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Eljárási szabályok

A kereskedelmi törvény szerint az, aki Magyarország területén kereskedelmi
tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi
hatóságnak bejelenteni.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-a szerint a Kormány kereskedelmi
hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
szabályairól szóló törvény szerint a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – a
nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével
–
a) a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő
kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli
kereskedelem esetében a kereskedő székhelye szerinti települési önkormányzat
jegyzőjét;
b) az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi
tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
A megfelelő adattartalommal kitöltött "Bejelentés kereskedelmi tevékenység
gyakorlásáról" megnevezésű nyomtatványhoz csatolni szükséges:
- nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére
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.
A jegyző a kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló bejelentést nyilvántartásba
veszi, s a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási
számmal együtt elektronikus úton megküldi az érintett szakhatóságoknak. A
szakhatóságok a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon
belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, s a lefolytatott ellenőrzés eredményéről az
ellenőrzést követő nyolc napon belül elektronikus úton tájékoztatják a jegyzőt.
A Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott termékkör esetén – ha az nem
tartozik a rendelet 3. mellékletében szabályozott kizárólag üzletben forgalmazható és
működési engedélyhez kötött termékekhez – a kereskedő a bejelentés benyújtásával
egyidejűleg a kereskedelmi tevékenység végzését elkezdheti.
A kereskedő a rendelet 1. mellékletének A) pontja szerinti adatokban bekövetkezett
változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc
napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Amennyiben a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység gyakorlását a
kereskedő megszünteti, azt a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 24. § (3) bekezdése
szerint a megszűnést követően köteles bejelenteni.
Eljárási
illeték, Kérjük, hogy érdeklődjön az ügyintézőnél!
igazgatási szolgáltatási
díjak összege
Jogszabályok jegyzéke
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.
29.) Korm. rendelet

