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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 Kertv. 3.§ (6) bekezdése szerint az üzlet, 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, 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.
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.
A Korm. rendelet 7.§ (1-3) bekezdése értelmében a 3. mellékletben meghatározott termékek
kizárólag üzletben forgalmazhatók.
A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék (a továbbiakban: üzletköteles
termék) forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély (a
továbbiakban: működési engedély) iránti kérelmet az 1. melléklet B.) pontjában
meghatározott adattartalommal az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtania.
Amennyiben a kereskedő az üzletköteles termékek mellett az üzletben bejelentés alapján
forgalmazható terméket is forgalmazni kíván, az e termékek forgalmazására vonatkozó
bejelentését a működési engedély iránti kérelemben is megteheti.
A Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése szerint 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.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Működési engedély visszavonási kérelem 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
Működési engedély visszavonása iránti kérelem
c. nyomtatványhoz
(üzletköteles terméket forgalmazó üzlet megszűnése)

I.

Kereskedő és az üzlet(ek) adatai

Kereskedő jellege
Kötelező választani.
- kistermelő
- egyéni vállalkozó
- cég
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye
Kötelező kitölteni
Ebben a blokkban (1.-4.) a kereskedő azonosításához szükséges adatokat kell kitölteni.
5. üzletek
Kötelező kitölteni
Ebben a blokkban (4.1.-4.1.5.) az üzlet(ek) azonosításához szükséges adatokat kell kitölteni.
II.

Kérelem

A jegyző által kiadott működési engedély leadása kötelező.
III.

Keltezés

Kötelező kitölteni

