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TÁJÉKOZTATÓ 
működési engedélyről és bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről 

 
 
Az üzlet működési engedély kérelméhez és a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez szükséges 
nyomtatvány - amelyet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. 
melléklet alapján meghatározott kötelező adattartalomnak megfelelően állítottunk össze - beszerezhető a Siófoki Közös 
Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Igazgatási és Ügyfélszolgálati Csoport ügyfélszolgálatán (8600 Siófok, Fő tér 1.) 
vagy letölthető a  http://siofok.hu/onkormanyzat/nyomtatvanyok internetes oldalról. 
 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: 
Eüsz. törvény) 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. 
napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az Eüsz. törvényben meghatározottak szerint biztosítani. Az Eüsz. törvény 
9.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró 1. 
§. 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője. 
A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal számos ügytípusban az ASP rendszer részét képező Elektronikus ügyintézési 
Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) közzétett elektronikus űrlapok útján, valamint kizárólag az itt nem található 
ügyek esetében e-Papír szolgáltatás lehetőségével biztosítja az elektronikus ügyintézést. A szolgáltatásokat Ügyfélkapu 
regisztrációval rendelkező ügyfelek vehetik igénybe. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött 
szolgáltatás. 
Magánszemély ügyfelek részére az Eüsz. törvény nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban 
lehetőséget biztosít erre számukra is. Amennyiben a magánszemély nem él az elektronikus ügyintézés lehetőségével 
nyomtatványaink továbbra is rendelkezésre állnak ügyfélfogadási időben a hivatalban. 
 

Működési engedély 
 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletben felsorolt 
termékek üzletköteles termékeknek minősülnek és forgalmazásuk kizárólag működési engedély birtokában kezdhető meg és 
folytatható. 

A kizárólag működési engedély birtokában forgalmazható termékkörök: 

13. Festék, lakk;  
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;  
22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és 

adalékanyag;  
24. Palackos gáz;  
33. Állatgyógyászati termék;  
35. Fegyver és lőszer;  
36. Pirotechnikai termék;  
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges 
      eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.); 

      47. Személygépjármű 

      48. Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű) 

55. Ipari vegyi áru,  
57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék; 

 

http://siofok.hu/onkormanyzat/nyomtatvanyok
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


2 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a 35. Fegyver és lőszer valamint a 36. Pirotechnikai termékek működési engedély kérelem 
benyújtásakor kérjük csatolni a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/c.) a  
termékkörök forgalmazásához szükséges külön engedélyét. 
 
 Az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás illetékmentes.   
 

                                                 Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 

A nem üzletköteles termék-kereskedelem bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységnek minősül és kizárólag a 
bejelentés megtételét követően kezdhető meg a termékforgalmazás.  

Az eljárás 2021. január 1.-től illetékmentes. 
 

              
A működési engedély kérelemhez és a bejelentéshez egyaránt mellékelni kell: 

 
- cég esetén szükséges mellékletként csatolni az aláírási címpéldányt, 
- a meghatalmazott személy meghatalmazással együtt járhat el,  
- a bérleti szerződésen kívül be kell nyújtani az ingatlantulajdonos/társtulajdonosok és haszonélvező/haszonévezők 

hozzájáruló nyilatkozatát kereskedelmi tevékenység végzéséhez (nyomtatvány letölthető a 
http://siofok.hu/onkormanyzat/nyomtatvanyok  listából.)  

- vállalkozási tevékenységet a vállalkozói nyilvántartási számmal lehet igazolni 
Az egyéni vállalkozó tevékenységi köreinek fő- vagy melléktevékenységként tartalmazniuk kell a végezni kívánt 
kereskedelmi tevékenység megjelölését. 

- cég esetében a cégkivonatnak tartalmaznia kell a végezni kívánt kereskedelmi tevékenység megjelölését fő- vagy 
melléktevékenységként.  

- Kérjük, hogy a bejelentésében/kérelmében az üzlet pontos és részletes helyrajzi számát szíveskedjen megadni! 
(pl.: társasház esetében: főszám, albejegyzés..stb.) 

- A vásárlók könyvének hitelesítését ügyfélszolgálatunk végzi. A hitelesítés illetékmentes. 
- NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) regisztrációt tanúsító igazolás (vendéglátó üzlet esetén) 

   
                                                             Adatváltozás bejelentése 

 
A kereskedő- és az üzlet adatainak megváltozását haladéktalanul-, az üzlet megszűnését 8 napon belül, az üzlet nyitva 
tartásának változását a változást megelőző nyolc napon belül kell bejelenteni Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzőjének (8600 Siófok, Fő tér 1.)  
 
A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adatváltozása, valamint az üzlet nyitva tartási idejének adatváltozása 
illetékmentes. 
  
A kereskedő- és az üzlet adatváltozása a működési engedély esetében illetékmentes.  
 
 
Üzletköteles terméktől függően az engedélyezési eljárás (működési engedély) során közreműködő hatóságok: 
 

- Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály  
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében a Kormány - a (2)-(4) 

bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. mellékletében meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott 

meghatározott szakkérdések tekintetében, az ott meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. 

 

A Rendelet 1. mellékletének 8. pontjának 5. alpontja értelmében az üzlet működési engedélyének kiadása 

eljárásában, a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a 

települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, 

járványügyi vonatkozású követelményeknek, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés  szakkérdésben, minden esetben, elsőfokú eljáró szakhatóság 

a Magyar Honvédség létesítményeinek területén kívül működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése 

esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) 

hivatala 
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- Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és 
Talajvédelmi Osztályt (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 20.) állatgyógyászati készítmény, növényvédelmi szerek 
kiskereskedelme esetén 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében a Kormány - a (2)-(4) 

bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. mellékletében meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott 

meghatározott szakkérdések tekintetében, az ott meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. 

