
Cegléd – Működési engedély kérelem üzletköteles termék 

forgalmazásához 

Cegléd Város közigazgatási területén működési engedély az üzletköteles termék 

forgalmazásához. 

Jogosultak köre 

Kereskedelmi tevékenységet folytatni kívánó kérelmező (egyéni vállalkozó, jogi személy). 

Mit kell tennie 

A kérelem benyújtható Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda 

Hatósági Csoportjánál elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-

önkormányzat Portálon keresztül. 

Űrlap száma: ASP-IPAR-004-2017 

Űrlap megnevezése: Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához 

Kötelezettségmulasztás 

Figyelmeztetés, hibaüzenet esetén csak az abban foglaltak hiánytalan teljesítése esetén 

kezdhető meg a kereskedelmi tevékenység. 

Határidők 

Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához, ügyintézési határidő: 25 

nap. 

Benyújtandó dokumentumok 

Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról formanyomtatvány. 

Csatolmányok a nyomtatványhoz: az ingatlan használatára vonatkozó jogosultság igazolása, 

működési engedély átvétele esetén üzemeltetési jog átengedésére vonatkozó megállapodás. 

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra. 

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az 

űrlap nevét (Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához), vagy az "Ágazat"-

nál válassza ki az "Ipar-kereskedelem" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "üzleti 

tevékenység" lehetőséget! 

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a 

kívánt űrlap. 

Fizetési kötelezettség 

Az eljárás illetékmentes. 

Eljáró szerv 

Hatáskör és illetékesség: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján Cegléd Város Önkormányzata Jegyzője 

https://www.njt.hu/eli/v01/R/2009/Korm/210
https://www.njt.hu/eli/v01/R/2009/Korm/210


Felettes szerv/jogorvoslat 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Vonatkozó jogszabályok 

• a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 

• a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

• a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű 

közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény 

• a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni 

fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. 

évi LXXV. törvény 

• a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 

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

Korm. rendelet 

• a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés 

elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét 

ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet 

• az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 

képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet 

• Cegléd Város Önkormányzata 4/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete a 

vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

 

https://www.njt.hu/eli/v01/TV/2009/76
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/2009/76
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/2005/164
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/2001/96
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/2001/96
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/1999/75
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/1999/75
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/1999/75
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/1999/42
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/1999/42
https://www.njt.hu/eli/v01/R/2009/Korm/210
https://www.njt.hu/eli/v01/R/2009/Korm/210
https://www.njt.hu/eli/v01/R/2009/Korm/186
https://www.njt.hu/eli/v01/R/2009/Korm/186
https://www.njt.hu/eli/v01/R/2009/Korm/186
https://www.njt.hu/eli/v01/R/2010/NFGM/21
https://www.njt.hu/eli/v01/R/2010/NFGM/21
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/307686
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/307686


Űrlap száma: ASP-IPAR-004-2017 

                         

Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához 

 

Kitöltési Útmutató 

Kérelem tárgya-vagylagosan választható az adott űrlapon: 

• Új engedély 

• Változás bejelentése 

I. Kereskedő és az üzlet(ek) adatai: Az űrlapon a beküldő adatainál a 

kereskedő/kistermelő pontos adatait szükséges feltüntetni. Amennyiben értesítési 

címe eltér a lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő adatoktól a levelezési 

cím alatt szükséges feltüntetni a pontos címet. (név, kistermelői neve, születési 

helye, ideje, anyja neve, címe, kistermelő esetében regisztrációs száma, kereskedő 

statisztikai száma, adószáma, üzletre vonatkozó adatok megjelölése) 

II. Csatolt iratok: 

▪ Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának 

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

▪ Haszonélvezet esetében-ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező- 

a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat 

▪ Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a 

kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat 

III. Keltezés: A jogszabályban előírt adatok hiánytalan rögzítése a nyomtatványon 

sárga színnel feltüntetett mezőkben (településnév, kitöltési dátum, aláírás) 

Mellékletek: A kereskedő neve/ címe/ székhely feltüntetése mellett a bejelentés 

tárgyának opcionális kiválasztása mellett a kérelem tárgyának opcionális kiválasztása. 

I. Üzlet adatai: A jogszabályban előírt adatok hiánytalan rögzítése a 

nyomtatványon sárga színnel feltüntetett mezőkben: 

▪ elnevezése 

▪ címe 

▪ engedély nyilvántartási száma 

▪ engedély iktatószáma 

▪ alapterület (m2) 

▪ napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet árusítóterének nettó alapterülete 

(m2) 

▪ terasz alapterülete (m2) 

▪ vendéglátó üzlet befogadóképessége (terasz nélkül) (fő) 



▪ vendéglátó üzlet teraszának befogadóképessége (fő) 

▪ elhelyezkedés (szövegesen kifejtve) 

▪ nevelés-oktatási, gyermek-és ifjúságivédelmi intézmény bejáratától 

számított közúti (közterületi) távolság (m) 

▪ egészségügyi intézmény bejáratától számított közúti (közterületi) távolság 

(m) 

▪ templom és vallásgyakorlásra rendelt más hely bejáratától számított közúti 

(közterületi) távolság (m) 

▪ honvédelmi és katonai célú ingatlanon működés ( a működtetni kívánt üzlet 

az ingatlan-nyilvántartás szerint a Honvédelmi Minisztérium 

vagyonkezelésében álló földrészleten/ honvédelmi és katonai célú 

ingatlanon áll-e) 

▪ Világörökség területén helyezkedi-e el 

▪ Létesített gépjármű várakozó helyek elhelyezkedésének, számának és a 

telekhatártól mért távolságának pontos megjelölése 

▪ üzlet használati jogcímének megjelölése 

▪ üzlet napi/heti nyitvatartási idejének meghatározása / egyéb információk                    

( pl. Zárva tartás) megjegyzés rovatba kerülhet rögzítésre. 

 

II. Forgalmazni kívánt termék: Opcionálisan választható (üzletköteles termékek/ egyéb 

termékek/ a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek) 

III. A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: Opcionálisan választható                  

(kiskereskedelem- ebből vendéglátás ehhez kapcsolódóan a vendéglátó üzlet 

pontos meghatározása/ nagykereskedelem) 

IV. Nyilatkozatok opcionálisan választható: 

• Kimért szeszesitalt kíván-e forgalmazni 

• kíván-e az üzletben 22.§ (1) bekezdése alapján zeneszolgáltatást nyújtani 

• kíván-e az üzletben 22.§ (1) bekezdése alapján tánc, műsoros előadást 

rendezni 

• kíván-e az üzletben 22.§ (1) bekezdésében meghatározott szórakoztató 

játékot, szerencsejátékot folytatni. 

 


