
A Kormány 524/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kereskedelmi tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint az energetikai létfontosságú 

rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. 

(X. 11.) Korm. rendelet módosításáról 

 

A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és h) 

pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  

a 8. és 10. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, 

a 9. § és a 11. § tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) 

bekezdés k) pontjában, valamint 

a 11. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről 

és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 

29.) Korm. rendelet módosítása 

1. §  A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

[A Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének 

és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – a 

nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása 

kivételével, továbbá a 26. §(1) bekezdésében foglalt kivétellel –] 

„a) a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a 

közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a 6. § (1), (2) és (4)–(7) 

bekezdése, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: 

Kertv.) 3. § (1) és (5) bekezdése, 6/G. § a) pontja, valamint e rendelkezésekkel 

összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében a kereskedő 

székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a 

Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi 

főjegyzőt,” 

(jelöli ki.) 

2. §  Az R1. 6. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki: 

„(2b) Az üzleten kívüli kereskedelem keretében a termék forgalmazása céljából a 

vásárlónak szervezett utazást vagy rendezvényt a kereskedő köteles – az utazás vagy 

rendezvény helyének és időpontjának megjelölésével – legkésőbb tizenöt nappal 

megelőzően az 1. melléklet 4a. pontja szerinti adattartalommal a jegyző részére 

bejelenteni. A jegyző a bejelentés másolatát soron kívül, de legkésőbb a bejelentés 

beérkezését követő három napon belül megküldi az utazás vagy a rendezvény helye 

szerint illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek.” 

3. §  Az R1. a következő 18/A. §-sal egészül ki: 



„18/A. § Közlekedési eszközön folytatott értékesítés a közlekedési eszköz 

tulajdonosának, vagy üzembentartójának engedélyével, továbbá az értékesített 

termékre vonatkozó jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, 

a kereskedő nevének és székhelyének a vásárlók számára jól látható helyen történő 

feltüntetésével végezhető.” 

4. §  Az R1. a következő 29/A. §-sal egészül ki: 

„29/A. § A 2014. február 1-jéig bejelentett mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 

tevékenységet, valamint üzleten kívüli kereskedelmet végző kereskedőknek 

tevékenységüket nem kell bejelenteniük a kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

jegyzőhöz.” 

5. §  Az R1. a következő 29/B. §-sal egészül ki: 

„29/B. § A 2014. február 1-jéig bejelentett mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 

tevékenységet, valamint üzleten kívüli kereskedelmet végző kereskedők 

nyilvántartásának adatait a székhely szerinti jegyző 2014. február 1-jéig átadja a 

kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyzők részére.” 

6. §  (1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

7. §  (1) Az R1. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 

(2) Az R1. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 

 

2. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és 

műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 

módosítása 

8. §  A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki 

biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

R2.) 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A mérésügyi és műszaki biztonsági tevékenységért jogszabály alapján befizetett 

igazgatási szolgáltatási díjbevétel 50%-a a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, 

50%-a a Hivatalt illeti meg. A Hivatal a díjbevételt a tárgyhónapot követő hónap 25. 

napjáig utalja át a jogosultak részére.” 

9. §  Az R2. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés szerinti hatóság a) a műszaki biztonsági hatóságok műszaki 

biztonsági tevékenységének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 

meghatározott, műszaki biztonsági szempontból veszélyes berendezésekkel és 

létesítményekkel kapcsolatos eljárásokban műszaki biztonsági hatóságként jár el, 

b) ellátja a gáz csatlakozóvezeték- és a felhasználói berendezés-létesítési, a 

biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenységgel 

kapcsolatos hatósági feladatokat, valamint e tevékenységek tekintetében a 

szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló törvény szerinti hatósági feladatokat, 

c) műszaki biztonsági hatóságként jár el a felvonó, mozgólépcső létesítésének, 

áthelyezésének, főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakításának, 

használatbavételének, valamint elbontásának engedélyezésével kapcsolatos hatósági 



eljárásokban a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak 

részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott felvonókkal, 

mozgólépcsőkkel és mozgójárdákkal kapcsolatos hatósági eljárások kivételével, 

továbbá 

d) eljár a kőolaj-feldolgozás és a kőolajtermék-tárolás tekintetében az energetikai 

létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokban.” 

10. § Az R2. 24. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) E rendelet 2. § (6) bekezdésének a kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, valamint a Magyar 

Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 

hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, továbbá az energetikai 

létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 

szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 524/2013. (XII. 30.) 

Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód Kr3.) megállapított rendelkezéseit a Mód 

Kr3. hatálybalépését követően a 2014. január 1-jétől kibocsátott számlák alapján 

beérkezett díjbevételek megosztásánál kell alkalmazni.” 

 

3. Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 

kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása 

11. § Nem lép hatályba az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények 

azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 

23. §-a. 

 

4. Záró rendelkezések 

12. §  (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

(2) A 2–3. §, 6. §, valamint 8-10. § 2014. január 1-jén lép hatályba. 

(3) A 7. § 2014. január 13-án lép hatályba. 

(4) Az 1. § és 4. § 2014. február 1-jén lép hatályba. 

13. §  Az 1–8. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

14. §  Az 1–8. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 

2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikk (5) bekezdése szerinti 

előzetes bejelentése megtörtént. 

 

1. melléklet az 524/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez 

I.  Az R1. 1. melléklet A) cím I. alcím 4. pontja a következő 4.4. alponttal egészül 

ki: 

(a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:) 

„4.4. a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési 

eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni;” 

II.  Az R1. 1. melléklet A) cím I. alcíme a következő 4a. ponttal egészül ki: 



„4a. üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából 

szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és 

célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése;” 

 

2. melléklet az 524/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez 

I.  Az R1. 2. melléklet A) cím 5. pont 5.4. alpontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(a kereskedelmi tevékenység helye:) 

„5.4. a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési 

eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak;” 

II.  Az R1. 2. melléklet A) címe a következő 5a. ponttal egészül ki: 

„5a. üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából 

szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és 

célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése;” 

 

3. melléklet az 524/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez 

Az R1. 1. melléklet A) cím I. alcím 6. pontja a következő 6.9. alponttal egészül ki: 

(amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet) 

„6.9. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjárművárakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága 

és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban vagy 

közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára 

átadott magánút egy részén);” 

 

4. melléklet az 524/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez 

Az R1. 2. melléklet A) cím 7. pontja a következő 7.6. alponttal egészül ki: 

(amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,) 

„7.6. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjárművárakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága 

és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, vagy 

közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára 

átadott magánút egy részén);” 


