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A tArtAlomból:

Vállalkozói, Vállalkozási teVékenységek folytatásának 
jogszabályi keretei

Vállalkozás indítása előtt – legyen szó a legegy-
szerűbbnek tűnő vállalkozásról, vagy akár egy 
összetett, több tevékenységet folytató nagyobb 
gazdasági társaságról – minden esetben fontos, 
hogy előtte körültekintően tájékozódjunk, 
kérdezzük meg könyvelőnket, adótanácsadónkat. 
Egy esetleges ellenőrzés esetén sajnos nem 
kielégítő és nem áll stabil lábakon az a kijelentés, 
hogy a másik is úgy csinálja…

Bármilyen tevékenységet is kívánunk vállal-
kozás (egyéni vagy társas formában) keretében 
folytatni, fontos tisztában lenni azzal, hogy van-
nak olyan tevékenységek, amelyek eleve csak vál-
lalkozói engedély birtokában folytathatóak, illetve 
képesítéshez kötöttek, vagy telephely-engedély 
kötelesek. Ezért fontos ismernünk az alábbi jog-
szabályokat:
 • Képesítéshez kötött tevékenységek: Az egyes 

ipari és kereskedelmi tevékenységek gya-
korlásához szükséges képesítésekről szó-
ló 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet, valamint 
a sport területén képesítéshez kötött tevé-
kenységek gyakorlásához szükséges képe-
sítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V.18.) 
Korm, rendelet. Így – például –, ha gyapjúból, 
rongyból szeretnénk szőnyegeket, tarisznyá-
kat, gyapjútakarókat, stb. készíteni, illetve azo-
kat javítani, akkor szőnyegszövő képesítéssel 
kell rendelkeznünk.

 • Főbb engedély- és bejelentés köteles tevé-
kenységek:

 –  adótanácsadás, adószakértés (2003. évi 
XCII. tv. 175.§. (16) bek., 45/2017. (XII.22.) 
NGM rendelet),

 –  könyvviteli szolgáltatás (2000. évi C. tör-
vény 151.§., 39/2008. (XII.31.) PM rendelet),

 –  könyvvizsgálói tevékenység (2007. évi 
LXXV. törvény 10.§.),

 –  pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynö-
ki tevékenység) (2013. évi CCXXXVII. tör-
vény),

 –  biztosításközvetítés (2003. évi LX. tv.),
 –  pénzváltás (297/2001. (XII.27.) Korm. ren-

delet),
 –  munkaerő-kölcsönzés és a magán-munka-

közvetítői tevékenység (118/2001. (VI.30.) 
Korm.rendelet),

 –  egészségügyi vállalkozás (2003. évi LXXIV. 
törvény 10.§.),

 –  gyógyszerforgalmazás (2006. évi XCVIII. 
törvény 10.§.),

 –  építészeti-műszaki tervezés, település-
tervezés, építésügyi műszaki szakértés 
(266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet),

 –  ingatlan-közvetítés, értékbecslés (23/2013.  
(VI.28.) NGM rendelet),

 –  közúti árufuvarozás, nemzetközi közúti 
árufuvarozás, autóbusszal személyszál-
lítás, személytaxi-szolgáltatás (89/1988.
(XII.20.) MT rendelet, 261/2011. (XII.7.) 
Korm.rendelet),

 –  személy- és vagyonvédelmi, magánnyomo-
zói tevékenység (2005. évi CXXXIII. törvény),

 –  sorsolásos játék szervezése (1991. évi 
XXXIV. törvény).

 • Kereskedelmi tevékenységek:
Aki kereskedelmi tevékenységet kíván foly-
tatni – az engedélyköteles kereskedelmi 
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egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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 tevékenység (erről is lesz szó) kivételével – 
köteles az erre irányuló szándékát a keres-
kedelmi hatóságnak bejelenteni (2005. évi 
CLXIV. törvény, 210/2009. (IX.29.) Korm. ren-
delet). Amennyiben az adott termék forgalma-
zása kizárólag üzletben megengedett, az csak 
a kereskedelmi hatóság által kiadott működési 
engedéllyel, egyéb esetben az üzlet üzemelte-
tésére irányuló szándéknak a kereskedelmi 
hatóság részére történő bejelentését köve-
tően üzemeltethető. Üzletköteles termékek 
– például – a dohánytermékek, növényvédő 
szerek, műtrágya, élelmiszer, drágakő, nemes-
fém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru 
és egyéb tárgy, jövedéki termék, stb.

 • Külön engedély-köteles kereskedelmi tevé-
kenységek:

 –  nemesfémből készült ékszer, díszműáru 
és egyéb tárgy forgalmazása (2005. évi 
CLXIV. törvény),

 –  vásár, valamint piac üzemeltetése (2005. 
évi CLXIV. törvény),

 –  szálláshely-szolgáltatás (2005. évi CLXIV. 
törvény),

 –  utazásszervezői és utazásközvetítői  
tevékenység (2005. évi CLXIV. tör-
vény, 213/1996.(XII.23.) Korm.rendelet, 
473/2017 (XII.28.) Korm.rendelet),

 –  automatából történő értékesítés (2005. évi 
CLXIV. törvény).

 • Külön is szabályozott bejelentés-köteles ke-
reskedelmi tevékenységek:

 –  bevásárlóközpont üzemeltetése (2005. évi 
CLXIV. törvény),

 –  idegenvezetői tevékenység (2005. évi 
CLXIV. törvény),

 –  lovas szolgáltató tevékenység (2005. évi 
CLXIV. törvény),

 –  tartós szálláshasználati szolgáltatási tevé-
kenység (2005.évi CLXIV. törvény).

 • Telepengedélyhez kötött ipari tevékenysé-
gek: A telepengedélyhez kötött tevékeny-
ségeket az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 
rögzíti (pl.: alsóruházat gyártása, háztartási 
kerámia gyártása, textilszövés, stb…) Mivel 
a telepengedély kiadása az 57/2013. (II.27.) 
Korm. rendelet értelmében a jegyző feladatát 
képezi, ezért a telepengedélyhez kötött ipari 
tevékenységekkel kapcsolatban a tevékeny-
ségünk megkezdése előtt minden esetben az 
illetékes önkormányzatnál, illetve a jegyzőtől 
kérhetünk tájékoztatást.
 

Bízom abban, hogy minden kedves kollégámnak, 
kolléganőmnek sikerült a fenti összefoglalóval 
egy olyan anyagot biztosítanom, melyet ügyfeleik-
kel az esetleges cégalapítás előtt, illetőleg tevé-
kenységi kör módosítás során hasznosan tudnak 
alkalmazni. ◙
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