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KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 

KIADÁSA 
 

Vonatkozó jogszabályok: 

 

-  a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

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

rendelet 

-  a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény 

 

Fizetendő díjak, illetékek: 

 

A kereskedelmi hatósági eljárás minden esetben illetékmentes.  

 

 

Eljárási határidő: 25 nap. 

 

 

 

A kereskedelmi tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást 

közzéteszi, megtekinthető a www.zalakomar.hu portálon. 

 

 

KÉRELEM  
 

A kereskedelmi tevékenység bejelentése illetve engedélyezése kérelemre indul. A jogszabály 

meghatározza a kizárólag működési engedély birtokában forgalmazható termékek körét. 

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a bejelentést követően megkezdhető a 

működés, működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési 

engedély birtokában végezhető. 

A kérelem nyomtatvány letölthető a www.zalakomar.hu oldalról 

A kérelem benyújtható személyesen, meghatalmazott útján, postai úton. 

 

A kérelemhez mellékelni kell: 
 Vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról, 

 Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést és aláírási címpéldányt 

 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, 

 Vásárlók könyvét hitelesítésre 

 Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást 

 

 

 

 

 

http://www.zalakomar.hu/
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A kizárólag üzletben,  működési engedély birtokában forgalmazható termékek: 

 

1. - 

2. A KÉMIAI BIZTONSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI VESZÉLYES ANYAGOK ÉS KEVERÉKEK, 

KIVÉVE A JÖVEDÉKI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI TÜZELŐ-, FŰTŐANYAG CÉLÚ GÁZOLAJ, LPG 

ÉS AZ ÜZEMANYAG 

3. AZ EGYES FESTÉKEK, LAKKOK ÉS JÁRMŰVEK JAVÍTÓ FÉNYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ TERMÉKEK 

SZERVES OLDÓSZER TARTALMÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET HATÁLYA ALÁ 

TARTOZÓ TERMÉKEK; 

4. ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK ÉS HATÓANYAGAIK; 

5. FEGYVER, LŐSZER, ROBBANÓ- ÉS ROBBANTÓSZER, GÁZSPRAY, PIROTECHNIKAI TERMÉK, A 

POLGÁRI CÉLÚ PIROTECHNIKAI TEVÉKENYSÉGEKRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET SZERINTI 1., 2. ÉS 

3. PIROTECHNIKAI OSZTÁLYBA TARTOZÓ TERMÉKEK, AZ OTT MEGHATÁROZOTT KIVÉTELEKKEL; 

6. NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉS HATÓANYAGAIK; 

7. NEM VESZÉLYES HULLADÉK; 

8. AZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZERINT ROBBANÁSVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ 

ANYAG, KIVÉVE A JÖVEDÉKI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI TÜZELŐ-, FŰTŐANYAG CÉLÚ 

GÁZOLAJ, LPG ÉS AZ ÜZEMANYAG. 

 

 

NÉBIH külön engedélyével forgalmazható élelmiszerek: 

 

Az alábbi élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához a Zala Megyei 

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Nagykanizsai 

Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer- ellenőrző Hivatala (volt MgSZH) Nagykanizsa, 

Csengery u. 111/A.   Tel: 93/311-329 külön engedélye szükséges: 

  

   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 
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Európai Parlament és a Tanács (2004. április 29.) 853/2004/EK rendelete szerint. 

  

 

ADATVÁLTOZÁS 

Bejelentés- köteles kereskedelmi tevékenység esetében: 
 Az „IGAZOLÁS” kiadását követően az igazolásban és a kérelemben megjelölt 

adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a 

jegyzőnek. 

 Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást, az azt megelőző 8 napon belül 

írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. 

 Az üzlet megszüntetését köteles a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni. 

  

Működési engedély esetében:  

 A kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, az üzlet 

nyitvatartási idejében bekövetkező változást, az azt megelőző 8 napon belül írásban 

köteles bejelenteni a jegyzőnek. 

 A működési engedély jogosultjának személyében történő változás, jogutódlás esetén - 

amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles 

termékkört nem érinti - a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az 

új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni. 

 Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül az Igazolás leadásával 

egyidejűleg köteles a jegyzőnek bejelenteni. 

 

 


