyes adataira vonatkozó adatokat,
a bejelentő meghatalmazottként vagy személyesen jár el
a bejelentő az elektronikus kapcsolattartást engedélyezi-e

Fogalom:
Meghatalmazott: Az a természetes személy, akit a kérelmező teljes bizonyító erejű okirattal
meghatalmaz, hogy a nevében a kérelem benyújtásában vagy az eljárásban eljárjon.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Bejelentés kereskedelmi tevékenység végzéséről
c. nyomtatványhoz
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm.
rendelet alapján

Bejelentés tárgya
Kötelező választani.
Új bejelentés:
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 3.§ (1) bekezdése
értelmében a (3) bekezdés szerint vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusa alapján engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az,
aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre
irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.
Változás bejelentése:
A szolgáltatási tevékenység megkezdésénekés folytatásának általános szabályairól szóló 2009.
évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szolgtv.) 24. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltató a
bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul
köteles bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak. A Kertv. 6. § (2) bekezdés a)
pontja alapján a kereskedő köteles az üzlet nyitvatartási idejét az üzlet létesítésére vonatkozó
bejelentésben vagy a működési engedély iránti kérelemben, illetve az abban bekövetkező
változást az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6.§ (5) bekezdése értelmében a kereskedő az 1.
melléklet A) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva
tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.
Megszüntetés bejelentése:
A Szolgtv. 24.§ (3) bekezdése szerint a szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató
köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul
bejelenteni. A Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése értelmében az üzlet megszűnését a
megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést
követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a
nyilvántartásból.

I.

A kereskedő és az üzlet(ek) adatai

A kereskedő jellege
Kötelező választani

-

kistermelő
egyéni vállalkozó
cég

Ebben a blokkban a kereskedő azonosításához szükséges adatokat kell kitölteni.
II.

Kereskedelmi tevékenység adatai

Kötelező választani
A Kertv. 3. § (4) bekezdése alapján a kereskedelmi tevékenység kizárólag a következő
kereskedési formák valamelyikében folytatható
a) üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
b) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
c) bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység
d) vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
e) közterületi értékesítés
f) közvetlen értékesítés
g) üzleten kívüli kereskedelem
h) csomagküldő kereskedelem
i) automatából történő értékesítés,
j) közlekedési eszközön folytatott értékesítés
Fogalom:
A Kertv. 2.§ alapján
üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve
önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás,
tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi
tevékenységet folytatnak
mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt
vagy általa vontatott eszköz;
bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó
jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi
tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási
tevékenységet is folytatnak;
piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen
általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet;
vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak
idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű
kiskereskedelmi tevékenységet;

közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett
kiskereskedelmi tevékenység
közvetlen értékesítés: kiskereskedelmi
közvetlenül az előállítás helyén

tevékenység

keretében

termék

forgalmazása

üzleten kívüli kereskedelem: a kereskedő vagy a nevében, illetve javára eljáró személy által a
termék forgalmazása céljából a vásárlónak – annak kifejezett kérése nélkül – a lakásán,
munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az e célból szervezett
utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység
csomagküldő kereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a kereskedő a
termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó
ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi kommunikációt bocsátja a vásárló
rendelkezésére, és az ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt terméket szállítja
(szállíttatja) a megjelölt címre
közlekedési eszközön folytatott értékesítés: vasúti étkezőkocsiban és büfében, autóbuszjáraton,
személyhajó éttermében és büféjében, valamint polgári repülőgépjáraton végzett
kiskereskedelmi tevékenység

III. Keltezés
Kötelező kitölteni

1. Melléklet
Bejelentés tárgya
Kötelező választani /lásd a főlapon
-

új bejelentés
adatokban bekövetkezett változás bejelentése
megszüntetés bejelentése

A kereskedelmi tevékenységről szóló bejelentés határozott/határozatlan időre szól.
Határozatlan:
Kezdés időpontja: a kereskedelmi tevékenység megkezdésének pontos dátuma
Határozott:
Kereskedelmi tevékenység időtartama mettől meddig fog tartani.
I.
1.
2.

