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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelete
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl

A Kormány a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1) bekezdés a), b), c), d), h), i) és f) pontjában, valamint
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53.  § a) és
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1.  § E rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek mûködési engedélye kiadásának, a kereskedõk és
az üzletek nyilvántartásának, valamint a kereskedelmi tevékenység egyes kereskedési formákban  való folytatásának
részletes szabályait állapítja meg.

2.  § A Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továb biak ban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságként – a nemesfémbõl készült ékszerek, díszmûáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével, továbbá
a 26.  § (1) bekezdésében foglalt kivétellel –
a) a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldõ kereskedelem, az automatából történõ

értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem esetében a 6.  § (1), (2) és (4)–(7) bekezdése, a kereskedelemrõl 
 szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továb biak ban: Kertv.) 3.  § (1) és (5) bekezdése, 6/G.  § a) pontja, valamint
e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9.  § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében a kereskedõ székhelye
szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzõjét,

b) az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében e rendelet, a Kertv. 3.  § (1) és (5)–(8) bekezdése, 
5.  § (5) bekezdése, 6.  § (2) bekezdés a) pontja, 6.  § (5) bekezdése, 6/G.  § a) és b) pontja, valamint e rendelkezésekkel
összefüggésben a Kertv. 9.  § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti
települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzõjét 

jelöli ki.

Közremûködõ hatóságok a kereskedelmi tevékenységek bejelentésével, engedélyezésével összefüggõ
eljárásokban

3.  § (1) Ha meghatározott termék kereskedelmi tevékenység keretében  való forgalmazásához a Kertv. 3.  § (3) bekezdése
szerint külön hatóság engedélye (a továb biak ban: külön engedély) szükséges, és az ügyfél – a bejelentés-köteles
kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentésének,  illetve az üzlet mûködési engedélye iránti kérelmének
benyújtásával egyidejûleg – a külön engedély iránti kérelmét a 2.  § szerint meghatározott kereskedelmi hatósághoz
nyújtja be, a kereskedelmi hatóság a külön engedély kiadására irányuló eljárásban közremûködõ hatóságként jár el.

(2) A közremûködõ hatóság a kérelmet – ha a külön engedély iránti kérelem a 3. mellékletben meghatározott termékre
vonatkozik, e termék tekintetében a mûködési engedélyrõl  szóló jogerõs határozatával együtt – továbbítja a külön
engedély kiadására hatáskörrel rendelkezõ ille té kes hatósághoz.

(3) A közremûködõ hatóság az ügyfelet a külön engedély kiadása iránti kérelem tárgyában hiánypótlásra – az igazgatási
szolgáltatási díj vagy illeték megfizetésének pótlására  való felhívás kivételével – nem hívhatja fel. A közremûködõ
hatóság az eljárást akkor is megszünteti, ha az eljárásra okot adó körülmény már nem áll fenn.

(4) Az ügyfél – a külön engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg – a külön engedély kiadására hatáskörrel
rendelkezõ ille té kes hatóságnál is teljesítheti a kereskedelmi tevékenység bejelentését és a bejelentésért fizetendõ
illeték megfizetését. A külön engedély kiadására hatáskörrel rendelkezõ ille té kes hatóság a bejelentést– a Szolgtv.
23.  §-a szerinti intézkedések megtétele érdekében – haladéktalanul továbbítja a 2.  § szerint az egyes kereskedelmi
formák szerint meghatározott kereskedelmi hatóságnak.
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4.  § (1) Ha az ügyfél az üzlet mûködési engedélye iránti kérelmét a 2.  § a) pontja szerinti kereskedelmi hatósághoz nyújtja be,
az a kérelmet közremûködõ hatóságként haladéktalanul továbbítja a 2.  § b) pontja szerint hatáskörrel és
ille té kességgel rendelkezõ kereskedelmi hatósághoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közremûködõ hatóság az ügyfelet a mûködési engedély kiadása iránti kérelem
tárgyában hiánypótlásra – az illeték megfizetésének pótlására  való felhívás kivételével – nem hívhatja fel. A
közremûködõ hatóság a mûködési engedélyezési eljárást akkor is megszünteti, ha az eljárásra okot adó körülmény
már nem áll fenn.

(3) Az ügyfél a 2.  § a) pontja szerinti kereskedelmi hatóságnál is teljesítheti a 2.  § a) pontjában meghatározott
kereskedelmi formákon kívüli kereskedelmi formákra vonatkozó bejelentését és a bejelentésért fizetendõ illeték
megfizetését. A 2.  § a) pontja szerinti kereskedelmi hatóság a bejelentést – a Szolgtv. 23.  §-a szerinti intézkedések
megtétele érdekében – haladéktalanul továbbítja a 2.  § b) pontja szerint hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ
kereskedelmi hatóságnak.

(4) Az ügyfél a 2.  § b) pontja szerinti kereskedelmi hatóságnál is teljesítheti a 2.  § b) pontjában meghatározott
kereskedelmi formákon kívüli kereskedelmi formákra vonatkozó bejelentését és a bejelentésért fizetendõ illeték
megfizetését. A 2.  § b) pontja szerinti kereskedelmi hatóság a bejelentést – a Szolgtv. 23.  §-a szerinti intézkedések
megtétele érdekében – haladéktalanul továbbítja a 2.  § a) pontja szerint hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ
kereskedelmi hatóságnak.

5.  § (1) Ha az ügyfél – az e rendelet szerinti bejelentéssel vagy mûködési engedély iránti kérelemmel egyidejûleg
– a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól  szóló kormányrendeletben meghatározott, a környezeti
zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmét a 2.  § szerinti kereskedelmi hatósághoz nyújtja be, az
a kérelmet  – közremûködõ hatóságként – haladéktalanul továbbítja az annak elbírálására hatáskörrel és
ille té kességgel rendelkezõ környezetvédelmi hatóságnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közremûködõ hatóság az ügyfelet a kérelem tárgyában hiánypótlásra – az illeték
megfizetésének pótlására  való felhívás kivételével – nem hívhatja fel. A közremûködõ hatóság a mûködési
engedélyezési eljárást akkor is megszünteti, ha az eljárásra okot adó körülmény már nem áll fenn.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az (1) bekezdésben
meghatározott hatósági ügyekben ugyanazon jegyzõ jár el.

A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás

6.  § (1) A kereskedõ a Kertv. 3.  § (1) bekezdése szerinti bejelentésének az 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat
kell tartalmaznia. A bejelentésrõl a jegyzõ a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást
vezet. A jegyzõ által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyzõ a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

(2) A jegyzõ a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt köve tõen a nyilvántartási számmal együtt megküldi
a) a 7.  § (4) bekezdés a), b) és d)–e) pontjában meghatározott ille té kes hatóságoknak,
b) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak,
c) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség ille té kes területi szerveinek,
d) az ille té kes rend õrkapitányságnak,
e) jövedéki termék esetében az ille té kes vámhatóságnak (a továb biak ban: vámhatóság), valamint
f) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minõsülõ állatgyógyászati termék vagy

termésnövelõ anyag forgalmazása esetén a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továb biak ban: MgSzH),
g) a Kertv. 2.  §-ának 30. pontja szerinti vendéglátás folytatása esetén – az 5.  § (3) bekezdése szerinti eset

kivételével – az 5.  § (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi hatóságnak.
(3) Ha a kereskedelmi tevékenység a 7.  § (4) bekezdés a), b) és d)–e) pontjában meghatározott hatóságok feladat- és hatáskörét

az ott megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett hatóság, továbbá – élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati
készítménynek nem minõsülõ állatgyógyászati termék vagy termésnövelõ anyag forgalmazása esetén – az MgSzH
a bejelentés kézhezvételétõl számított huszonkét munkanapon belül hatósági ellenõrzést folytat le.

(4) A (3) bekezdés szerint lefolytatott ellenõrzés eredményérõl a hatóságok az ellenõrzést követõ öt munkanapon belül
tájékoztatják a jegyzõt.

(5) A kereskedõ az 1. melléklet A) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul,  illetve a nyitva tartási
idõ változását az azt megelõzõ öt munkanapon belül köteles bejelenteni a jegyzõnek.
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(6) A jegyzõ a nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatja a (2) és
(3) bekezdésben megjelölteket.

(7) A kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos – a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi
LIII. törvény 97.  § (2) bekezdésében meghatározott – figyelemfelhívás esetében az ille té kes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõség szükség szerint megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket,  illetve
megkeresi a jegyzõt.

A kizárólag üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek
mûködési engedélyezésére vonatkozó szabályok

7.  § (1) A 3. mellékletben meghatározott termékek kizárólag üzletben forgalmazhatók.
(2) A kereskedõnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék (a továb biak ban: üzletköteles termék) forgalmazására

szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító mûködési engedély (a továb biak ban: mûködési engedély) iránti kérelmet az
1. melléklet B.) pontjában meghatározott adattartalommal az üzlet helye szerint ille té kes jegyzõnél kell benyújtania.

(3) Amennyiben a kereskedõ az üzletköteles termékek mellett az üzletben bejelentés alapján forgalmazható terméket is
forgalmazni kíván, az e termékek forgalmazására vonatkozó bejelentését a mûködési engedély iránti kérelemben is
megteheti.

(4) A Kormány a mûködési engedéllyel kapcsolatos eljárásban szakhatóságként jelöli ki
a) a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minõségi, a települési szilárd és

folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai
biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi elõ írások érvényesítésével kapcsolatos
szakkérdésben
aa) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén kívül mûködtetni kívánt üzlet mûködésének

engedélyezése esetén elsõ fokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(a továb biak ban: ÁNTSZ) kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét, másodfokú eljárásban az ÁNTSZ regionális
intézetét,

ab) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén mûködtetni kívánt üzlet mûködésének engedélyezése
esetén elsõ- és másodfokú eljárásban a honvédelmi miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására
jogosult hatóságot,

b) állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédõ szer és hatóanyagai forgalmazása
esetén – az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédõ szerek és
hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek  való megfelelés kérdésében
ba) állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak

forgalmazása vonatkozásában elsõ fokú eljárásban az MgSzH Központját,
bb) állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme, valamint növényvédõ szer és hatóanyagai forgalmazása

esetén elsõ fokú eljárásban az MgSzH területi szervét, másodfokú eljárásban az MgSzH Központját,
c) ha nem veszélyes hulladékot forgalmaznak, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem

szükséges, annak elbírálása kérdésében, hogy a hulladékgyûjtés és -tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés
módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a hulladékkezelés környezetterhelést,
biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történõ megközelíthetõsége – elsõ fokú eljárásban
a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, másodfokú eljárásban az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget,

d) olyan üzlet esetében, amelyben „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai
terméket, tüzelõ- és „C” tûzveszélyességi osztályú építõanyagot, jármûvet vagy üzemanyagot forgalmaznak
da) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén kívül mûködtetni kívánt üzlet mûködésének

engedélyezése esetén elsõ- és másodfokú eljárásban az elsõ- és másodfokú tûzvédelmi szakhatóságot,
db) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén mûködtetni kívánt üzlet esetében elsõ- és másodfokú

eljárásban a honvédelmi miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult hatóságot, valamint
e) ha arra az építményre, amelyben az üzletet mûködtetni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan

a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt
nem adtak ki – a településrendezési és általános építésügyi követelményeknek  való megfelelés kérdésében – elsõ
fokú eljárásban az építésügyi hatóságot, másodfokú eljárásban a Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szervét.
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(5) A mûködési engedélyezési eljárásban külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minõsül az üzlet, valamint – a külön jogszabály
szerinti vásáron és piacon, valamint a bevásárlóközpontban lévõ üzlet kivételével – az üzlettel közvetlenül
szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselõ
vagy az intézõbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.

8.  § (1) A jegyzõ a kereskedõ kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik.
(2) A jegyzõ a helyszíni szemlérõl  szóló értesítést a mûködési engedély iránti kérelemben megjelölt, az 1. melléklet

B) I. pontja szerinti adatokkal együtt küldi meg. Az értesítésben a jegyzõ felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy
távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle idõpontja elõtt a jegyzõhöz
írásban beadott észrevételeket a jegyzõ a szemlén ismerteti.