 

A Rendelet 1. mellékletének 8. pontjának 8. alpontja értelmében Az állatgyógyászati készítmények és azok 

hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek 

való megfelelés szakkérdésben, állatgyógyászati készítményt, annak hatóanyagát, növényvédő szert vagy annak 

hatóanyagát forgalmazó üzlet esetében., állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén a megyei 

kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala, növényvédő 

szer és hatóanyagai forgalmazása esetén a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró 

megyeszékhely szerinti járási hivatala. 

 

- Somogyi Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (7400 
Kaposvár,  Damjanich utca 11-15.)  
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében a Kormány - a (2)-(4) 

bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. mellékletében meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott 

meghatározott szakkérdések tekintetében, az ott meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. 

 

A Rendelet 1. mellékletének 8. pontjának 9. alpontja értelmében annak vizsgálata, hogy a hulladékgyűjtés és –

tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e 

a hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő 

megközelíthetősége szakkérdésben, Nem veszélyes hulladél forgalmazása esetén, ha a tevékenység 

megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges elsőfokon eljáró szakhatóság  a területi 

környezetvédelmi hatóság. 

 
- Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség (8600 Siófok, Somlay A. 

u. 3.)  
               Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében a Kormány - a (2)-(4) bekezdésben 

foglaltak kivételével – az 1. mellékletében meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott 

meghatározott szakkérdések tekintetében, az ott meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. 

 

               A Rendelet 1. mellékletének 8. pontjának 3. alpontja értelmében az üzlet működési engedélyének kiadása 
eljárásában, tűzvédelmi előírások érvényesülése szakkérdésben, olyan üzlet esetében, amelyben az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, 
tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy 
üzemanyagot forgalmaznak, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló földrészleten működtetni kívánt 
üzlet kivételével elsőfokon eljáró szakhatóság a Hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve 

 
Az ügyintézési határidő bejelentés-köteles tevékenység esetén 8 nap, működési engedély esetében 21 nap melybe nem 
számít bele a hiánypótlás- és a szakhatóság időtartama. 
  
 
 
Tájékoztatjuk, hogy:  
 

- A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a 
kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, illetve rendelkezik működési engedéllyel, továbbá 
megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek. 
 

- Egyes termékek kiskereskedelmi tevékenység keretében való értékesítéséhez az azt végző személynek a 
kereskedelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie. 
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- Az üzletben működő biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól a 
vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell. 

 
- A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó 

nyomtatvány alkalmazható. (A vásárlók könyve tartalmazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét, valamint 
cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve használatba 
vételének időpontját.) 

 
- Az üzletben jól látható helyre kell kifüggeszteni a vásárlók könyvét, továbbá a panaszfórumok elérhetőségeit, az 

üzlet nyitva tartását, a kereskedő nevét és elérhetőségét, székhelyének címét. 
 

- Felhívjuk Tisztelt figyelmüket, hogy a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatiról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 235/2019. évi (X.15.) Korm. rendeletet 6/A. §-a értelmében, a vendéglátó üzletek 
üzemeltetőinek kötelező a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) regisztrálni (elektronikus 
felületen). 

Fentiekre tekintettel, a vendéglátó üzlet üzemeltetője (vendéglátó üzlet bérlője vagy tulajdonosa) a tevékenysége 
megkezdésétől számított 5 napon belül a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK-ban) elektronikus 
úton regisztrál. 

A vendéglátó üzlet üzemeltetője, az NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles 
megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására 2022. július 1. naptól köteles. 

A regisztrációs kötelezettséget a vendéglátó üzlet üzemeltetője vonatkozásában a vendéglátó üzlet üzemeltetői 
tevékenységet 2021. november 1. napján már ellátókra, illetve azt követően megkezdő szolgáltatókra kell 
alkalmazni. 

A Jegyző, a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének NTAK-ba való adatszolgáltatását évente legalább egy alkalommal 
ellenőrzi. 

Kérjük Önöket, hogy a regisztrációs és az adatszolgáltatási kötelezettségüknek legkésőbb 2021. november 1. 
napjával tegyenek eleget. A NTAK üzemeltetője sikeres regisztráció esetén az adatszolgáltatásra kötelezett 
vendéglátó üzlethez kapcsolódó regisztrációs számot ad.  

A regisztrációs számot ÉS az adatszolgáltatást alátámasztó dokumentumot legyenek szívesek Hivatalunkhoz 
eljuttatni, a lent megadott elérhetőségeinken keresztül. 

Panaszfórumok: 
 

1. Somogy Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 
Osztály (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) 

2. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület  (7400 Kaposvár, Anna utca 6.) 

3. Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (8600 Siófok, Fő tér 1.) 

4. Élelmiszer forgalmazás esetén: Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Osztály (8600 Siófok, Hock János köz 2.) 

Elérhetőségeink: 

Személyesen: 8600 Siófok, Fő tér 1. Földszint 8. vagy postán: 8600 Siófok, Pf. 26.  
 

Telefon:  (84) 504-289 vagy (84) 504-200 
Fax:  (84) 504-103 
E-mail: igazgatas@siofok.hu 

 
Ügyfélfogadás (Földszint 8.) 
Hétfőn és szerdán: 8.00-12.00, 13.00-16.00       Pénteken:  8.00-12.00 

       
                Hivatali kapu KRID : 602095939 
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Jogszabályi Háttér:  

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 
- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
- az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V.14.) 

NFGM rendelet és az 5/1997. (III.5.) IKIM rendelet 
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
- Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet 
 


