
 

 

 

Kereskedelmi   tevékenység: 

 
A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedőnek be kell 

jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követően a kereskedő megkezdheti 

tevékenységét (kizárólag bejelentés köteles tevékenység végzése esetén!). 

A hatóság a bejelentések, illetve a működési engedélyek alapján nyilvántartásba veszi a 

kereskedelmi tevékenységeket, mely nyilvántartást közzéteszi. 

A kizárólag külön engedély birtokában folytatható kereskedelmi tevékenységet a jegyző 

a külön engedély kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes értesítése alapján veszi 

nyilvántartásba. 

 

A hatáskör címzettje: a települési önkormányzat jegyzője 

 

Illetékességi terület: Bakonyszentkirály, Bakonynána, Bakonyoszlop, Csesznek és Porva 

községek közigazgatási területe.  

 

Eljárási illeték: 
Új működési engedély kiállítása:                                                 Illetékmentes 

Működési engedély módosítása:                                                  Illetékmentes 

Rongálódott működési engedély cseréje:                                     Illetékmentes 

Bejelentés kereskedelmi tevékenység megkezdéséről                 3.000,- Ft 

Bejelentés köteles kereskedelmi  tevékenység módosítása          Illetékmentes 

 

Az eljárási illeték megfizetésének módja: Illetékbélyeg vagy az alábbi számlaszámra 

történő teljesítéssel:  

        Bakonyszentkirály: Bakonyszentkirály Község Önkormányzat Nyugat Takarék 

        Szövetkezetnél vezetett 59300364-11018939-00000000 számú államigazgatási eljárási 

        illeték beszedési számla 

        Bakonynána: Bakonynána Község Önkormányzat B3 TAKARÉK Szövetkezetnél Zirc   

        vezetett 73900229-11058193-00000000 számú államigazgatási illeték beszedési számla 

        Bakonyoszlop: Bakonyoszlop Község Önkormányzat Nyugat Takarék Szövetkezetnél 

         vezetett 59300364-11027535-00000000 számú államigazgatási eljárási illeték beszedési                       

         számla 

         Csesznek: Csesznek Község Önkormányzat Nyugat Takarék Szövetkezetnél 

          vezetett 59300364-11019150-00000000 számú államigazgatási eljárási illeték beszedési                       

          számla 

          Porva: Porva Község Önkormányzat B3 TAKARÉK Szövetkezetnél Zirc   

          vezetett 73900030-11066695-00000000 számú államigazgatási illeték beszedési számla 

        

 

A szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj esetenként kerül megállapításra.  

 

Az ügyintéző:                Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek községekben:   
                                        Szenftné Csillag Angéla  

                                        8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69. . 

                                         

                                       Bakonynána és Porva községekben: 

                                       Szabóné Halász Barbara 
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                                         8422 Bakonynána, Alkotmány u. 31.  

 

Ügyfélfogadás:          -     Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal  

                                          hétfő és szerda: 8.00-12.00 és 12.30-16.00 óráig,  

                                          péntek:    8.00-12.00óráig 

 

                                   -     Bakonynánai Kirendeltség 

                                         hétfő :           8.00-12.00 és 12.30-16.00 óráig,  

                                         csütörtök:     8.00-10.00 óráig 

 

Felvilágosítás és időpont egyeztetés kérhető: 

                                  -     Bakonyszentkirályon: 

                                         Tel.:  88/585-320 

                                         E-mail:  angi@bakonyszentkiraly.hu  

 

                                  -      Bakonynánán: 

                                         Tel:: 88/587-320 

                                         E-mail: bnanaonk@ktvzirc.hu  

 

Igénybe vehetik: természetes személyek, vállalkozók/egyéb szervezetek, intézmények 

 

Ügyintézés kezdeményezhető: személyesen, illetve postai úton 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok /okmányok/: A Korm. rendeletben meghatározott 

tartalmú kérelem nyomtatvány (letölthető: a www.bakonyszentkiraly.hu, 

www.bakonynana.hu, www.bakonyoszlop.hu, www.csesznek.hu, www.porva.hu  vagy 

kérhető személyesen az ügyintézőnél, vagy az ügyfélszolgálaton) és meghatározott 

mellékletek. 
 
Új működési engedélyhez, ill. kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez: 

 nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére 

(bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) 

 haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat 

 közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat 

 vállalkozói igazolvány, kistermelői igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos 

cégkivonat 

 NAV-bejelentés a tevékenységről 

 vásárlók könyve 

Ügyintézési határidő:  

- kereskedelmi tevékenység megkezdésének  

                bejelentése esetén                                                               8 nap                                                  

- működési engedély esetén                                                21 nap 
 

 

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek: 

 
-  a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

mailto:angi@bakonyszentkiraly.hu
mailto:bnanaonk@ktvzirc.hu
http://www.bakonyszentkiraly.hu/
http://www.bakonynana.hu/
http://www.bakonyoszlop.hu/
http://www.csesznek.hu/
http://www.porva.hu/
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- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. 

rendelet 

- a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar 

nyelvű közzétételéről 2001. évi XCVI. törvény 

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény 

- az élelmiszerek fogalomba hozatalának valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 

bejelentéséről szóló 57/2010. (V.7.) FVM rendelet 

- a nemesfémtárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX.14.) NGM 

rendelet 

-  a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. 

évi CXXVII. törvény (Jöt.) 

-  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. 

törvény  
 
Az ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a kapcsolattartás technikai 

szabályairól és az üzemzavarról szóló tájékoztatás külön dokumentumban található. 

 

Az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről szóló tájékoztató külön 

dokumentumban található. 

 

Letölthető nyomtatványok:  www.bakonyszentkiraly.hu, www.bakonynana.hu, 

www.bakonyoszlop.hu, www.csesznek.hu, www.porva.hu érhetők el. 
 

 

Tájékoztató  
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 

22. §-a szerint: 

„(1) Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros 

előadás, tánc rendezhető, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. 

törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő 

szórakoztató játék folytatható. Az üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak minősülő játék 

csak az Szt.-ben meghatározott feltételekkel működtethető, illetve folytatható. 

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység akkor folytatható, ha a vendéglátó 

üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

kormányrendeletben foglalt követelményeknek.” 
 

 

KÜLÖN ENGEDÉLY SZÜKSÉGES: 

„2. melléklet az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelethez 

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott termékkörök szerinti azon 

élelmiszerek, amelyek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához e rendelet alapján külön 

engedély szükséges 

 

   A  B 
 1.  Termékkör  Élelmiszer, melynek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000057.FVM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000057.FVM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000057.FVM
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1100035NGM
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1100035NGM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300127.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300127.TV
http://www.bakonyszentkiraly.hu/
http://www.bakonyszentkiraly.hu/
http://www.bakonyszentkiraly.hu/
http://www.bakonyszentkiraly.hu/
http://www.bakonynana.hu/
http://www.bakonyoszlop.hu/
http://www.csesznek.hu/
http://www.porva.hu/
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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 Európai 

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

„ 

 

 
Nemesfém tárgyakkal folytatott tevékenységekhez 