(3) A jegyzõ az eljárás során a 7.  § (5) bekezdésében megjelölt ügyfelek adatait, és az üzlet tulajdonjogának igazolásához
szükséges tulajdoni lapot az ingatlanügyi hatóság megkeresése útján, vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási
rendszer használatával szerzi be.

(4) A helyszíni szemlén részt vevõ szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett
jegyzõkönyvbe mondhatják.

9.  § (1) A jegyzõ a mûködési engedély megadásával egyidejûleg az üzletet a 2. melléklet B) pontja szerint vezetett
nyilvántartásba veszi és a 4. melléklet szerinti igazolást ad ki. A jegyzõ által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyzõ
a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

(2) A jegyzõ a mûködési engedély tárgyában hozott határozatot közli
a) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal;
b) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség ille té kes területi szervével;
c) az ille té kes rend õrkapitánysággal;
d) jövedéki termék esetében a vámhatósággal;
élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minõsülõ állatgyógyászati termék vagy termésnövelõ
anyag forgalmazása esetén az MgSzH-val.

10.  § (1) A kereskedõ a mûködési engedély megadását köve tõen az 1. melléklet B) pontjában megjelölt adatokban
bekövetkezett változást haladéktalanul,  illetve a nyitva tartási idõ változása esetén az azt megelõzõ öt munkanapon
belül köteles bejelenteni a jegyzõnek.

(2) A jegyzõ az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi.
(3) A mûködési engedélyrõl  szóló igazolás tartalmát is érintõ adatokban történõ változás esetén a jegyzõ

a nyilvántartásba történt bejegyzést köve tõen – a korábban kiadott mûködési engedély igazolásának bevonásával
egyidejûleg – a módosított adatoknak megfelelõ mûködési engedélyrõl  szóló igazolást ad ki.

(4) Az üzlet használatára jogosult személyében történõ változás esetén – amennyiben az üzletben folytatott
tevékenységet,  illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti – a (3) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni
azzal, hogy a változást – annak megfelelõ igazolása mellett – az új jogosult köteles bejelenteni.

(5) Az üzlet megszûnését a megszûnést követõ 5 munkanapon belül – a 2. melléklet szerinti igazolás leadásával
egyidejûleg – be kell jelenteni a jegyzõnek. A jegyzõ a bejelentést köve tõen haladéktalanul visszavonja a mûködési
engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.

(6) A jegyzõ a nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetkezett változást,  illetve az adatváltozás tárgyában hozott
határozatot haladéktalanul közli a 7.  § (4) bekezdésében és a 9.  § (2) bekezdésében megjelöltekkel.

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység nyilvántartása

11.  § A kizárólag külön engedély birtokában folytatható kereskedelmi tevékenységet a jegyzõ a külön engedély kiadására
hatáskörrel rendelkezõ ille té kes hatóságnak a Kertv. 3.  § (5) bekezdése szerinti értesítése alapján veszi nyilvántartásba.

Az egyes kereskedelmi formákra vonatkozó rendelkezések

12.  § (1) Közterületi értékesítés keretében – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – az 5. mellékletben meghatározott
termékek forgalmazhatóak.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 138. szám 37503



(2) Közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal,
kizárólag az adott ünnepen és az azt megelõzõ 20 napban, az 5. mellékletben meghatározott termékeken túl az adott
ünneppel,  illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggõ termékek, továbbá nemesfémbõl
készült ékszerek, díszmûáruk és egyéb tárgyak forgalmazhatók.

(3) Közterületi értékesítést a kereskedõ a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek
birtokában, továbbá a nevének és székhelyének feltüntetésével folytathat.

13.  § (1) Automatából nem értékesíthetõ nemesfémbõl készült ékszer, díszmûáru és egyéb tárgy, szeszes ital, valamint
szexuális termék.

(2) Automatából történõ értékesítés a forgalmazott termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági
engedélyek birtokában folytatható. A kereskedõ köteles az automatán nevét és székhelyét feltüntetni.

14.  § (1) Mozgóbolt útján nemesfémbõl készült ékszer, díszmûáru és egyéb tárgy nem forgalmazható.
(2) Mozgóbolt útján kereskedelmi tevékenység a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági

engedélyek birtokában, továbbá a jövedéki termék forgalmazása esetén a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény ben (a továb biak ban: Jöt.) meghatározott
feltételek teljesítése mellett, valamint a kereskedõ nevének és székhelyének feltüntetésével végezhetõ.

15.  § (1) Az alkalmi rendezvényen történõ árusítás során a kereskedõnek rendelkeznie kell a termékre vonatkozó külön
jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyekkel, továbbá köteles feltüntetni nevét, székhelyét.

(2) Szeszes ital alkalmi rendezvényen, valamint közterületi értékesítés keretében a Jöt. 110.  § (11) bekezdésében
meghatározott feltételek teljesítése mellett árusítható.

16.  § (1) A közút területének közlekedésre szolgáló részén a járda kivételével kereskedelmi tevékenység nem folytatható.
A közút területének egyéb részén,  illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintõ kereskedelmi
tevékenység csak a közút kezelõjének hozzájárulása esetén végezhetõ.

(2) A kereskedõ az üzlete homlokzatával érintkezõ területen az üzletben  való forgalmazás szabályai szerint – a terület
tulajdonosának (kezelõjének) hozzájárulása birtokában – forgalmazhatja az üzletben jogszerûen forgalmazott,
a bejelentésben vagy a mûködési engedélyben meghatározott termékeket.

17.  § Ha a csomagküldõ kereskedõnek a személyes adatok védelmérõl, valamint a közérdekû adatok nyilvánosságáról  szóló
1992. évi LXIII. törvény értelmében az adatvédelmi nyilvántartásba be kell jelentkeznie, a csomagküldõ
kereskedõ – a külön jogszabályban elõírt tájékoztatási követelményekben elõírtakon túl – köteles a termék
ismertetõjében,  illetve a termékrõl  szóló tájékoztatóban feltüntetni az adatvédelmi nyilvántartási számát.

18.  § (1) Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján
a) kábítószer és pszichotróp anyag,  illetve annak minõsülõ termék,
b) gyógyszer, gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati segédeszköz,

veszélyesnek minõsülõ anyag és készítmény, növényvédõ szer, növényvédelmi célú és termelésnövelõ anyag,
valamint állatgyógyászati termék,

c) élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyümölcs kivételével,
d) növényi szaporítóanyag,
e) fokozottan tûz- és robbanásveszélyes,  illetve tûz- és robbanásveszélyes tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag,
f) veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag,
g) drágakõ, nemesfém, nemesfémbõl készült ékszer, díszmûáru és egyéb tárgy,
h) jövedéki termék, valamint
i) olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály elõ ze tes engedélyhez köti.

(2) Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshetõ fel, kivéve, ha ehhez
elõ ze tesen hozzájárult.

(3) A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkeresõ személy köteles személyazonosságát, és
ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztónak igazolni.
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Egyes termékek forgalmazására vonatkozó elõ írások

19.  § Vegyipari termék, háztartási vegyipari készítmény – a komputeres színkeverõvel felszerelt speciális festékszaküzletben 
történõ festék kiszerelés kivételével –, valamint gépjármû üzemeltetési segédanyag csak elõre kiszerelt formában,
egyedi, zárt, használati útmutatóval ellátott csomagolásban forgalmazható. A nem iparilag kiszerelt és csomagolt
kozmetikai készítmények zárt csomagolásban forgalmazhatóak.

20.  § (1) Szexuális terméket kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos.
(2) Nevelési-oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény, valamint vallás gyakorlására szolgáló egyházi létesítmény

bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül szexuális termék nem forgalmazható.
(3) Szexuális termék – a szexuális termék forgalmazására szakosodott üzletek kivételével – csak zárt csomagolásban,

a többi terméktõl elkülönítve forgalmazható.

21.  § (1) Tilos szeszes italt forgalmazni a diáksport egyesület és a nevelési-oktatási intézmény sportlétesítményeiben, kivéve
azokat a rendezvényeket, amelyeken 18 éven aluliak nem vesznek részt. Tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok
forgalmazása a versenyrendszerben szervezett,  illetve a sportág versenynaptárában egyébként szereplõ
sportrendezvény kezdetét megelõzõ két órától a sportrendezvény befejezését követõ egy óráig terjedõ idõszakban
a sportlétesítmények területén.

(2) A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és
ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt intézmények napi mûködési idejének lejárta után történõ szeszes ital kimérést
a jegyzõ – a kimérés helye szerint ille té kes rend õrkapitányság, valamint a vámhatóság elõ ze tes írásbeli véleményének
figye lembe véte lével – engedélyezheti.

22.  § (1) Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, mûsoros elõadás, tánc rendezhetõ,
továbbá a szerencsejáték szervezésérõl  szóló 1991. évi XXXIV. tör vény ben (a továb biak ban: Szt.) foglaltak alapján
szerencsejátéknak nem minõsülõ szórakoztató játék folytatható. Az üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak
minõsülõ játék csak az Szt.-ben meghatározott feltételekkel mûködtethetõ,  illetve folytatható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabályairól  szóló kormányrendeletben foglalt követelményeknek.

A forgalmazást és kiszolgálást érintõ rendelkezések

23.  § (1) A kereskedõ köteles – a helyben fogyasztott termék kivételével – a megvásárolt terméket jellegének megfelelõ
módon, élelmiszereknél a külön jogszabályban foglaltak figye lembe véte lével becsomagolni.

(2) A vásárló részére tömeg, térfogat vagy egyéb mérték szerint forgalmazott terméket – a nettó tömeget, térfogatot vagy 
egyéb mértéket feltüntetõ eredeti csomagolásban forgalmazott termék kivételével – csak hatóságilag hitelesített
mérõeszközzel történõ lemérés után szabad kiszolgálni. Súlypótló eszközök használata tilos.

(3) A használt, minõséghibás, valamint a kölcsönzésre szánt terméket az új terméktõl el kell különíteni.

24.  § (1) A kereskedõ,  illetve alkalmazottja ellenõrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett
a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének,  illetve rendelkezik mûködési engedéllyel, továbbá
megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét a kereskedõ nem teljesíti, e miatt vele szemben nem
alkalmazható jogkövetkezmény, ha a kereskedõ az ellenõrzés idõpontjában tevékenységét ténylegesen a szükséges
engedély birtokában vagy bejelentés alapján folytatta.

(3) Az üzletben mûködõ biztonsági szolgálat nevérõl és székhelyérõl, mûködésének vásárlókat érintõ szabályairól
a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell.

25.  § (1) A vásárlók könyveként nyomdai úton elõállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretû lapot tartalmazó nyomtatvány 
alkalmazható.
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(2) A vásárlók könyve tartalmazza a kereskedõ nevét, címét és székhelyét, valamint cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni
vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve használatba vételének idõpontját.

(3) A vásárlók könyvét a jegyzõ a kereskedõ kérelmére aláírásával és bélyegzõlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az 
megfelel az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak.

(4) A (3) bekezdéstõl eltérõen a bejelentésköteles vagy külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén
a kereskedõ ilyen irányú – a bejelentéssel egyidejûleg megtett – kérelmére a jegyzõ a kereskedõ által használni kívánt
elsõ vásárlók könyvét az üzlet nyilvántartásba vételével a vásárlók könyve használatba vételének bejelentett
idõpontjától, mint használatba vételi idõponttól hitelesíti. Ebben az esetben a használatba vétel idõpontját az üzletet
üzemeltetõ kereskedõ cégszerû aláírásával és bélyegzõlenyomatával igazolja.

(5) A kereskedelmi tevékenység ellenõrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenõleg vizsgálhatják a vásárlók
könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.

