
Cegléd – Működési engedély visszavonási kérelem 

Cegléd Város közigazgatási területén működési engedély visszavonási kérelem az 

üzletköteles terméket forgalmazó üzlet megszűnése esetén. 

Jogosultak köre 

Kereskedelmi tevékenységet folytató, üzletköteles terméket forgalmazó üzlet 

megszűnése esetén 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-005-2017 

Űrlap megnevezése: Működési engedély visszavonási kérelem 

Határidők 

Működési engedély visszavonási kérelem (üzletköteles terméket forgalmazó üzlet 

megszűnéséhez, ügyintézési határidő: 8 nap 

Benyújtandó dokumentumok 

Működési engedély visszavonási kérelem (üzletköteles terméket forgalmazó üzlet 

megszűnése) formanyomtatvány. 

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 visszavonási kérelem), 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 

Felettes szerv/jogorvoslat 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Egyéb információk 

Az űrlap helytelen kitöltése esetén figyelmeztetés, hibaüzenet kerül megküldésre. 

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


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-005-2017 

                         

Működési engedély visszavonási kérelem 

 

Kitöltési Útmutató 

Beküldő adatai: Az űrlapon a beküldő adatainál a pontos személyes adatokat szükséges 

feltüntetni, a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolványon 

szereplő adatok alapján. Amennyiben értesítési címe eltér a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványon szereplő adatoktól a levelezési cím alatt szükséges feltüntetni a pontos 

címet. 

 

▪ 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 különös 

tekintettel: 

▪ elnevezése, neve 

▪ címe (kiemelve a helyrajzi szám pontos meghatározását) 

▪ működési engedély nyilvántartási száma 

▪ működési engedély iktatószáma 

▪ az üzlet bezárásának időpontja 

II. Kérelem: Kérem az I.4. pontban megadott üzlet(ek) működési engedélyének 

visszavonását. 

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

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

 

 


