
ÜGYMENET LEÍRÁSOK 
 
 

BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGGEL, ILLETVE  
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS 

 
 

Ügyintézés helye:  Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal (5465 Cserkeszőlő, 
Köztársaság tér 1. szám)  

                                5. számú iroda 
Ügyintéző neve, hivatali elérhetősége:  Jusztin-Szabó Andrea  
                                                                Tel.: 0656/568-455; Fax.: 0656/568-462; 
                                                                e-mail: cserkeigazgatas@cserkeszolo.hu 
Ügyfélfogadási idő:    hétfő:     8 – 12  12.30 - 16 óra 
                                    szerda:   8 – 12  12.30 - 16 óra 
                                   péntek:  8 – 12 óra 
 
Vonatkozó jogszabályok:  
 

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény; 
- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) 

Korm.rendelet; 
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 

évi LXXVI. törvény; 
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.); 

 
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység: 

 
A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a bejelentést követően megkezdhető a 
tevékenység. 
 
 A kereskedelmi tevékenység bejelentésekor a kereskedőnek szükséges igazolnia: 

 
1. Üzlet használatának jogcímét; 
2. Haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását; 
3. Közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását. 

 

Vásárlók könyvét szükséges hatóságunkhoz benyújtani hitelesítésre. Képviseleti eljárás során 

meghatalmazás becsatolása szükséges. Eljárás illetékmentes. 

 

A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételét elektronikus úton kell 
bejelenteni az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfélkapus 
belépéssel a „Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról” űrlapon. 
 
Eljárás menete: 

 

Amennyiben a bejelentés és mellékletei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak az ügyintéző 
nyilvántartásba veszi a kereskedőt és az általa folytatni kívánt kereskedelmi tevékenységet. A 
bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről a bejelentéstől számított 8 napon 
belül igazolást állít ki a jegyző a kereskedő részére.  
 
 



Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 
bejelentéséről szóló 57/2010. (V.7.) FVM rendelet értelmében külön engedélyköteles termékek 
forgalmazását a kereskedő külön engedély birtokában kezdheti meg.  A külön engedélyt a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztálynál (5000 Szolnok, Verseghy u. 9.) 
kell kérelmezni. 
 
Működési engedélyezési eljárás:  

 

Üzletköteles termék kizárólag működési engedély birtokában forgalmazható. 
 

A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint 

a kizárólag üzletben, működési engedély birtokában forgalmazható termékek: 

1. *  
2.  a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki 
adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag; 
3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer 
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek; 
4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik; 
5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú 
pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba 
tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel; 
6. növényvédő szerek és hatóanyagaik; 
7. nem veszélyes hulladék; 
8. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba 
tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és 
az üzemanyag. 
 
A működési engedély iránti kérelem benyújtásakor a kereskedőnek igazolnia kell: 

 
1. Az üzlet használatának jogszerűségét; 
2. Haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulásának tényét; 
3. Közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulásának tényét. 

 
Vásárlók könyvét szükséges hatóságunkhoz benyújtani hitelesítésre. Képviseleti eljárás során 

meghatalmazás becsatolása szükséges. Eljárás illetékmentes. 

 
Üzletköteles termék forgalmazásához a működési engedély kérelmet, adatmódosítást elektronikus úton 
kell benyújtani hatóságunknak az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfélkapus belépéssel a „Működési engedély kérelem üzletköteles 
termék forgalmazásához” űrlapon. 
 
Engedélyezési eljárás működési engedély esetén: 

 
A működési engedélyezési eljárás során az érintett szakhatóságoktól szükséges a szakhatósági 
állásfoglalás beszerzése. Helyszíni szemle szükségessége esetén a jegyző intézkedik annak 
megtartásáról. Miután a szakhatóságok a jegyző megkeresésére az állásfoglalásukat megadták, a 
jegyző határozatot hoz a működési engedélyről, amely a szakhatóságok és érintett ügyfelek részére 
megküldésre kerül. Végleges működési engedély birtokában kezdhető meg az üzletköteles termékek 
forgalmazása. A jegyző a kereskedő, valamint a kereskedelmi tevékenység adatait nyilvántartásába 
bejegyzi. 
 
 



Amennyiben a kereskedő az üzleköteles termékek mellett az üzletben bejelentés alapján forgalmazható 
terméket is kíván forgalmazni, az e termékek forgalmazására vonatkozó bejelentését a működési 
engedély iránti kérelemben is megteheti. 
 
Adatváltozás és megszüntetés: 
 
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedő a bejelentésben foglalt adatokban 
bekövetkezett változást, valamint a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni 
kereskedelmi hatóságunknak. A nyitva tartási idő változást az azt megelőző nyolc napon belül köteles 
a kereskedő a jegyzőnek bejelenteni. 
 
Az adatváltozást és a megszüntetést elektronikus úton kell bejelenteni az Önkormányzati Hivatali 
Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfélkapus belépéssel a „Bejelentés nem 
üzletköteles termék forgalmazásáról” űrlapon. 
 
Működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység adataiban történt változást haladéktalanul, 
valamint a nyitva tartási időváltozást az azt megelőző nyolc napon belül köteles a kereskedő a  
jegyzőnek bejelenteni. 
 
Az adatváltozást elektronikus úton kell benyújtani hatóságunknak az Önkormányzati Hivatali Portálon 
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfélkapus belépéssel a „Működési engedély kérelem 
üzletköteles termék forgalmazásához” űrlapon. 
 
Az üzlet megszűnését a kereskedőnek a megszűnést követő 8 napon belül kell bejelentenie  a 
jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az 
üzletet törli a nyilvántartásból. 
 