A kereskedelmi tevékenység ellenõrzésére vonatkozó eljárások, szankciók

26.  § (1) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el
a) a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény (a továb biak ban: Fgytv.) szabályai szerint a 18.  § (1) bekezdés

a)–f) és h)–i) pontja, (2) és (3) bekezdése, a 19.  §, a 20.  §, valamint a 23.  § szerinti rendelkezések megsértése esetén,
valamint

b) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról  szóló 2008. évi XLVII. tör vény ben
meghatározott szabályok szerint a 17.  §-ban, a 24.  § (3) bekezdésében, továbbá a 12.  § (3) bekezdésében, a 13.  §
(2) bekezdésében, a 14.  § (2) bekezdésében, valamint a 15.  § (1) bekezdésében foglalt tájékoztatási szabályok
megsértése esetén.

(2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

27.  § (1) Ha a kereskedõ a tevékenységére, a forgalmazott termékre,  illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi
elõ írásoknak nem tesz eleget, vagy a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem
orvosolható,  illetve a jogszabályi feltételeknek  való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyzõ – a (2) bekezdés
a) pontja és a (3) bekezdés szerinti eset kivételével – az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven
napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja.

(2) A jegyzõ a mûködési engedélyt visszavonja,  illetve tevékenység folytatását megtiltja és a kereskedõt,  illetve az üzletet
a nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha
a) a mûködési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
b) a kereskedõ az (1) bekezdés szerinti jegyzõi határozatban meghatározott idõtartam alatt nem tesz eleget

a határozatban foglaltaknak,
c) a kereskedõ a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékû környezeti zaj esetén, a lakók egészséges

életkörülményeinek és pihenéshez  való jogának biztosítása érdekében, a jogsértõ állapot megszüntetéséig
elrendelt kötelezõ éjszakai zárva tartási idõszak alatt továbbra is nyitva tart,

d) a kereskedõ a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékû környezeti zaj esetén a hirdetés vagy
figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt használatának megtiltása ellenére tovább
használja.

(3) Amennyiben az ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedõ mûködési engedéllyel nem rendelkezõ
üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, a jegyzõ köteles az üzletet azonnal bezáratni.

(4) A jegyzõ az (1)–(3) bekezdés alapján hozott határozatát közli a 6.  § (2) bekezdésében és a 7.  § (4) bekezdésének
c) pontjában megjelölt hatóságokkal, valamint a külön engedélyt kiadó hatósággal, továbbá az egyéni vállalkozót
nyilvántartásba vevõ körzetközponti jegyzõvel, gazdasági társaság esetén az ille té kes cégbírósággal.
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Fogalommeghatározások

28.  § E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) alkalmi rendezvény: olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más alkalmakból szervezett

rendezvény – ide nem értve a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról  szóló kormányrendelet szerinti
alkalmi és ünnepi vásárokat –, amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fõ cél, de az a rendezvényhez
szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve
a megrendelõ által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést,  illetve italszolgáltatást;

b) büfétermékek: a forgalmazás helyén elõállított
ba) grillezett húsok, frissen sültek, sült és fõtt kolbász, hurka, virsli, füstölt vagy sült hal,
bb) lángos-, palacsintafélék,
bc) meleg és hideg szendvicsfélék, valamint
az ezek fogyasztásához közvetlenül kapcsolódó termékek, és gyárilag elõre csomagolt élelmiszerek, valamint az
italok;

c) dohánytermék: a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól  szóló 1999. évi XLII. törvény 1.  § a) pontjában meghatározott termék;

d) melegkonyhás vendéglátóhely: meleg- és hideg ételeket, cukrászati készítményeket, sütõ- és édesipari termékeket, 
kávét, szeszesitalt és szeszmentes italokat forgalmazó üzlet, ahol az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik;

e) szeszes ital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegû szeszes kivonatát és az ezek
felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítõitalokat;

f) szexuális termék: az Fgytv. 2.  § v) pontjában meghatározott termék.

Záró rendelkezések

29.  § (1) E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.
(3) Az e rendelet hatálybalépésekor már mûködõ és hatályos mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet esetében a kereskedõnek

csak az 1. melléklet szerinti adatokban bekövetkezett változás esetén kell az e rendelet szerinti új mûködési engedély iránti
kérelmet vagy bejelentést benyújtania. A jegyzõ a 6.  § (6) bekezdése,  illetve a 10.  § szerint jár el.

(4) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül
folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján az
üzletekrõl vezetett nyilvántartás adatait 2009. december 31-ig kell átvezetni a 2. melléklet szerint.

30.  § A 19.  §-ban és a 20.  § (3) bekezdésében meghatározott technikai jellegû elõ írásoknak nem kell megfelelnie az olyan
terméknek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elõ,  illetve hoztak
forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak
elõ az ott irányadó elõ írásoknak meg fele lõen, feltéve, hogy az irányadó elõ írások a közerkölcs, a közbiztonság, az
emberi egészség és élet védelme,  illetve a fogyasztók védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal
egyenértékû védelmet nyújtanak.

31.  § (1) Hatályát veszti
a) az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek

végzésének feltételeirõl  szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet,
b) az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek

végzésének feltételeirõl  szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 307/2008. (XII. 20.) Korm.
rendelet,

c) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól  szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17.  §
(2) bekezdése,

d) az egyes kormány- és miniszteri rendeleti szintû jogszabályok és jogszabályi rendelkezések technikai
deregulációjáról  szóló 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1.  § 78. pontja.

(2) E § 2009. október 2-án hatályát veszti.
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32.  § A 13.  § (1) bekezdése, a 19.  §, a 20.  § (3) bekezdése tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az
információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról
 szóló – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.

33.  § Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról  szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és a tanácsi
irányelv 8., 9. és 16. cikkének  való megfelelést szolgálja.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs 

tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A) A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról  szóló 
      bejelentés kötelezõ adattartalma

I. A  kereskedõ és a kereskedelmi tevékenység adatai
1. a kereskedõ neve, címe,  illetve székhelye;
2. a kereskedõ cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma,  illetve a kistermelõ regisztrációs száma;
3. a kereskedõ statisztikai száma;
4. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:

4.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),
4.2. mozgóbolt esetében a mûködési terület és az útvonal jegyzéke,
4.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési

területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére
kiterjed – a megye,  illetve az országos jelleg megjelölése;

5. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3.  §
(4) bekezdése szerint;

6. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
6.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,
6.2. tulajdonosa,
6.3. címe, helyrajzi száma,
6.4. használatának jogcíme,
6.5. elnevezése,
6.6. alapterülete (m2),
6.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége,
6.8. a 25.  § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének

idõpontja;
7. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

7.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján,  illetve ebbõl
7.2. a Jöt. 3.  § (2) bekezdése szerinti termékek;

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
8.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2.  § 10. pont)
8.2. kiskereskedelem (Kertv. 2.  § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2.  § 30. pont), amennyiben ilyen

tevékenységet folytat,
8.3. nagykereskedelem (Kertv. 2.  § 18. pont);

9. a kereskedõ nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy
9.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni,  illetve
9.2. kíván-e az üzletben a 22.  § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni.
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II. Csatolt okiratok
1. nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a

tulajdoni lap kivételével);
2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezõ a kérelmezõ – a haszonélvezõ hozzájárulását

igazoló okirat;
3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezõ, a tulajdonostársak

hozzájárulását igazoló okirat.
III. Keltezés, a bejelentõ aláírása (bélyegzõje)

B) A mûködési engedély iránti kérelem kötelezõ adattartalma

I. A  kereskedõ és az üzlet adatai
1. a kereskedõ neve, címe,  illetve székhelye;
2. a kereskedõ cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma,  illetve a kistermelõ regisztrációs száma;
3. a kereskedõ statisztikai száma;
4. az üzlet

4.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,
4.2. tulajdonosa,
4.3. címe, helyrajzi száma,
4.4. használatának jogcíme,
4.5. elnevezése,
4.6. alapterülete (m2);

5. üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
5.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,
5.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján,  illetve ebbõl,
5.3. a Jöt. 3.  § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;

6. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
6.1. kiskereskedelem (Kertv. 2.  § 13. pont),
6.2. nagykereskedelem (Kertv. 2.  § 18. pont);

7. üzletek szerinti bontásban a kereskedõ nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle megtartását.
II. Csatolt okiratok

1. nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló
okirat (a tulajdoni lap kivételével);

2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezõ a kérelmezõ – a haszonélvezõ hozzájárulását
igazoló okirat;

3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezõ, a tulajdonostársak
hozzájárulását igazoló okirat.

III. Keltezés, a kérelmezõ (bejelentõ) aláírása (bélyegzõje)

2. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma;
2. a kereskedõ neve, címe,  illetve székhelye;
3. a kereskedõ cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma,  illetve a kistermelõ regisztrációs száma;
4. a kereskedõ statisztikai száma;
5. a kereskedelmi tevékenység helye:

5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek),
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5.2. mozgóbolt esetében a mûködési terület és az útvonal jegyzéke,
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési

területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére
kiterjed – a megye,  illetve az országos jelleg megjelölése,

5.4. csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye,  illetve az országos jelleg megjelölése;

6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3.  § (4) bekezdése
szerint;

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idõ,
7.2. az üzlet elnevezése,
7.3. az üzlet alapterülete (m2),
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége,
7.5. a 25.  § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének idõpontja;

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján,  illetve ebbõl
8.2. a Jöt. 3.  § (2) bekezdése szerinti termékek;

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2.  § 10. pont),
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2.  § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2.  § 30. pont), amennyiben ilyen

tevékenységet folytat,
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2.  § 18. pont);

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést,  illetve
10.2. a 22.  § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet;

11. ha a kereskedõ külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott
termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát
(egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban);

12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszûnésének idõpontja.

B) Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma;
2. a kereskedõ neve, címe,  illetve székhelye;
3. a kereskedõ cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma,  illetve a kistermelõ regisztrációs száma;
4. a kereskedõ statisztikai száma;
5. az üzlet

5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,
5.2. címe, helyrajzi száma,
5.3. elnevezése,
5.4. alapterülete (m2);

6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján,  illetve ebbõl,
6.3. a Jöt. 3.  § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;

7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2.  § 13. pont),
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2.  § 18. pont);

8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján
forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély
számát, hatályát;

9. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszûnésének idõpontja.
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3. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek

1. dohánytermékek;
2. a kémiai biztonságról  szóló tör vény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;
3. az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának

szabályozásáról  szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
5. fegyver, lõszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai

tevékenységek felügyeletérõl  szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és
a közepes tûzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;

6. növényvédõ szerek és hatóanyagaik;
7. nem veszélyes hulladék;
8. „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy propán-bután gáz

és az üzemanyag.

4. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

........................... Önkormányzat Jegyzõje

......... /20 ......... /szám
Nyilvántartási szám: ......... /20 .........

Igazolás
a mûködési engedély kiadásáról

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján
 .................................... kereskedõ részére ....................... helységben  ....... irányítószám, ......................................... utca (tér, út)
 ............... szám alatt a 2. pontban megjelölt termék(ek)et forgalmazó ............................................................................................ 
üzlet mûködését ....................................... elnevezéssel engedélyeztem.

1. A kereskedõ székhelye: .......................................................................... település neve, ........ irányítószám, ................... kerület
                  ...................................... utca (tér, út) ............... szám.

A kereskedõ cégjegyzékszáma/vállalkozói nyilvántartási száma/kistermelõi igazolvány száma:............................................;
2. A forgalmazott üzletköteles termékek köre:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

A forgalmazni nem engedett termékek köre,  illetve a folytatni nem engedett tevékenységek:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Kelt: ................................., ...... év ............... hónap ...... nap.

P. H.

...........................................................
aláírás
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5. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

Közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékek

1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv;
2. levelezõlap;
3. virág;
4. léggömb;
5. zöldség, gyümölcs;
6. pattogatott kukorica;
7. fõtt kukorica;
8. sült gesztenye;
9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak;

10. vattacukor, cukorka;
11. fagylalt, jégkrém;
12. ásványvíz, üdítõital, kávéital, nyers tej;
13. büfétermék a szeszesital kivételével;
14. sütõipari termékek;
15. elõrecsomagolt sütemények, édességek.

6. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

Termékkörök

1. Élelmiszer
1.1. Meleg-, hideg étel,
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos,  illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék,
1.5. Hús-és hentesáru,
1.6. Hal,
1.7. Zöldség- és gyümölcs,
1.8. Kenyér- és pékáru, sütõipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.),
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.),
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fûszer,

ecet, méz, bébiétel stb.),
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb.);

2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék);
3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ, törölközõ, kötõfonal,

hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb.);
4. Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ);
5. Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.);
6. Lábbeli- és bõráru;
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;
8. Hangszer;
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;

10. Audió- és videóberendezés;
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.);
12. Telekommunikációs cikk;
13. Festék, lakk;
14. Vasáru, barkács, és építési anyag;
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15. Szaniteráru;
16. Könyv;
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
18. Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék;
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
22. Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -hûtõanyag és

adalékanyag;
23. Háztartási tüzelõanyag;
24. Palackos gáz;
25. Óra- és ékszer;
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés,

kiegészítõk stb.);
27. Játékáru;
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ, mankó stb.);
29. Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny;
30. Virág és kertészeti cikk;
31. Kedvtelésbõl tartott állat;
32. Állateledel, takarmány;
33. Állatgyógyászati termék;
34. Szexuális termék;
35. Fegyver és lõszer,
36. Pirotechnikai termék;
37. Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a tevékenységhez szükséges

eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer, kötözõfonal, zsineg stb.);
38. Fotócikk;
39. Optikai cikk;
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk;
41. Temetkezési kellék;
42. Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru;
43. Emlék- és ajándéktárgy;
44. Numizmatikai termék;
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség);
47. Személygépjármû;
48. Egyéb gépjármû (tehergépjármû, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármû);
49. Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék;
50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék;
51. Mezõgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbõr, toll stb.);
52. Mezõgazdasági ipari gép, berendezés;
53. Irodagép, -berendezés, irodabútor;
54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelõgép, mérõberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés, hajó,

repülõgép stb.);
55. Ipari vegyi áru;
56. Egyéb termelési célú alapanyag termék (mûanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál, textilipari rostanyag,

kartonpapír, drágakõ);
57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék;
58. Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy;
59. Egyéb (jelölje meg).
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A Kormány 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelete
egyes ipari tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés
a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A telepengedély,  illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes szolgáltató
tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés szabályairól  szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továb biak ban: R.) 4. § b) pont bd) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[4.  § A Kormány a telepengedély kiadása iránti eljárásban
…b) annak elbírálása kérdésében, hogy]
„bd) országos jelentõségû védett természeti területen, NATURA 2000 területen, vagy barlang védõövezetében annak
elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint, vagy további feltételek mellett megfelel-e,”
[…az elsõ fokú eljárásban a telep fekvése szerint ille té kes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget,
a másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget;
…szakhatóságként jelöli ki.]

2.  § (1) Az R. 5.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minõsül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös
határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetén a közös képviselõ vagy az intézõbizottság elnöke,
lakásszövetkezet esetén az elnök.”

(2) Az R. 5.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A jegyzõ köteles a telepen helyszíni szemlét tartani. A helyszíni szemle idõpontjáról  szóló értesítés tartalmazza
a 4. melléklet I., II. és a III. 1. pontjában megjelölt adatokat és arra  való figyelemfelhívást, hogy az értesített személyek
távolmaradása a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle idõpontja elõtt a jegyzõhöz
írásban beadott észrevételeket a jegyzõ a szemlén ismerteti.”

(3) Az R. 5.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A helyszíni szemlérõl a jegyzõ jegyzõkönyvet készít, a jegyzõkönyv egy-egy példányát megküldi azoknak
a személyeknek, akiket a szemle idõpontjáról értesített.”

3.  § (1) Az R. 6.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jegyzõ a telepengedélyt akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások és az 5. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi elõ írásoknak.”

(2) Az R. 6.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jegyzõ megfelelõ határidõ kitûzésével kötelezheti a telepengedély jogosultját meghatározott átalakítások vagy
változtatások elvégzésére,  illetve intézkedések megtételére.”

4.  § Az R. 8.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jegyzõ a telepengedély tárgyában hozott határozatot haladéktalanul közli
a) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség ille té kes területi szervével,
b) az ille té kes rend õrkapitánysággal,
c) a telep fekvése szerint ille té kes települési jegyzõvel.”

5.  § Az R. 9.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A telep használatára jogosult személyében történõ változás esetén a (2) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni
azzal, hogy a változást, annak megfelelõ igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.”

6.  § Az R. 10.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A jegyzõ a telepengedély visszavonásáról,  illetve a tevékenység megtiltásáról  szóló határozatát közli az ipari
tevékenység folytatójával és a 4.  §-ban, valamint a 8.  § (1) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt hatóságokkal.
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(5) A (3) bekezdés a) pontja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló
2009. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó bejelentésköteles ipari tevékenység tekintetében nem alkalmazható.”

7.  § Az R. a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A.  § A telepek engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával
kapcsolatos eljárásokért a kérelmezõ,  illetve a bejelentõ igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.”

8.  § Az R. 11.  §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelõs miniszter, hogy adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben
a telepek engedélyezésével, bejelentésével, a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos elsõ
fokú és jogorvoslati eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével,
kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat rendeletben szabályozza.”

9.  § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mûszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának
részletes szabályairól  szóló 26/2008. (II. 14.) Korm. rendelet a következõ 3/A.  §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) Az iparügyekért felelõs miniszter rendeletében meghatározott hegesztett szerkezet szerelésénél,
átalakításánál, javításánál az ömlesztõhegesztés és az ezzel összefüggõ egyéb tevékenység csak az iparügyekért
felelõs miniszter rendeletében meghatározott engedéllyel végezhetõ. Az engedélyezõ hatóság az engedéllyel
rendelkezõkrõl nyilvántartást vezet.
(2) Az iparügyekért felelõs miniszter rendeletében meghatározott kazánok és a hozzá tartozó berendezések, továbbá
a hatósági felügyelet alá tartozó egyéb nyomástartó berendezések vegyi kezelésére irányuló tevékenységet csak az
folytathat, aki rendelkezik az iparügyekért felelõs miniszter rendeletében meghatározott engedéllyel. Az engedélyezõ
hatóság az engedéllyel rendelkezõkrõl nyilvántartást vezet.”

(2) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mûszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának
részletes szabályairól  szóló 26/2008. (II. 14.) Korm. rendelet 10.  §-a a következõ d) és e) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az iparügyekért felelõs miniszter, hogy]
„d) hegesztett szerkezet szerelésénél, átalakításánál, javításánál az ömlesztõhegesztés és az ezzel összefüggõ egyéb
engedélyköteles tevékenységek körét, az e tevékenységekre jogosító engedély feltételeit és a tevékenység
folytatásának részletes szabályait, az engedély kiadásának rendjét, valamint az e tevékenységet végzõkrõl vezetett
nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes
eljárási szabályokat, továbbá az e tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettségek
be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,
e) kazánok és a hozzá tartozó berendezések, továbbá a hatósági felügyelet alá tartozó egyéb nyomástartó
berendezések vegyi kezelésére jogosító engedély feltételeit és a tevékenység folytatásának részletes szabályait, az
engedély kiadásának rendjét, valamint az e tevékenységet végzõkrõl vezetett nyilvántartás személyes adatot nem
tartalmazó adattartalmát, és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá az
e tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartásának esetén
alkalmazandó jogkövetkezményeket.”
[rendeletben szabályozza.]

10.  § (1) E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti. Az e rendelet által
megállapított rendelkezéseket a hatálybalépésüket köve tõen indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az R.
a) 2.  § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „és végrehajtható” szövegrész,
b) 5.  § (4) bekezdésében a ,,(név, lakcím, székhely stb.)” szövegrész.

(3) Az R.
a) 5.  § (4) bekezdésében a ,,TakarNET” szövegrész helyébe a ,,számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer” szöveg,
b) 8.  § (6) bekezdésében a ,,környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LII. törvény” szövegrész

helyébe a ,,környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény” szöveg, a ,,fõfelügyelõség”
szövegrész helyébe a ,,felügyelõség” szöveg,

c) 9.  § (5) bekezdésében a ,,8.  § (1) bekezdés d)–f) pontjában” szövegrész helyébe „a 8.  § (1) bekezdés
a)–c) pontjában” szöveg,
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d) a 3. és 4. mellékletének I/1.3. pontjában a ,,vállalkozói igazolványának száma” szövegrész helyébe a ,,vállalkozói
nyilvántartási száma” szöveg,

e) a 6. mellékletének lábjegyzetében a ,,4. tevékenység változása; 4 engedély visszavonása; 5. telep megszûnése”
szövegrész helyébe a ,,4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszûnése” szöveg

lép.
(4) Hatályát veszti az R. 11.  § (3) bekezdése.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs 

tárca nélküli miniszter

A Kormány 212/2009. (IX. 29.) Korm. rendelete
a vásárokról és piacokról  szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a 3.  § tekintetében
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53.  §
a) pontjában, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A vásárokról és piacokról  szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.) címében „A vásárokról és
piacokról” szövegrész helyébe a következõ szöveg lép:
„A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról”

2.  § (1) Az R. 1.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén rendezett,  illetve tartott vásárokra, piacokra és üzemeltetett
bevásárlóközpontokra, valamint a vásárokon, a piacokon és a bevásárlóközpontokban folytatott kereskedelmi
tevékenységre terjed ki. Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl
 szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az
adott ünnepen és az azt megelõzõ 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység.”

(2) Az R. 1.  § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„e) fenntartó: a vásár, piac,  illetve a bevásárlóközpont helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlõje vagy
más jogcímen használója, aki a vásáron, piacon,  illetve a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók
részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a vásár, piac,  illetve a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet
folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelõs;
f) üzemeltetõ: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a vásár, piac,  illetve a bevásárlóközpont vezetését,  illetve annak 
mûködtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult.”

3.  § Az R. 2.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.  § (1) Vásár és piac olyan területen rendezhetõ,  illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést,
piactartást lehetõvé teszi, vagy amely vásár rendezése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek,
a vásár,  illetve piac jellegétõl, az ott értékesített termékkörtõl,  illetve a folytatott tevékenységtõl függõen, meg kell felelnie
a jogszabályban elõírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi,
növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tûzvédelmi követelményeknek,
valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képzõdõ hulladékok elkülönített gyûjtését biztosító hulladéktárolókkal.
(2) Az üzemeltetõnek a vásár, piac,  illetve bevásárlóközpont mûködése idején, a vásár, piac,  illetve bevásárlóközpont
helyszínén rendelkeznie kell a vásár, piac,  illetve a bevásárlóközpont üzemeltetésére  való jogosultságot igazoló irattal,
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dokumentumokkal vagy ezen iratok, dokumentumok másolatával. Amennyiben az eredeti iratok, dokumentumok
a helyszínen nem állnak rendelkezésre, az üzemeltetõ köteles az eredeti iratokat, dokumentumokat az ellenõrzést
végzõ hatóság felhívására három munkanapon belül bemutatni.”

4.  § (1) Az R. 4.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kormány – e rendelet, a Kertv. 6/A.  §-a és 6/G.  § c) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv.
9.  § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében kereskedelmi hatóságként, továbbá a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továb biak ban: Szolgtv.)
tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a kistérségekrõl  szóló külön jogszabályban meghatározott
kistérség székhelye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzõjét (a továb biak ban: jegyzõ) jelöli
ki.”

(2) Az R. 4.  § (5) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje tíz munkanap.”