Kereskedelmi tevékenység adatai
Kereskedelmi tevékenység formája
Kereskedelmi tevékenység jellege

Kötelező választani

/lásd a főlapon

-

kereskedelmi ügynöki tevékenység

(Kertv. 2.§ 10. pontja szerint: olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő más javára
termékek, szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás
alapján szerződést köt)
-

kiskereskedelmi tevékenység

(Kertv. 2.§ 13 pontja szerint: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek
forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő
szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is;
-

vendéglátás:

(Kertv. 2.§ 30. pontja szerint: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben
fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb
szolgáltató tevékenységet is.)
-

nagykereskedelmi tevékenység

(Kertv. 2.§ 18. pontja szerint: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás
(feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási,
szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve
a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is)
3.

Termékkörök

Kötelező választani
3.1.
3.2.

egyéb termékek - a Korm. rendelet 6. melléklete szerint
a jövedéki adóról (Jtv.) szóló törvény szerinti jövedéki termékek

Fogalom:
Jtv. 3.§ alapján
jövedéki termék: az energiatermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó
erjesztett ital, a köztes alkoholtermék, az alkoholtermék és a dohánygyártmány;
energiatermék:
a) a 2701 11 00-2702 20 00, – az etil-alkoholt tartalmazó 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód
szerinti termék és a 2713 11 00-2713 90 90 KN-kód szerinti petrolkoksz, a tőzeg vagy egyéb
szilárd szénhidrogén kivételével – a 2704 00 10-2716 00 00, a 2901 10 00-2902 90 00, a 3403
11 00-3403 99 00, a 3811 11 10-3811 90 00, a 3814 00 90, a 3817 00 50, és a 3817 00 80
KN-kód szerinti termék,
b) a 1507 10 10-1518 00 99, az etil-alkoholt tartalmazó 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód
szerinti termék, a 3824 84 00-3824 88 00, 3824 91 00, 3824 99 86-3824 99 96, a 3826 00 10,
a 3826 00 90, és a – szintetikus eredetű termék kivételével – 2905 11 00 KN-kód szerinti,
üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék,

c) a 2207 20 00 KN-kód szerinti, részlegesen vagy teljesen denaturált, üzemanyagként vagy
tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék,
d) bármely olyan, az a)–c) pontban foglaltaktól eltérő
da) termék, amelyet üzemanyagként vagy üzemanyagok adalékaként, hígítóanyagaként,
db) szénhidrogén, amelyet tüzelő-, fűtőanyagként
történő felhasználásra állítanak elő vagy ilyenként kínálnak, értékesítenek vagy használnak
fel;
sör: a 2203 00 01-2203 00 10 KN-kód szerinti termék, továbbá a 2206 00 31-2206 00 89 KNkód szerinti termékek közül a 2203 00 01-2203 00 10 KN-kód szerinti és az alkoholmentes
italok elegye, feltéve, hogy a termék tényleges alkoholtartalma mindkét esetben meghaladja a
0,5 térfogatszázalékot;
csendes bor: habzóbor és az egyéb habzó erjesztett ital kivételével – a 2204 10 11-2205 90 90
KN-kód szerinti olyan termék, amelynek
a) tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék,
feltéve, hogy a végtermékben található alkohol teljes mértékben erjedésből származik,
b) tényleges alkoholtartalma 15 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 18 térfogatszázalék,
feltéve, hogy mindennemű alkoholtartalom-növelés nélkül állították elő, és a végtermékben
található alkohol teljes mértékben erjedésből származik;
habzóbor: a 2204 10 11-2204 21 09, 2204 22 10, 2204 29 10, 2205 10 10-2205 90 90 KN-kód
szerinti olyan termék, amely dróttal, szalaggal vagy más módon rögzített, gomba formájú
dugóval lezárt palackban van, vagy benne a 20 °C-on oldott állapotban jelen lévő szén-dioxid
által előidézett túlnyomás 3 bar vagy annál nagyobb, és tényleges alkoholtartalma 1,2
térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék, feltéve, hogy a végtermékben
található alkohol teljes mértékben erjedésből származik
egyéb csendes erjesztett ital:
a) – a csendes és habzóbor, valamint az egyéb habzó erjesztett ital kivételével – a 2204 21 062205 90 90 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2
térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 10 térfogatszázalék,
b) – a sör és az egyéb habzó erjesztett ital kivételével – a 2206 00 10-2206 00 89 KN-kód
szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de
legfeljebb 10 térfogatszázalék, vagy tényleges alkoholtartalma 10 térfogatszázaléknál több, de
legfeljebb 15 térfogatszázalék, feltéve, hogy utóbbi esetben a végtermékben található alkohol
teljes mértékben erjedésből származik;
egyéb habzó erjesztett ital:
– a habzóbor kivételével – a 2204 10 11-2204 21 09, 2204 22 10, 2204 29 10, 2205 10 102205 90 90, 2206 00 31-2206 00 39 KN-kód szerinti olyan termék, amely dróttal, szalaggal
vagy más módon rögzített, gomba formájú dugóval lezárt palackban van, vagy benne a 20 °Con oldott állapotban jelen lévő szén-dioxid által előidézett túlnyomás 3 bar vagy annál
nagyobb, és tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 13

