
Kereskedelmi tevékenység bejelentése, üzletköteles termékek működési 
engedélyezése 

             
 
Illetékességi területünk:  Adony területe 
 
Ügyfél joga:    
 
-  kérelmet nyújtson be  
-  kérelmét a döntésig módosítsa,  visszavonja  
-  önmaga helyett megbízottja járjon el  
-  saját ügye irataiba betekintsen,  
-  nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje  
-  meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje  
 
Kötelezettsége:   
 
-  idézésnek eleget tenni,  
-  hiánypótlásnak eleget tenni,  
-  jóhiszeműen közreműködni.  
 
Vonatkozó  jogszabályok:   
- 2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól 
- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  
- A kereskedelemről szóló, módosított 2005. évi CLXIV. törvény  
- A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) 
Kormány rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 

 
Bejelentés vagy kérelem benyújtása 

A Bejelentés / Adatváltozás elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni a leggyakrabban, 
jellemzően azoknak a kereskedőknek, akik kereskednek vagy vendéglátó 
tevékenységet folytatnak Adonyban. 

 A Kérelem / Adatváltozás elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni az egyes 
üzletköteles termék árusítása esetén, mint pld.: dohánytermék, állatgyógyászati 
készítmény, veszélyes anyagok és készítmények.  

A nyomtatványokat kitöltve, a jogszabályban meghatározott mellékletekkel és 
illeték lerovásával lehet benyújtani Hivatalunknál, ügyfélfogadási időben, előre 
egyeztetett időpontban. 

A Bejelentés/Adatváltozás elnevezésű nyomtatványhoz az alábbi mellékleteket 
kell csatolni:   
-  egyéni vállalkozói igazolvány/igazolás, vagy cégkivonat/aláírási címpéldány 



-személyazonosító okmány és lakcímkártya  
- 2.200 Ft illetékbélyeg, az Adatváltozás és a megszűntetés intézése illetékmentes.  
- az üzlet használatának jogcímét igazoló irat (pld.: bérleti szerződés) 

-külön engedélyhez kötött tevékenység esetén a külön engedély becsatolása 

-hitelesített vásárlók könyve 

A Kérelem / Adatváltozás elnevezésű nyomtatványt csak üzletköteles termékek 
árusítása esetén kell kitölteni, és az alábbi mellékletek csatolandók:  

 
-egyéni vállalkozói igazolvány/igazolás, vagy cégkivonat/aláírási címpéldány 
-személyazonosító okmány és lakcímkártya 
-az üzlet használatának jogcímét igazoló irat (pld. bérleti szerződés) 
-10.000 Ft-os illetékbélyeg az új kérelem benyújtása esetén, vagy   
-3.000 Ft-os illetékbélyeg adatmódosítás esetén 
-a megszűntetés illetékmentes 
-korábban kiadott működési engedély 
-az egyes szakhatóságoknak (pl. ÁNTSZ) fizetendő illetéket/díjat külön 
csekken kell befizetni 
-külön engedélyhez kötött tevékenység esetén a külön engedély becsatolása 
-hitelesített vásárlók könyve 

 

Fontos tudni: 

A kereskedő a kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a 
kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.  
A bejelentést követően a kereskedelmi tevékenység megkezdhető, illetve folytatható. 
A 2009. október 1. előtt már működő és hatályos működési engedéllyel rendelkező 
üzlet esetében a kereskedőnek csak adatváltozás esetén kell új bejelentőt vagy 
kérelmet benyújtania a hatósághoz. A meglévő működési engedélyek tehát 
érvényesek; azokat nem kell lecserélni, csak adatváltozás esetén!  
A bejelentést követően a kereskedelmi hatóság a kereskedőt és az általa 
forgalmazott termékkört nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás adatai közérdekből 
nyilvánosak, azokat a kereskedelmi hatóság interneten naprakészen közzéteszi. 

A kereskedő adatváltozás (pld.: székhelycím, termékkör változás, nyitvatartási idő 
megváltozása) esetén köteles az adatváltozást a kereskedelmi hatóságnál 
bejelenteni. 

Az eljárási illetéket illetékbélyegen kell leróni, mely a postán megvásárolható. 

 