(3) Az R. 4.  § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés:
[A jegyzõ által vezetett nyilvántartás tartalmazza]
„c) a fenntartó által a kérelemben a (3) bekezdés a)–c) pontja alapján megadott adatokat;”

5.  § Az R. a következõ 4/A.  §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A fenntartónak a bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentése – a Szolgtv.-ben meghatározottakon 
túl – tartalmazza:
a) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
b) a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartási számát vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,
c) az üzemeltetõ nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
d) a bevásárlóközpont elnevezését,
e) a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát,
f) a területhasználatának jogcímét,
g) a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét, továbbá
h) az üzletek, más árusítóhelyek számát.
(2) A jegyzõ a bevásárlóközpontot nyilvántartásba veszi.
(3) A jegyzõ által a bejelentés alapján vezetett nyilvántartás – a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon
túl – tartalmazza:
a) a fenntartó által a bejelentésben az (1) bekezdés a)–c) pontja alapján megadott adatokat,
b) a bevásárlóközpont elnevezését,
c) a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát,
d) a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét,
e) az üzletek,  illetve más árusítóhelyek számát.
(4) A jegyzõ a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt köve tõen a nyilvántartási számmal együtt megküldi
a) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak,
b) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség ille té kes területi szerveinek, valamint
c) az ille té kes rend õrkapitányságnak.
(5) A bevásárlóközpont fenntartója a bejelentés (1) bekezdés szerinti adataiban bekövetkezett változást
haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzõnek.
(6) A jegyzõ a bejelentett adatok változásának a nyilvántartásba történõ bejegyzésérõl haladéktalanul tájékoztatja
a (4) bekezdésben megjelölteket.”

6.  § Az R. 5.  §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.  § (1) Az egyéni vállalkozónak vagy mezõgazdasági kistermelõnek nem minõsülõ, valamely EGT-államban
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezõ magánszemély a tulajdonát képezõ vagyontárgyakat – az (1) bekezdésben
meghatározott termékek kivételével – használtcikk-piacon és -vásáron alkalomszerûen értékesítheti. Nem tekinthetõ
használt cikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány, az élvezeti cikk.
(2) Gyûjtött, szedett gomba vásáron, piacon csak ott árusítható, ahol a gombaértékesítési engedély kiadására és az
értékesítés ellenõrzésére a vásár, piac területén a teljes nyitvatartási idõ alatt gombavizsgáló szakellenõr mûködik.
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(3) Szeszes ital vásáron, piacon a Jöt. 110.  §-ának (11) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése mellett
árusítható.”

7.  § Az R. 6.  §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.  § (1) A vásár, a piac,  illetve a bevásárlóközpont mûködésének rendjét az üzemeltetõ határozza meg, és arról jól
látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja a kereskedõket és a vásárlókat. Fel kell tüntetni továbbá az
üzemeltetõ nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik.
(2) A vásár és piac esetében a hirdetményben ismertetni kell a helyfoglalás, a telepítés szakmai szabályok
figye lembe véte lével kialakított sorrendjét is.
(3) Az üzemeltetõ az (1) bekezdésben meghatározott, a tevékenységével kapcsolatban beérkezõ írásbeli panaszt
köteles megvizsgálni, és az intézkedésérõl, valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétõl,  illetve
beérkezésétõl számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni. A válaszlevélben
tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, úgy panaszával a jegyzõhöz
fordulhat. Az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát az üzemeltetõ köteles az ellenõrzés során az
ellenõrzõ hatóságoknak bemutatni.”

8.  § Az R. 9.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A jegyzõ az engedély megadásáról, a 4.  § (7) bekezdésében foglalt változásról, valamint a (4) bekezdés szerinti
visszavonásról  szóló határozatát a fenntartóval, a (3) bekezdésben megjelölt hatóságokkal, valamint a vásár, piac helye 
szerint ille té kes települési önkormányzat jegyzõjével, rend õrkapitánysággal közli. A (4) bekezdés szerinti, az engedély
visszavonásáról  szóló határozatot egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevõ körzetközponti
jegyzõvel, gazdasági társaság esetén az ille té kes cégbírósággal is közölni kell.”

9.  § (1) E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti. Az e rendelet által
megállapított rendelkezéseket a hatálybalépésüket köve tõen indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti
a) az R. 3.  §-a, 4.  § (6) bekezdés d) és e) pontja, 8.  § (2) bekezdésének utolsó mondata, 10.  § (4) bekezdése; továbbá
b) az R. 4.  § (3) bekezdés a) és c) pontjában a ,, , telefonszámát” szövegrész, 4.  § (4) bekezdés felvezetõ

szövegrészében a ,,kereskedelmi hatóság” szövegrész, 4.  § (6) bekezdés c) és e) pontjában a ,, , telefonszámát”
szövegrész, 4.  § (7) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész, 9.  § (3) bekezdésében az „ille té kes szervezeti
egysége” szövegrész.

(3) Az R.
a) 4.  § (3) bekezdés felvezetõ szövegrészében az „Az engedély iránti kérelemben” szövegrész helyébe az „A vásár-,

 illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelemben – a Szolgtv.-ben meghatározottakon túl –” szöveg, 4.  §
(4) bekezdésének felvezetõ szövegrészében a ,,megkeresése útján” szövegrész helyébe a ,,megkeresése útján
vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával” szöveg, az „eljárásában” szövegrész helyébe
az „eljárásban” szöveg, a 4.  § (6) bekezdésének felvezetõ szövegrészében a ,,vezetett nyilvántartás tartalmazza”
szövegrész helyébe az „a vásárokról és piacokról vezetett nyilvántartás – a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon
túl – tartalmazza” szöveg,

b) 7.  § (3) bekezdés a) pontjában a ,,piactérképet” szövegrész helyébe a ,,(2) bekezdés szerinti térképet” szöveg,
c) 9.  § (3) bekezdésében az „A vásárok és piacok e rendeletben foglalt feltételeinek” szövegrész helyébe az

„A vásárok és piacok, valamint a bevásárlóközpont üzemeltetésére e rendeletben elõírt feltételek” szöveg,
a ,,vásárok és piacok mûködésére” szövegrész helyébe a ,,vásárok és piacok,  illetve a bevásárlóközpontok
mûködésére” szöveg

lép.

10.  § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról  szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 19.  § (3) bekezdés d) pontjában az „elismerésérõl rendelkezõ határozatot” szövegrész
helyébe az „elismerését” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról  szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának
egyes kérdéseirõl  szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 4.  § (2) bekezdésében az „– a 17.  §-ban foglalt kivétellel –”
szövegrész.
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(3) Az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl  szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11.  § (1) bekezdés
a) pontjában a ,,feltételével” szövegrész helyébe a ,,feltételével már” szöveg lép.

(4) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról  szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet a következõ 5/A.  §-sal egészül ki:
„5/A.  § A Hivatal hatósági eljárásaiban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vénynek
a központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható.”

(5) 2010. január 1-jén hatályát veszti a háziorvosi mûködtetési jog megszerzésérõl és visszavonásáról, valamint
a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és mûködtetési jog megszerzésének hitelfeltételeirõl
 szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 5.  § c) pontja.

(6) Hatályát veszti az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok országhatárt,  illetve vámhatárt átlépõ
kereskedelmérõl  szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdés c) pontjában a ,, , valamint az ország
területén történõ átszállításához” szövegrész, 5.  §-ában a ,, , valamint az ország területén történõ átszállításához”
szövegrész.

(7) Hatályát veszti az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl  szóló 264/2004. (IX. 23.)
Korm. rendelet 7.  § (1) bekezdés b) pontjában a ,,kizárólag” szövegrész és a ,,kezelést” szövegrész.

(8) A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól  szóló
4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet melléklet I. pont 3. alpontjában az „Anyja születési neve” szövegrész helyébe az „Anyja
születési családi és utóneve” szöveg lép.

(9) 2009. október 2-án az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai
feltételeirõl  szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 3. számú melléklet II. pont címében a ,,bejelentés” szövegrész
helyébe a ,,bejelentése” szöveg lép.

(10) 2010. január 1-jén hatályát veszti az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység
személyi és szakmai feltételeirõl  szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I.4. pont a) alpontja.

(11) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a 4/A.  §-t 
köve tõen a következõ 4/B.  §-sal egészül ki:
„4/B.  § A szakhatóság felügyeleti tevékenysége keretében ellenõrzi a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek megelõzése és az ellenük  való védekezés engedélyezési és felügyeleti eljárásaiban az 5. melléklet 1. pont
1.3. alpontjában meghatározottak teljesülését.”

(12) Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról  szóló tör vény ben
meghatározott határidõk ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról  szóló 2006. évi XLVII. törvény
végrehajtásáról  szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4.  § (2) bekezdésében az „ille té kes megyei (fõvárosi) igazságügyi 
hivatal” szövegrész helyébe az „Igazságügyi Hivatal területi szerve” szöveg lép.

(13) A lobbitevékenységrõl  szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról  szóló 176/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 6.  §
(1) bekezdésében a ,,nem szerepel a nyilvántartásban” szövegrész helyébe a ,,nem tett bejelentést” szöveg lép.

(14) A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól  szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 9.  § (2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában az „a Ket. X. fejezetében meghatározott azonosítási eljárás (ügyfélkapu) segítségével hitelesítve
elektronikus úton beküldve” szövegrész helyébe az „ügyfélkapun keresztül” szöveg lép.

(15) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl  szóló
276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A KEKKH hatósági eljárásaiban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vénynek a központi
államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.”

(16) A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának rendjérõl és az ellenõrzésben
történõ közremûködés feltételeirõl  szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a következõ 9/A.  §-sal egészül ki:
„9/A.  § Az országos rend õrfõkapitány e rendelet szerinti hatósági eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól  szóló tör vénynek a központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést
kizáró rendelkezése nem alkalmazható.”

(17) Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl  szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 15.  §
(5) bekezdésében az „(5) bekezdésében” szövegrész helyébe a ,,(4) bekezdésében” szöveg lép.

(18) Hatályát veszti az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról  szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet,
valamint az egészségügyben dolgozók alap- és mûködési nyilvántartásának vezetésérõl  szóló 45/2007. (III. 20.) Korm.
rendelet módosításáról  szóló 315/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet 4.  § (3) bekezdése.
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(19) A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervérõl  szóló 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 11.  §-a
következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kormány a külföldi hatósági határozat végrehajtására irányuló megkereséssel kapcsolatban intézkedésre
jogosult szervként a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét jelöli ki.”

11.  § Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról  szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és a tanácsi
irányelv 8., 9. és 16. cikkének  való megfelelést szolgálja.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs 

tárca nélküli miniszter

A Kormány 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelete
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók normatív állami támogatásáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1) bekezdés s) és t) pontjában
kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli:

Általános rendelkezések

1.  § E rendelet alkalmazásában
a) normatíva: a feladatnormatíva és a képzési támogatás,
b) feladatnormatíva: az ellátotti létszám, a férõhelyszám vagy a fenntartott szolgálatok, központok száma alapján

járó normatív állami hozzájárulás és az egyházi kiegészítõ támogatás,
c) képzési támogatás: a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása jogcímen igénybe vehetõ normatív, kötött

felhasználású állami támogatás,
d) igazgatóság: a Magyar Államkincstár regionális igazgatósága,
e) fenntartó: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény (a továb biak ban: Szt.) 4.  §

(1) bekezdés mb) alpontja,  illetve a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továb biak ban: Gyvt.) 5.  § sb) alpontja szerinti egyházi fenntartó, valamint az Szt. 4.  § (1) bekezdés
mc)–me) alpontja,  illetve a Gyvt. 5.  § sc)–se) alpontja szerinti nem állami fenntartók közül a társadalmi szervezet,
az alapítvány, a közalapítvány, az országos kisebbségi önkormányzat, a nonprofit gazdasági társaság, a gazdasági
társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végzõ, a személyi jövedelemadóról  szóló tör vény hatálya
alá tartozó egyéni vállalkozó,

f) szolgáltatás: az Szt. szerinti szociális szolgáltatás, valamint a Gyvt. szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi
szolgáltató tevékenység,

g) szolgáltató: az Szt. szerinti szociális szolgáltatást mûködési engedéllyel nyújtó szociális szolgáltató, intézmény,
valamint a Gyvt. szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet mûködési engedéllyel végzõ
szolgáltató, intézmény, hálózat,

h) tárgyév: az a naptári év, amelyre tekintettel a normatívát megállapítják,  illetve folyósítják,
i) új fenntartó: az a fenntartó, amely a tárgyévet megelõzõ évben egy szolgáltatóra sem rendelkezett jogerõs

mûködési engedéllyel,
j) megszûnt fenntartó: az a fenntartó, amely valamennyi szolgáltatóját más személy vagy szervezet fenntartásába

adta,  illetve valamennyi szolgáltatójának mûködési engedélyét visszavonták,
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k) jegybanki alapkamat: a tárgyév átlagos jegybanki alapkamata, a tárgyévben megszûnt fenntartó esetén
a megszûnés napjáig érvényes átlagos jegybanki alapkamat,

l) korrekció: a tárgyévi költségvetés végrehajtásáról  szóló tör vény alapján az egyházi fenntartót megilletõ vagy az
egyházi fenntartó által visszafizetendõ egyházi kiegészítõ támogatás összege.