térfogatszázalék, vagy tényleges alkoholtartalma 13 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15
térfogatszázalék, feltéve, hogy utóbbi esetben a végtermékben található alkohol teljes
mértékben erjedésből származik;
köztes alkoholtermék: – a sör, a csendes és habzóbor, valamint az egyéb csendes és habzó
erjesztett ital kivételével – a 2204 10 11-2206 00 89 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek
tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 22 térfogatszázalék
alkoholtermék:
a) a 2204 10 11-2206 00 89 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges
alkoholtartalma meghaladja a 22 térfogatszázalékot,
b) a 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges
alkoholtartalma meghaladja az 1,2 térfogatszázalékot,
c) a 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti terméket oldott vagy oldatlan állapotban
tartalmazó olyan termék, amely nem tartozik az a) és b) pontban meghatározott KN-kódok alá
és tényleges alkoholtartalma meghaladja az 1,2 térfogatszázalékot;
dohánygyártmány: a cigaretta, a szivar, szivarka, a finomra vágott fogyasztási dohány, az
egyéb fogyasztási dohány, a töltőfolyadék és az új dohánytermék-kategóriák, kivéve a
kizárólag gyógyászati célra használt, gyógyhatású anyagot tartalmazó terméket, amely nem
tartalmaz dohányt és a külön jogszabályban meghatározott hatóság által kiadott hatályos
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik;

4. Nyilatkozatok
Kötelező kitölteni
Fogalom/magyarázat
Korm. rendelet 28.§ alapján
melegkonyhás vendéglátóhely: meleg- és hideg ételeket, cukrászati készítményeket, sütő- és
édesipari termékeket, kávét, szeszesitalt és szeszmentes italokat forgalmazó üzlet, ahol az
ételeket meghatározóan a helyszínen készítik;
A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése értelmében tilos szeszes italt forgalmazni a diáksport
egyesület és a nevelési-oktatási intézmény sportlétesítményeiben, kivéve azokat a
rendezvényeket, amelyeken 18 éven aluliak nem vesznek részt. Tilos 5%-nál magasabb
alkoholtartalmú italok forgalmazása a versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág
versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvény kezdetét megelőző két órától a
sportrendezvény befejezését követő egy óráig terjedő időszakban a sportlétesítmények
területén.
A (2) bekezdés szerint melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni
nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától
számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül.
A (3) bekezdés szerint a (2) bekezdésben megjelölt intézmények napi működési idejének
lejárta után történő szeszes ital kimérést a jegyző – a kimérés helye szerint illetékes

rendőrkapitányság, valamint az állami adó- és vámhatóság előzetes írásbeli véleményének
figyelembevételével – engedélyezheti.
A Korm. rendelet 22. § (1-2) bekezdése értelmében vendéglátó üzletben a vendégek
szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros előadás, tánc rendezhető, továbbá a
szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szt.)
foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék folytatható. Az üzletben
az Szt. alapján szerencsejátéknak minősülő játék csak az Szt.-ben meghatározott feltételekkel
működtethető, illetve folytatható.
Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet
megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
kormányrendeletben foglalt követelményeknek.
A Kertv. 3.§ (6) bekezdése szerint az üzlet
a) ha a (4) bekezdés szerint vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusa alapján meghatározott termék forgalmazása kizárólag üzletben
megengedett, csak a kereskedelmi hatóság által, a (7) bekezdés szerint kiadott működési
engedéllyel;
b) egyéb esetben az üzlet üzemeltetésére irányuló szándéknak a kereskedelmi hatóság részére
történő bejelentését követően üzemeltethető.
A Kertv. 3. § (7) bekezdése értelmében a kereskedelmi hatóság az üzlet működési engedélyét
meghatározott üzletköteles termékek körére adja ki. Az üzletköteles termékek közül az
üzletben kizárólag a működési engedélyben megjelölt termékek forgalmazhatóak.
Keltezés
Kötelező kitölteni

