
A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei  

  

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének 

és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény, valamint a kereskedelmi 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) alapján:  

  

  

Általános információk   

Ügyintézés: Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálat  

Ügyfélfogadási idő:  

A közös hivatal  székhelyén és a Kirendeltségeken az ügyfélfogadási ideje:  

 

 Géderlak Dunaszentbenedek Ordas  Uszód 

hétfő 8.00-12.00 8.00-12.00 13.00-16.00 8.00-12.00 

kedd 13.00-16.00 8.00-12.00 13.00-16.00 13.00-16.00 

szerda 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-12.00 - 

csütörtök 8.00-12.00 - 8.00-12.00 8.00-16.00 

péntek - - - - 

 

Ügyfelek: A természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságok. A működési engedélyezési eljárásban külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az üzlet, 

valamint a külön jogszabály szerinti vásáron, piacon, valamint a bevásárlóközpontban lévő üzlet 

kivételével- az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan 

tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet 

esetében az elnök.  

   

A forgalmazott termékköröktől függően egyes kereskedelmi tevékenységek bejelentés- köteles, 

mások működési engedélyhez kötött tevékenységek.  

  

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység esetén folytatott eljárás:  

  

Bejelentés köteles tevékenység minden olyan termék forgalmazása, amely nem tartozik a Rendelet 3. 

számú mellékletében megjelölt, kizárólag üzletben forgalmazható termékek közé.   

A kereskedők a bejelentést meghatározott adattartalommal, rendszeresített nyomtatványon 

tehetik meg.  

Eljárásért fizetendő illeték: 3.000 Ft (illetékbélyeg formájában) Csatolandó 

okiratok:  

1./ nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) 

vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)  

2./ haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező- a haszonélvező 

hozzájárulását igazoló okirat  

3./ közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a 

tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.  

  



 A kereskedők a bejelentést követően tevékenységüket megkezdhetik. A hatóság a bejelentés alapján a 

kereskedelmi tevékenységet 10 munkanapon belül nyilvántartásba veszi, amelyről értesíti az 

ügyfelet, a termékkör szerint hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat, továbbá   

- a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak  

- az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szerveinek,  

- az illetékes rendőrkapitányságnak,  

- jövedéki termék esetében az illetékes vámhatóságnak  

- élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék vagy 

termésnövelő anyag forgalmazása esetén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak  

- vendéglátás folytatása esetén a környezetvédelmi hatóságnak.  

  

. A szakhatóságok 15. napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, amelynek eredményéről 

tájékoztatják a jegyzőt.  

  

A kereskedő a bejelentő adatlap szerinti adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a 

nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.  

  

  

  

A működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység esetén folytatott eljárás:  

  

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek működési engedély kötelesek. Ezek felsorolását a 

Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza:  

      

- a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. 

szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;  

  

- az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer 

tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek,  

  

- állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik,  

  

- fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú 

pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3.  

pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;  

  

- növényvédő szerek és hatóanyagaik,  

  

- nem veszélyes hulladék  

  

- „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán 

vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.  

  

Kérelem: meghatározott adattartalommal, rendszeresített nyomtatvány kitöltésével nyújtható be 

Személyesen: a megjelölt ügyfélfogadási napokon az Ügyfélszolgálaton   

Postai úton: az alábbi címre:  

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal  

Székhely: 6334 Géderlak, Kossuth u. 95.  



Elérhetőség: tel: 78/417-058, fax: 78/417-058, e-mail: 

hivatal@gederlak.hu honlap: www.gederlak.hu  

 

Géderlaki Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

Dunaszentbenede

ki Kirendeltsége 

 

6333 

Dunaszent

-benedek, 

Kossuth u. 

57. 

 

tel:78/416-129,  

fax: 78/416-129 

e-mail:  

benedkonk@gmail.c

om 

Géderlaki Közös 

Önkormányzati 

Hivatal Ordasi 

Kirendeltsége 

 

6335 

Ordas, 

Kossuth u. 

8. 

 

tel: 78/426-785, 

fax: 78/426-

785, 

e-mail: 

ordasonk@citromail.

hu 

Géderlaki Közös 

Önkormányzati 

Hivatal Uszódi 

Kirendeltsége 

 

6332 

Uszód, 

Árpád u. 

9. 

 

tel: 78/418-126, 

fax: 78/418-

126, 

e-mail: 

igazgatas@uszod.hu 

 

   

Eljárásért fizetendő illeték:  

- működési engedély kérelem esetén 10.000 Ft (illetékbélyeg formájában)  

- adatmódosítás esetén 3.000 Ft (illetékbélyeg formájában)  

A szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy díjat az ügyfél a kérelem benyújtásakor köteles 

megfizetni, ellenkező esetben a hatóság hiánypótlásra szólítja fel. A hatóság akkor keresi meg a 

szakhatóságot, ha az ügyfél a hiánypótlást teljesítette.  

Csatolandó okiratok:  

1./ nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) 

vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)  

2./ haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező- a haszonélvező 

hozzájárulását igazoló okirat  

3./ közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a 

tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.  

  

A jegyző a kerekedő kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik.  

A kereskedelmi hatóság a termékkör szerint hatáskörrel rendelkező szakhatóságot vonja be az 

eljárásba.  

Szakhatóságok:  

- Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet  

- Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság  

- Illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  

- Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság  

- Honvédelmi miniszter által létrehozott Hatóság  

  

 A szakhatóságok hozzájárulása esetén a hatóság az üzletet nyilvántartásba veszi és határozattal 

igazolást ad ki a működési engedélyről. A jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján 

közzéteszi.  



Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az eljáró hatóság vezetője annak letelte előtt indokolt 

esetben 30 nappal meghosszabbíthat.  

  

A jegyző a működési engedély tárgyában hozott határozatot megküldi:  

- a Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége  

- a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Felügyelősége  

- az Illetékes Rendőrkapitányságnak,  

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Vám és Pénzügyőri Igazgatóság (csak jövedéki termék esetén)   

- Járási Állategészségügyi és Élelmiszer- ellenőrző Hivatal  

- Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság (vendéglátó 

ipari egységek esetén)  

  

Az üzemeltető az adatokban bekövetkező változásokat haladéktalanul, a nyitvatartási idő 

megváltozását 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.  

  

  

Kapcsolódó jogszabályok  

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

- 2005. évi CLXIV törvény a kereskedelemről  

- 2009. LXXVI. Törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól  

- 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről  

- 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 

szabályairól  

- 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről  

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről  

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  

- 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól  

  