2.  § (1) Az e rendelet szerinti eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény rendelkezéseit
kell alkalmazni.

(2) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásával kapcsolatos, e rendelet szerinti hatósági ügyekben elsõ
fokon a fenntartó székhelye szerint ille té kes igazgatóság, magyarországi székhellyel nem rendelkezõ fenntartó esetén
a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága jár el. Ha a fenntartó székhelye a tárgyévi
normatíva megállapítását köve tõen megváltozik, továbbra is a korábbi székhely szerint ille té kes igazgatóság jár el
a tárgyévi normatívával kapcsolatos ügyekben, és folyósítja a tárgyévi normatívát.

(3) A fenntartó a normatíva iránti kérelmet – ide értve a kérelem 5.  § (1) bekezdés szerinti módosítását, a pótigényt és
a lemondást –, valamint az elszámolást a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter által e célra rendszeresített
a) és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továb biak ban: minisztérium),

valamint a Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlapon vagy
b) elektronikus formanyomtatványon
nyújthatja be. Az adatlap és az elektronikus formanyomtatvány adattartalmát a melléklet határozza meg. A tárgyévi
normatívára vonatkozó adatlapokat és elektronikus formanyomtatványokat a tárgyévi költségvetési tör vényjavaslat
benyújtását követõ tíz munkanapon belül kell elérhetõvé tenni.

(4) Az igazgatóság a normatíva ügyében hozott jogerõs határozat és a lefolytatott ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyv
másolatát elektronikus levélben megküldi az elsõ fokú mûködést engedélyezõ szervnek, valamint szociális szolgáltató, 
intézmény esetén a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak.

(5) Ha a fenntartó év közben új szolgáltatóra vagy szolgáltatásra kap jogerõs mûködési engedélyt,  illetve valamely
szolgáltatójának vagy szolgáltatásának mûködési engedélyét év közben visszavonják, e szolgáltatók,  illetve
szolgáltatások után a normatíva idõarányosan illeti meg, amennyiben az igénybevétel egyéb feltételeinek megfelel.

(6) A költségvetési tör vény alkalmazása során utcai szociális munka esetén egy szolgálatnak egy jogerõs mûködési
engedéllyel rendelkezõ szolgáltató minõsül. Telephellyel rendelkezõ szolgáltató esetén külön szolgálatnak az az
ellátást nyújtó székhely,  illetve telephely minõsül, amelynek mûködési engedélyében az utcai szociális munka
szerepel.

(7) Az e rendelet szerinti eljárásokban a fenntartó számára hiánypótlásra nyitva álló határidõ a felhívás közlését követõ öt
munkanap.

(8) Ha a fenntartó a normatíva iránti kérelmet – ide értve a kérelem 5.  § (1) bekezdés szerinti módosítását, a pótigényt és
a lemondást –,  illetve az elszámolást hibásan nyújtja be, az igazgatóság a felhívás közlését követõ öt munkanapos
határidõvel nyilatkozattételre hívja fel.

(9) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az e rendelet szerinti, hivatalból indult eljárásokban a fenntartó és
a szolgáltató köteles átadni,  illetve megküldeni az érdemi döntéshez szükséges adatokat és iratokat az
igazgatóságnak.

Igénylés

3.  § (1) A fenntartó a normatíva iránti kérelmet – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – a 2.  § (3) bekezdése szerinti
adatlap,  illetve elektronikus formanyomtatvány elérhetõvé tételét köve tõen, a tárgyévet megelõzõ év november
30-áig nyújthatja be.

(2) A tárgyévet megelõzõ év november 15-ét megelõzõen jogerõs mûködési engedéllyel nem rendelkezõ fenntartó
a normatíva iránti kérelmet a mûködési engedély jogerõre emelkedését követõ egy hónapon belül nyújthatja be.

(3) A fenntartó bázis-szállás után feladatnormatívát az elszámolás során igényelhet. Ha a bázis-szállás mûködési
engedélye iránti kérelmet jogerõsen elutasítják, normatíva a mûködés megkezdése és a kérelem elutasítása közötti
idõre sem vehetõ igénybe.

(4) Normatíva iránti kérelem a tárgyév végéig az igénylési határidõ elmulasztása esetén is benyújtható.
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(5) A fenntartó
a) feladatnormatívát olyan szolgáltató,  illetve szolgáltatás után igényelhet, amelyre a tárgyévben jogerõs mûködési

engedéllyel rendelkezik;
b) képzési támogatást olyan szolgáltató után igényelhet, amelyre

ba) a tárgyévben jogerõs mûködési engedéllyel rendelkezik, és
bb) a tárgyévet megelõzõ év szeptember 1-jén – maga vagy fenntartóváltozás esetén a korábbi fenntartó –

jogerõs mûködési engedéllyel rendelkezett,
amennyiben az igénybevétel egyéb feltételeinek megfelel.

(6) A tárgyévet megelõzõ évben normatívában nem részesülõ fenntartónak a normatíva iránti kérelemhez csatolnia kell
a) az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplõ adatait igazoló közokiratot, ha a nem állami fenntartó egyéni

vállalkozó;
b) a fenntartó három hónapnál nem régebbi cégkivonatát, ha a nem állami fenntartó cég;
c) a fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi

kivonatot, ha a nem állami fenntartó társadalmi szervezet, alapítvány vagy közalapítvány;
d) egyházi fenntartó esetén

da) az egyházat nyilvántartásba vevõ bírósági végzés hiteles másolatát a lelkiismereti és vallásszabadságról,
valamint az egyházakról  szóló 1990. évi IV. törvény 22.  §-a szerint nyilvántartásba vett egyházak kivételével,
és

db) az egyház bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi
kivonatot, valamint

dc) – ha a fenntartó az egyház bírósági nyilvántartásba nem vett szervezeti egysége, a da)–db) alpontban
foglaltakon túl – a nyilvántartásba vett egyház, egyházi jogi személy képviselõjének a nyilatkozatát
a fenntartó nevérõl, székhelyérõl és képviselõjének személyérõl, valamint arról, hogy a fenntartó az általa
képviselt egyház, egyházi jogi személy szervezeti egysége, és az egyház alapszabálya alapján jogi
személyiséggel rendelkezik;

e) – ha a fenntartó gazdasági társaság – a fenntartó képviselõjének közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát vagy az ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban  való közremûködés során
ellenjegyzett aláírás-mintáját;

f) az e) pontban nem említett fenntartó esetén a fenntartó írásbeli képviseletére jogosult személy,  illetve az egyéni
vállalkozó közjegyzõ által hitelesített aláírás-mintáját;

g) a magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodásban részes más államban székhellyel
rendelkezõ pénzforgalmi szolgáltató igazolását a fenntartó nevére  szóló azon fizetési számla számáról, amelyre
a fenntartó a normatíva folyósítását kéri.

(7) Ha a fenntartó a (6) bekezdés a)–c) pontja vagy da)–db) alpontja szerinti iratokat nem csatolja, azokat az egyéni
vállalkozók nyilvántartását vezetõ szervtõl,  illetve a bíróságtól az igazgatóság szerzi be.

(8) Az adatváltozást – a változást követõ tizenöt munkanapon belül – az adatváltozással érintett, (6) bekezdés szerinti
iratokat mellékelve be kell jelenteni az igazgatóságnak. Ha a fenntartó az adatváltozás bejelentése során a (6) bekezdés 
a)–c) pontja vagy db) alpontja szerinti iratokat nem csatolja, azokat az igazgatóság a (7) bekezdésben foglaltak szerint
szerzi be.

4.  § (1) Az igazgatóság a normatíva iránti kérelemrõl
a) a tárgyévet megelõzõ évben benyújtott kérelem esetén tárgyév január 16-áig,
b) a tárgyévben benyújtott kérelem esetén a kérelem benyújtását követõ huszonkét munkanapon belül,
c) az igénylési határidõ elmulasztása esetén a kérelem benyújtását követõ negyvenöt munkanapon belül
határoz.

(2) Az igazgatóság a normatívát – ha jogszabály másként nem rendelkezik vagy a kérelemben más nem szerepel – nem új
fenntartó esetén tárgyév január 1-jétõl, új fenntartó esetén a szolgáltató mûködésének a jogerõs mûködési
engedélyben meghatározott kezdõ idõpontjától állapítja meg.

(3) A normatívát megállapító határozat tartalmazza
a) a fenntartó nevét, székhelyét és adószámát,
b) a szolgáltató nevét, székhelyét, telephelyét és ágazati azonosítóját,
c) a normatíva jogcímét,
d) a jogosultság alapját,
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e) a fenntartónak megállapított normatíva teljes, valamint az egyes jogcímekre meghatározott összegét,
f) a folyósítás ütemét,
g) a normatíva elszámolásának határidejét és módját,
h) a normatíva felhasználásáról  való elszámolás és ellenõrzés rendjérõl, a köztartozás esetén követendõ eljárásról,

valamint a visszafizetésrõl és a kamatfizetésrõl  szóló tájékoztatást.

5.  § (1) Ha az elfogadott költségvetési tör vény az igényelt normatíva jogosultsági feltételében eltér a benyújtott költségvetési
tör vényjavaslattól, vagy a fenntartó a normatíva iránti kérelem benyújtását köve tõen új szolgáltatóra,  illetve új
szolgáltatásra kap jogerõs mûködési engedélyt, vagy valamely szolgáltatójának mûködési engedélyében más,
a normatíva igénylését befolyásoló változás következik be, a fenntartó erre hivatkozva a normatíva iránti kérelmét
tárgyév január 6-áig módosíthatja, ezt köve tõen a változást a (2) bekezdésben foglaltak szerint érvényesítheti.

(2) A fenntartó a támogatási igény évközi változását – ideértve azt az esetet is, ha év közben új szolgáltatót hoz létre vagy
egyes szolgáltatóit megszünteti – pótigény vagy lemondás benyújtásával érvényesítheti. Pótigény vagy lemondás
naptári negyedévenként egyszer nyújtható be. A pótigényrõl és a lemondásról az igazgatóság határoz.

Folyósítás

6.  § (1) Az igazgatóságok az összesített igényeket a minisztérium által meghatározott módon a tárgyhónapot megelõzõ
hónap 23-áig, januárban 12-éig küldik meg a minisztériumnak. A minisztérium az igényelt normatívát minden hónap
5-éig, januárban 16-áig utalja át az igazgatóságoknak.

(2) A normatíva megállapítására ille té kes igazgatóság a normatívát a fenntartónak havi ütemezésben, a tárgyhó 10-éig,
januárban 20-áig, a kérelemben megjelölt, a fenntartó nevére  szóló magyarországi vagy az Európai Gazdasági
Térségrõl  szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett
fizetési számlára folyósítja.

