
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele 

Ügyleírás 

 
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 
törvényben meghatározott kereskedelmi formák 
keretében árusított, a kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. 
mellékletében meghatározott termékkörök 
értékesítésének nyilvántartásba vételére irányuló 
eljárás 

A hatáskör gyakorlója 
 
Kiskőrös Város Jegyzője 
 

Illetékesség 

 
Kiskőrös Város közigazgatási területén létesítendő 
üzlet, valamint a Rendelet 2.  § a) és b) pontjában 
meghatározott esetében 

Ügyintézéshez szükséges okiratok 

 
- A Polgármesteri Hivatal által rendszeresített 

nyomtatvány online, értelemszerű kitöltése 
https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas 
oldalon, Ágazat: Ipar-kereskedelem, 
Ügytípus: üzleti tevékenység menüpont 
alatt választható ki 

- Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet 
esetében, használatának jogcímére (bérleti 
szerződés, szívességi használatról szóló 
szerződés stb.) vonatkozó okirat 

- Haszonélvezet esetében a haszonélvező, 
illetve közös tulajdon esetében a 
tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat 

- Gazdasági társaság esetén, amennyiben nem 
a cégjegyzésre jogosult jár el, 
meghatalmazás 

- Egyéni vállalkozó esetén, amennyiben nem 
a vállalkozó jár el, meghatalmazás 

- Egyes élelmiszer termékek esetén a 
szakhatóság által kiadott külön engedély 

- Vásárlók könyve 
 

Az ügyet intéző osztály: 

 
Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal  
Közigazgatási Osztálya 
 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: 

 
Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal  
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. 1. em. 2. sz. 
iroda 1. ajtó 



Varga Anikó gazdaság-igazgatási referens 
Telefon: 78/513-120/237 mellék,  
E-mail: igazgatas@kiskoros.hu 
Ügyfélfogadás: 

hétfő: 8.00-12.00  
kedd: nincs ügyfélfogadás 
szerda:  12.30-18.00 
csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
péntek: nincs ügyfélfogadás 

Ügyintézés határideje 
 
8 nap 
 

Az eljárásért fizetendő illeték/díj: 
 

Illetékmentes. 

Elektronikus ügyindítási lehetőség 

 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 8. § (1) 
bekezdése alapján az ügyfél – a törvény, eredeti 
jogalkotói hatáskörben megalkotott 
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – 
jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv 
előtt az ügyei intézése során ügyintézési 
cselekményeit elektronikus úton végezni, 
nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Az 
Eüsztv. 9. § (1) bekezdésében meghatározott 
szervek és személyek elektronikus ügyintézésre 
kötelezettek (Pl. ügyfélként eljáró gazdálkodó 
szervezet – egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, 
stb., költségvetési szerv, ügyfél jogi képviselője). 

Az alkalmazott jogszabályok: 

- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 
törvény 

- A kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 
Kormányrendelet 

- Az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény 

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének 
és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvény 

- Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 
indok alapján az eljáró szakhatóság 
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 

- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény 
 



Egyéb fontos tudnivalók 

 
Az eljárás során az ügyintéző ellenőrzi az üzletet 
nyitó vagy egyéb kereskedelmi tevékenységbe 
kezdő egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság 
tevékenységi köreit, megfelelnek-e a tervezett 
kereskedelmi tevékenység végzéséhez; továbbá 
üzlet esetén a használatának jogcímére vonatkozó 
nyilatkozat alapján az érintett ingatlan 
tulajdonviszonyait is vizsgálja. 

Az eljárás zökkenőmentessége érdekében célszerű 
az ügyintézővel személyesen egyeztetni. 

A nyilvántartásba vételről az ügyintéző értesíti a 
jogszabályban megjelölt szakhatóságokat, amelyek 
ellenőrzést folytathatnak le. 

A kereskedelmi tevékenység végzésre jogosultja 
köteles a kérelemben szereplő adatokban 
bekövetkezett változást haladéktalanul; illetve a 
nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy 
hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc 
napon belül; megszüntetés esetén a megszűnést 
követő nyolc napon belül a jegyzőnek bejelenteni, 
aki ezt a nyilvántartáson átvezeti. 
 

 

Termékkörök (bejelentés-köteles) 

1. Élelmiszer 
1.1. Meleg-, hideg étel, 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 
1.5. Hús-és hentesáru, 
1.6. Hal, 
1.7. Zöldség- és gyümölcs, 
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.), 
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.), 
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 

száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 

stb.); 
2.  Dohányterméket kiegészítő termék; 
3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 

asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.); 

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő); 



5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 
babaápolási cikk stb.); 

6. Lábbeli- és bőráru; 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
8. Hangszer; 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
10. Audió- és videóberendezés; 
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.); 
12. Telekommunikációs cikk; 
13. Festék, lakk; 
14. Vasáru, barkács, és építési anyag; 
15. Szaniteráru; 
16. Könyv; 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék; 
20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 
22.1 Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény 

szerinti üzemanyag; 
23. Háztartási tüzelőanyag; 
24. Palackos gáz; 
25. Óra- és ékszer; 
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 

tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.); 
27. Játékáru; 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, 

ortopéd cipő, mankó stb.); 
29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny; 
30. Virág és kertészeti cikk; 
31. Kedvtelésből tartott állat; 
32. Állateledel, takarmány; 
33. Állatgyógyászati termék; 
34. Szexuális termék; 
35. Fegyver és lőszer, 
36. Pirotechnikai termék; 
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a 

tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, 
kötözőfonal, zsineg stb.); 

38. Fotócikk; 
39. Optikai cikk; 
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk; 
41. Temetkezési kellék; 
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru; 
43. Emlék- és ajándéktárgy; 
44. Numizmatikai termék; 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 

                                                             
 



46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 
régiség); 

47. Személygépjármű; 
48. Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű); 
49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék; 
50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék; 
51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.); 
52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés; 
53. Irodagép, -berendezés, irodabútor; 
54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális 

elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.); 
55. Ipari vegyi áru; 
56. Egyéb termelési célú alapanyag termék (műanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari 

textilszál, textilipari rostanyag, kartonpapír, drágakő); 
57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék; 
58. Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy; 
59. Egyéb (jelölje meg). 
 

 