(3) Pótigény,  illetve lemondás esetén a módosított összeg folyósítására a kérelem benyújtását követõ hónaptól akkor
kerülhet sor, ha a fenntartó a pótigényt,  illetve a lemondást a megelõzõ hónap 10-éig benyújtja. A korábban folyósított 
és a módosított normatíva különbségének – a módosítás alapján történõ folyósítás idejét megelõzõ hónapokra
számított – összegét egy összegben kell folyósítani,  illetve levonni. A fenntartó a lemondással egyidejûleg a fizetési
kedvezményre vonatkozó szabályok megfelelõ alkalmazásával kérheti a tartozás több részletben történõ levonását
azzal, hogy a levonásnak a tárgyévben meg kell történnie. Ha a levonásra a tárgyévben folyósítandó normatíva nem
nyújt fedezetet, a fenntartó köteles a különbözetet a lemondás ügyében hozott határozat jogerõre emelkedését
követõ tizenöt munkanapon belül visszafizetni. A visszafizetésrõl a lemondás ügyében hozott határozatban
rendelkezni kell.

(4) Az elszámolás,  illetve az ellenõrzés során megállapított többlettámogatást a forrás – (1) bekezdésben
meghatározottak szerint történõ – biztosítását követõ nyolc munkanapon belül kell átutalni a fenntartónak. Ha az
elszámolás,  illetve az ellenõrzés során megállapított többlettámogatás nem éri el az ezer forintot, azt nem kell
folyósítani.

(5) A fenntartó a normatíva felhasználását, nem önállóan gazdálkodó szolgáltatók esetén a fenntartó és az egyes
szolgáltatók gazdálkodását, továbbá a szolgáltató a normatíva és a térítési díj felhasználását a számviteli rendjében
feladatonkénti bontásban elkülönítetten köteles kezelni. Az egyházi kiegészítõ támogatást a számviteli rendben
a többi normatívától elkülönítetten kell kezelni.

(6) Az igazgatóságok a fel nem használt vagy a fenntartók által visszafizetett normatívát, valamint a megfizetett kamatot
és késedelmi pótlékot – a felfüggesztés alapján visszatartott normatíva kivételével – december 31-éig utalják át
a minisztériumnak.

7.  § (1) Ha az állami adóhatóság nyilvántartása szerint a fenntartónak vagy a szolgáltatónak 20 000 forintot meghaladó
összegû köztartozása van, az igazgatóság a soron következõ folyósítás alkalmával a köztartozás összegét, de legfeljebb 
a folyósítandó normatíva húsz százalékát visszatartja.

(2) Ha a fenntartó a felhívás közlését követõ öt munkanapon belül igazolja, hogy a köztartozás megszûnt vagy
a visszatartott normatívánál kisebb összegben áll fenn, vagy az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján
a fenntartó köztartozása idõközben megszûnt, az igazgatóság a visszatartott összeget,  illetve annak a köztartozást
meghaladó részét a fenntartó részére öt munkanapon belül kiutalja. A visszatartott normatíva fennmaradó részét,
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 illetve a határidõ eredménytelen leteltét köve tõen a visszatartott normatíva teljes összegét az igazgatóság átutalja az
állami adóhatóságnak.

(3) Ha a visszatartott összeg nem fedezi a köztartozás teljes összegét, a visszatartást a következõ hónapokban addig kell
ismételni, amíg a köztartozás kiegyenlítésre nem kerül, vagy más módon meg nem szûnik.

(4) Ha a visszatartandó összeg a folyósítandó normatíva havi összegének tíz százalékát meghaladja, és a fenntartó írásban
nyilatkozik, hogy a visszatartás a szolgáltató mûködõképességét veszélyezteti – így különösen, ha a visszatartás
 valószínûleg azt eredményezné, hogy a szolgáltató megszûnik, vagy nem tud megfelelni a jogszabályban elõírt
mûködési feltételeknek,  illetve az ellátottaknak nem tudja nyújtani a jogszabályban elõírt szolgáltatásokat –,
a köztartozás több, a folyósítandó normatíva húsz százalékánál alacsony összegû részletben is visszatartható. A
nyilatkozatot indokolni kell, és csatolni kell hozzá a tárgyévi bevételek és kiadások részletes tervét, valamint
a nyilatkozatban foglaltakat alátámasztó más iratokat.

(5) A folyósítandó normatíva húsz százalékánál magasabb összeg is visszatartható, ha
a) ahhoz a fenntartó írásban hozzájárul, vagy
b) a folyósítandó normatíva húsz százalékát meghaladó összegû, korábban keletkezett köztartozás  miatt

a tárgyévben vagy az azt megelõzõ két naptári évben a fenntartónak folyósítandó normatívát vagy annak egy
részét már visszatartották.

Elszámolás

8.  § (1) A fenntartó az igénybe vett normatíváról a szolgáltató beszámolója és dokumentációja segítségével, a teljesített
feladatmutatók alapján – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a tárgyévet követõ év január 31-éig számol el.

(2) A megszûnt fenntartó a fenntartóváltozásról,  illetve a mûködési engedély visszavonásáról  szóló határozat jogerõre
emelkedését követõ tizenöt napon belül számol el. Ha az egyéni vállalkozó fenntartó meghal, az elszámolást az örökös
köteles – legkésõbb a hagyaték jogerõs átadását követõ tizenöt napon belül – benyújtani, az elszámolás és az
ellenõrzés során az örökösre a fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell meg fele lõen alkalmazni. Ha eljárás indul
a fenntartó jogutód nélküli megszûnése iránt, az elszámolást az eljárás megindítását követõ öt napon belül be kell
nyújtani. Ha az özvegy vagy az örökös az elhunyt egyéni vállalkozó fenntartó helyébe lépett,  illetve az új fenntartó
a korábbi fenntartó jogutódlással történõ megszûnése révén jött létre, évközi elszámolást nem kell benyújtani.

(3) A költségvetési tör vény szerint könyvvizsgálatra köteles fenntartó az elszámoláshoz köteles csatolni a független
könyvvizsgálónak az elszámolás jogszerûségérõl  szóló nyilatkozatát.

(4) Ha a fenntartó az elszámolást határidõben nem nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidõben
nem tesz eleget,  illetve az elszámolás hibás benyújtása esetén határidõben nem tesz nyilatkozatot, és a hiánypótlás,
 illetve a nyilatkozat hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján az elszámolásról nem lehet dönteni, az igazgatóság
a) a normatíva folyósítását – a kötelezettség teljesítéséig,  illetve az elszámolási kötelezettséggel érintett idõszakban

igénybe vett normatívának a 11.  § (2) bekezdése alapján történõ visszafizetésére kötelezõ határozat jogerõre
emelkedéséig – felfüggeszti, és

b) írásban felhívja a fenntartót, hogy kötelezettségének a felhívás közlését követõ tizenöt munkanapon belül tegyen
eleget.

(5) A fenntartó a határidõben benyújtott elszámolásában többlettámogatási igényt olyan jogcím után is érvényesíthet,
amely után normatívát a tárgyévben nem igényelt, feltéve, hogy a normatívára a tárgyévben jogosult volt.

(6) Az elszámolás elfogadásáról, a többlettámogatási igényrõl, a normatíva visszavonásáról, a visszafizetésrõl és
a kamatfizetésrõl az igazgatóság a tárgyévet követõ év március 31-éig, megszûnt fenntartó esetén az elszámolás
beérkezését követõ huszonkét munkanapon belül határoz.

(7) Az igazgatóság az elszámolásokat a minisztérium által meghatározott módon összesíti, és a tárgyévet követõ év április
15-éig megküldi a minisztériumnak.

Ellenõrzés

9.  § (1) A normatíva igénylésének jogszerûségét és elszámolásának szabályszerûségét az igazgatóságok ellenõrzik. Az
ellenõrzés kiterjed a normatívára  való jogosultság jogszabályi feltételei teljesítésének, a normatívaigénylés alapját
jelentõ feladatmutatók – ideértve a képzési támogatás igénybevételének alapját jelentõ létszámot is – teljesítésének,
megalapozottságának, továbbá a normatívafelhasználás jogszerûségének a vizsgálatára.
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(2) Az adott évben ellenõrizendõ fenntartókat és az ellenõrizendõ idõszakot az elõzõ évi normatíva ügyében ille té kes
igazgatóság (a továb biak ban: ellenõrzést elrendelõ igazgatóság) kockázatelemzéssel választja ki. Az ellenõrzést
elrendelõ igazgatóság soron kívüli ellenõrzés lefolytatását is elrendelheti.

(3) Minden fenntartót kétévente legalább egyszer ellenõrizni kell. A 8.  § (2) bekezdése alapján benyújtott elszámolás
esetén az ellenõrzést az elszámolás benyújtását követõ huszonkét munkanapon belül kell lefolytatni.

(4) A fenntartó szolgáltatóinak székhelye, telephelye szerint ille té kes igazgatóságok a kiválasztott fenntartó valamennyi
szolgáltatójának székhelyén, telephelyén, valamint szükség szerint a fenntartó székhelye szerint ille té kes igazgatóság
a fenntartó székhelyén helyszíni ellenõrzést folytat le (a helyszíni ellenõrzést lefolytató igazgatóságok a továb biak ban
együtt: ellenõrzõ igazgatóság).

(5) Ha a fenntartó vagy a szolgáltató az ellenõrzést akadályozza, az igazgatóság a normatíva folyósítását az arra okot adó
körülmény fennállásáig felfüggeszti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

(6) Az ellenõrzõ igazgatóság az ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyvet az általa ellenõrzött – a fenntartóhoz tartozó –
valamennyi szolgáltató ellenõrzésének lezárását követõ tizenöt munkanapon belül megküldi a fenntartónak. A
fenntartó a jegyzõkönyvben foglaltakra a kézhezvételtõl számított tizenöt munkanapon belül észrevételeket tehet. Ha 
az ellenõrzõ igazgatóság a fenntartó észrevételeivel egyetért, a jegyzõkönyvet nyolc munkanapon belül módosítja és
megküldi a fenntartó részére. Az ellenõrzõ igazgatóság a végleges jegyzõkönyvet a fenntartó észrevételeivel és – el
nem fogadott észrevételek esetén – az elutasítás indokaival együtt három munkanapon belül megküldi az ellenõrzést
elrendelõ igazgatóságnak.

(7) Az ellenõrizendõ idõszak az ellenõrzés során tapasztaltak alapján kiterjeszthetõ. Az ellenõrizendõ idõszakot az
ellenõrzõ igazgatóság értesítése alapján az ellenõrzést elrendelõ igazgatóság terjeszti ki, és errõl értesíti az ellenõrzõ
igazgatóságokat.

(8) A fenntartónak az ellenõrzés során többlettámogatás olyan jogcím után is megállapítható, amely után normatívát
a tárgyévben nem igényelt, feltéve, hogy a normatívára a tárgyévben jogosult volt.

(9) Az ellenõrzés során megállapított többlettámogatásról, a visszafizetésrõl és a kamatfizetésrõl az ellenõrzést elrendelõ
igazgatóság határoz.

Visszafizetés és kamatfizetés

10.  § (1) Ha a fenntartó a normatívát vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, köteles azt visszafizetni.
(2) Jogtalan igénybevételnek minõsül

a) az utcai szociális munka után igénybe vehetõ normatíva arányos része, ha az igazolt munkaórák száma nem éri el
az ezret,  illetve törtévi mûködés esetén annak idõarányos részét,

b) a falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás után igénybe vehetõ normatíva arányos része, ha az igazolt
munkaórák száma nem éri el a kétezret,  illetve törtévi mûködés esetén annak idõarányos részét,

c) ha a normatívára  való jogosultság jogszabályi feltételei az a)–b) pontban foglalt eseteken túl nem teljesülnek,
vagy azok teljesülése a jogszabályban meghatározott módon nem igazolható.

(3) Ha az igényelt tárgyévi normatíva teljes összege legalább három százalékkal meghaladja a fenntartót a tárgyévben
ténylegesen megilletõ normatíva összegét, a fenntartó a jogtalanul igénybe vett normatíva teljes összege után
igénybevételi kamatot is köteles fizetni.

(4) Az igénybevételi kamatot az elszámolás során,  illetve – ha a kamatfizetési kötelezettség az ellenõrzés során
keletkezik – az ellenõrzés során kell felszámítani.

(5) Az igénybevételi kamat mértéke, ha a fenntartó az igényelt normatíváról tárgyév
a) április 30-áig lemond, a jegybanki alapkamat huszonöt százaléka,
b) július 31-éig lemond, a jegybanki alapkamat ötven százaléka,
c) október 15-éig lemond, a jegybanki alapkamat.

(6) Az igénybevételi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, ha
a) a fenntartó a normatíváról tárgyév október 15-ét köve tõen mond le,
b) a visszafizetési kötelezettség az elszámolás során keletkezik,
c) a jogtalan igénybevételt az igazgatóság ellenõrzés során állapítja meg.

(7) Új fenntartó esetén az igénybevételi kamat mértéke az (5)–(6) bekezdésben meghatározott kamatmértéknek
a tárgyévi finanszírozás idõtartamának figye lembe véte lével számított idõarányos része. Megszûnt fenntartó esetén az
igénybevételi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeresének a tárgyévi finanszírozás idõtartamának
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figye lembe véte lével számított idõarányos része, ha a visszafizetési kötelezettség az elszámolás során keletkezik, vagy
a jogtalan igénybevételt az igazgatóság ellenõrzés során állapítja meg.

(8) Ha a jogtalanul igénybe vett normatíva összege nem haladja meg az ötszázezer forintot, az igénybevételi kamat
mértéke az (5)–(7) bekezdésben meghatározott kamatmérték ötven százaléka.

11.  § (1) Ha a fenntartó a normatíva teljes összegét vagy annak egy részét nem alapfeladatának ellátására vagy nem mûködési,
fenntartási kiadásaira fordította,  illetve az egyházi kiegészítõ támogatás vagy a képzési támogatás teljes összegét vagy
annak egy részét nem a költségvetési tör vény ben meghatározottak szerint használta fel, köteles ennek az összegnek
a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszafizetni.

(2) Ha a fenntartó a 8.  § (4) bekezdésének b) pontja szerinti felhívásban foglaltaknak határidõben nem tesz eleget, köteles
a tárgyévi normatívának a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszafizetni.

12.  § (1) A fenntartó az elszámolás,  illetve az ellenõrzés során keletkezett visszafizetési kötelezettségének és a kamatfizetési
kötelezettségének – ha az igazgatóság fizetési kedvezményt nem engedélyezett – az azt elõíró határozat jogerõre
emelkedését követõ tizenöt munkanapon belül köteles eleget tenni.

(2) Ha a fenntartó a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, a visszafizetendõ
összeg után késedelmi pótlékot kell fizetnie, és tartozását a késedelmi pótlékkal együtt a fizetési határidõ lejártát
köve tõen folyósítandó normatívából le kell vonni.

(3) Ha a visszafizetendõ normatíva és a fizetendõ kamat együttes összege nem éri el az ezer forintot, vagy a fenntartónak
kizárólag ezer forintot el nem érõ összegû késedelmipótlék-tartozása áll fenn, a tartozást nem kell nyilvántartani és
megfizetni.

(4) Fizetési kedvezmény úgy engedélyezhetõ, hogy a visszafizetés és a kamatfizetés az engedélyezés évében
megtörténjen. Fizetési kedvezmény engedélyezése esetén annak idõtartamára a tartozás után késedelmi pótlékot
nem kell fizetni. Amennyiben a fenntartó a fizetési kedvezményben engedélyezett feltételeknek nem tesz eleget,
a fennmaradó tartozást – a visszafizetendõ összeg után az eredeti esedékességtõl felszámított késedelmi pótlékkal
együtt – a folyósítandó normatívából le kell vonni.

(5) Fenntartóváltozás esetén a korábbi fenntartó által visszafizetendõ normatíva megfizetésére a szolgáltatót átvevõ
fenntartó is kötelezhetõ, ha a korábbi fenntartót megilletõ, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt pénzösszegre vezetett
végrehajtás részben vagy egészben eredménytelen volt. A szolgáltatót átvevõ fenntartó fizetési kötelezettségének
teljesítésére az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat kell meg fele lõen alkalmazni.

Az egyházi kiegészítõ támogatás korrekciója

13.  § (1) A korrekcióra,  illetve – ha a korrekció mértéke negatív – a korrekció megfizetésére a tárgyévben egyházi kiegészítõ
támogatásban részesült egyházi fenntartó jogosult,  illetve köteles. Ha a szolgáltató fenntartását másik egyházi
fenntartó vette át, a korrekcióra,  illetve a korrekció megfizetésére a szolgáltatót átvevõ egyházi fenntartó jogosult,
 illetve köteles. Amennyiben a szolgáltató mûködési engedélyét visszavonták vagy a szolgáltató fenntartását nem
egyházi fenntartó vette át, a korrekció nem utalható ki, de – ha a korrekció mértéke negatív – a korábbi egyházi
fenntartó köteles a korrekció megfizetésére.

(2) A korrekciónak az egyházi fenntartót megilletõ,  illetve terhelõ összegét az igazgatóság a tárgyévi feladatmutató
alapján járó egyházi kiegészítõ támogatás arányában hivatalból állapítja meg.

(3) Negatív mértékû korrekció esetén az egyházi fenntartó fizetési kötelezettségének teljesítésére a 12.  §
(1)–(4) bekezdésében foglaltakat kell meg fele lõen alkalmazni.

(4) A korrekcióról elszámolást nem kell benyújtani, a korrekció felhasználásának jogszerûségét az igazgatóság a 9.  §
szerinti ellenõrzés során ellenõrzi.

Az egyházi kiegészítõ támogatás megtérítése

14.  § (1) A Gyvt. 145/A.  § (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti feltételek fennállását a mûködést engedélyezõ szerv a mûködési
engedélynek az egyházi fenntartó részére történõ kiadása során hivatalból állapítja meg.

(2) Ha az ellátottak azonossága a mûködési engedélynek az egyházi fenntartó részére történõ kiadása során nem
állapítható meg, de legalább részben azonos ellátási területen hasonló szolgáltatásokat nyújtó, helyi önkormányzat
vagy társulás által fenntartott, intézmény esetén ugyanabban az ingatlanban mûködõ szolgáltató három hónapnál
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nem régebben szûnt meg, a mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedély kiadását követõ negyvenöt
munkanapon belül ellenõrzést tart, és amennyiben a Gyvt. 145/A.  § (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti feltételek
fennállnak, azt határozatban állapítja meg.

(3) A (1)–(2) bekezdés szerinti határozatot a korábbi állami és a szolgáltatót átvevõ egyházi fenntartóval, a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszterrel, valamint a korábbi állami és a szolgáltatót átvevõ egyházi fenntartó
normatívája ügyében ille té kes igazgatósággal közölni kell. A megtérítendõ egyházi kiegészítõ támogatás összegérõl,
és annak esetleges változásáról a szolgáltatót átvevõ egyházi fenntartó normatívája ügyében ille té kes igazgatóság
dönt, amely a határozatát közli a mûködést engedélyezõ szervvel, a szolgáltatót átvevõ állami fenntartó normatívája
ügyében ille té kes igazgatósággal és a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterrel.

Záró rendelkezések

15.  § (1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet szabályait – a (3)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével – elõször a 2010. évi normatíva igénylésére,

folyósítására és elszámolására, a 2009. évi normatíva ellenõrzésére, továbbá a 2008. évi egyházi kiegészítõ támogatás
korrekciójára kell alkalmazni. A 2010. évi normatívára vonatkozó adatlapokat és elektronikus formanyomtatványokat
2009. október 10-éig kell elérhetõvé tenni. A 2009. évi normatíva igénylésére, folyósítására és elszámolására
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl,
továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl  szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továb biak ban: Szmr.) 2009. 
szeptember 30-án hatályos szabályait kell alkalmazni.

(3) E rendelet 14.  §-át a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
(4) Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami

támogatása ügyében a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a Magyar Államkincstár központi szerve, ha az elsõ
fokú döntést 2009. október 31-ét köve tõen hozzák.

(5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról  szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. számú
melléklete szerinti gondozási napló vezetése a támogató szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatóktól, intézményektõl 
a folyamatban lévõ ellenõrzések során sem követelhetõ meg.

(6) Az Szmr. 2/B.  § (3) bekezdésének – e rendelettel megállapított – szabályait a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell.

(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról  szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. számú

mellékletének
aa) címében az „ ,  illetve támogató szolgáltatásban” szövegrész,
ab) 3. pontjában a ,,(támogató szolgáltatásnál 10 percre)” szövegrész;

b) az Szmr.
ba) 1.  § o) és p) pontja,
bb) 8/A.  § (8) bekezdése,
bc) 8/B.  § (1) bekezdésének második mondatában a ,, , normatív állami hozzájárulás a kérelem benyújtása és

elutasítása közötti idõre nem vehetõ igénybe” szövegrész,
bd) 21–22/C.  § és 22/E.  §-a, a 21.  §-t megelõzõ alcím,
be) 2–3. és 7–9. számú melléklete;

c) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl  szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet
ca) 12.  § (1) bekezdés b) pontja,
cb) 17.  §-a és az azt megelõzõ alcím.

(8) 2009. november 1-jén hatályát veszti az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról  szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.  §
(2) bekezdés b) pontja.

(9) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

aa) 78.  § (3) bekezdésének elsõ mondatában a ,,92.  § (7) bekezdésében” szövegrész helyébe „92.  §
(7) bekezdésében,  illetve a külön jogszabályban” szöveg,

ab) 92.  § (7) bekezdésének elsõ mondatában a ,,humánszolgáltatók” szövegrész helyébe a ,,közoktatási
humánszolgáltatók” szöveg;

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 138. szám 37527



b) az Szmr. 2/B.  § (3) bekezdésében „A szociális szolgáltató ellátási területe” szövegrész helyébe a ,,Szociális
szolgáltató esetén az ellátási terület” szöveg

lép.
(10) Az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról  szóló 173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 56.  §-a

(1) bekezdésének a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl  szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4.  § (6) bekezdését 
megállapító része a c)–j) pont, valamint az fa)–fb) és ia)–ib) alpont jelölés helyett az a)–h) pont,  illetve a da)–db) és
ga)–gb) alpont jelöléssel lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A normatíva iránti kérelem és az elszámolás benyújtására szolgáló adatlapok és elektronikus
formanyomtatványok adattartalma

1. A fenntartóval és a szolgáltatóval kapcsolatos adatok:
1.1. a fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma és elérhetõsége;
1.2. a fenntartó képviselõjének és kapcsolattartójának neve, beosztása és elérhetõsége;
1.3. a fenntartó és – ha a szolgáltató saját fizetési számlával rendelkezik – a szolgáltató magyarországi vagy az Európai

Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ pénzforgalmi
szolgáltatónál vezetett fizetési számláinak száma és a pénzforgalmi szolgáltatók neve;

1.4. a szolgáltatók neve, székhelye, telephelye, ágazati azonosítója és – ha a fenntartóétól különbözõ adószámmal
rendelkezik – adószáma;

1.5. a szolgáltatók vezetõinek neve és elérhetõsége;
1.6. az elsõ fokú mûködést engedélyezõ szervek megnevezése.

2. A normatívával kapcsolatos adatok:
2.1. igénylés esetén a jogcímekre és az igényelt normatívákra vonatkozó adatok, a tervezett feladatmutatókra

vonatkozó adatok,  illetve képzési támogatás esetén a létszámadatok, továbbá a kérelem 5.  § (1) bekezdés szerinti
módosítása, pótigény és lemondás esetén a változások, valamint a jogosultság elbírálásához jogszabály alapján
szükséges egyéb adatok;

2.2. elszámolás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl azokra a normatívaösszegekre vonatkozó adatok, amelyekre
a fenntartó az elszámolás alapján jogosult, a visszafizetendõ,  illetve maradványösszeg, a teljesített
feladatmutatókra, utcai szociális munka, falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás esetén az igazolt munkaórák
számára vonatkozó adatok,  illetve képzési támogatás esetén a létszámadatok, az elvégzett továbbképzésekkel és
a letett szakvizsgákkal kapcsolatos adatok, valamint a képzési támogatás felhasználására vonatkozó adatok,
továbbá az elszámolás elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként 
a http://koz lony.magyar orszag.hu hon lapon ér he tõ el. Fel el õs ki adó: dr. Tor dai Csa ba.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.