A megszüntetést elektronikus úton kell benyújtani hatóságunknak az Önkormányzati Hivatali Portálon 
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfélkapus belépéssel a „Működési engedély visszavonási 
kérelem” űrlapon. 
 
 

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 
 
 
Ügyintézés helye:  Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal (5465 Cserkeszőlő, 

Köztársaság tér 1. szám)  
                                5. számú iroda 
Ügyintéző neve, hivatali elérhetősége:  Jusztin-Szabó Andrea  
                                                                Tel.: 0656/568-455; Fax.: 0656/568-462; 
                                                                e-mail: cserkeigazgatas@cserkeszolo.hu 
Ügyfélfogadási idő:    hétfő:     8 – 12  12.30 - 16 óra 
                                    szerda:   8 – 12  12.30 - 16 óra 
                                   péntek:  8 – 12 óra 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
 

- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-
üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm.rendelet; 

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 
évi LXXVI. törvény; 

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény; 
- a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) 

Korm. rendelet; 
 



Bejelentés: 

 
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység a jegyzőhöz történő bejelentést követően folytatható. Az eljárás 
illetékmentes. 
 
A bejelentéshez mellékelni kell üzleti célú szálláshely-szolgáltatás nyilvántartásba vételéhez: 

1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében az szálláshely használatának 
jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát tulajdoni lap kivételével,  

2. Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely szolgáltató – 
a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, 

3. Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-
szolgáltató a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot, 

4. Helyszínrajzot, 
5. Szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot, 
6. Vásárlók könyvét hitelesítésre, 
7. 1 db vendégkönyvet, 
8. Képviseleti eljárás során írásbeli meghatalmazást. 

 
A bejelentéshez mellékelni kell a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás 

nyilvántartásba vételéhez: 

 

1. azt az okiratot, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult, 
2. a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot (pl. bérleti szerződés,  
amennyiben nem az üzemeltető tulajdonában van az ingatlan), 
3. az építményjegyzék alapján lakóépületnek minősölő épületben kiegészítő vagy  
melléktevékenységként nyújtott nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely esetén az  
alaptevékenység végzésére jogosító okiratot, 
4. vásárlók könyvét (hitelesítés céljából) 
5. vendégkönyvet (hitelesítés céljából). 
 

A bejelentés benyújtható adószámmal rendelkező magánszemély esetén személyesen, meghatalmazott 
útján, postai úton ügyfélfogadási időben, valamint amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval 
elektronikus úton is. Magánszemélyek esetén a nyomtatvány letölthető a www. 

cserkeszolo.hu/önkormányzat/polgármesteri hivatal/közigazgatási dokumentumok menüpontból. 

 
Az egyéni vállalkozóknak, valamint a gazdálkodó szervezeteknek a bejelentést elektronikus úton kell 
benyújtaniuk hatóságunknak az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfélkapus belépéssel a „Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, 
bejelentés” űrlapon. 
 
Eljárás menete: 
 
Amennyiben a bejelentés és mellékletei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak a jegyző 
nyilvántartásba veszi a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet. A szálláshely-szolgáltatási 
tevékenységről a bejelentést követő 8 napon belül igazolást állít ki a jegyző a szálláshely-szolgáltató 
részére.  
 
Adatváltozás:  
 
- A szálláshely-szolgáltató az adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, írásban köteles 
bejelenteni a jegyzőnek. 
 
Az adatváltozás bejelentése benyújtható az adószámmal rendelkező magánszemély esetén 
személyesen, meghatalmazott útján, postai úton ügyfélfogadási időben, valamint amennyiben 



rendelkezik ügyfélkapuval elektronikus úton is. Magánszemélyek esetén a nyomtatvány letölthető a 

www. cserkeszolo.hu/önkormányzat/polgármesteri hivatal/közigazgatási dokumentumok 

menüpontból. 

 
Az egyéni vállalkozóknak, valamint a gazdálkodó szervezeteknek az adatváltozást elektronikus úton 
kell benyújtaniuk hatóságunknak az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfélkapus belépéssel a „Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, 
bejelentés” űrlapon. 
 
Megszűnés: 
 
- A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő 8 
napon belül bejelenteni. 
 
A megszűnés bejelentése benyújtható az adószámmal rendelkező magánszemély esetén személyesen, 
meghatalmazott útján, postai úton ügyfélfogadási időben, valamint amennyiben rendelkezik 
ügyfélkapuval elektronikus úton is. Magánszemélyek esetén a nyomtatvány letölthető a www. 

cserkeszolo.hu/önkormányzat/polgármesteri hivatal/közigazgatási dokumentumok menüpontból. 

 
Az egyéni vállalkozóknak, valamint a gazdálkodó szervezeteknek az adatváltozást elektronikus úton 
kell benyújtaniuk hatóságunknak az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfélkapus belépéssel a „Szálláshely megszűnésének bejelentése” 
űrlapon. 
 

 

HAGYATÉKI ELJÁRÁS 
 

 
Ügyintézés helye:  Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal (5465 Cserkeszőlő, 

Köztársaság tér 1. szám)  
                                5. számú iroda 
Ügyintéző neve, hivatali elérhetősége:  Jusztin-Szabó Andrea  
                                                                Tel.: 0656/568-455; Fax.: 0656/568-462; 
                                                                e-mail: cserkeigazgatas@cserkeszolo.hu 
Ügyfélfogadási idő:    hétfő:     8 – 12  12.30 - 16 óra 
                                    szerda:   8 – 12  12.30 - 16 óra 
                                   péntek:  8 – 12 óra 
Vonatkozó jogszabályok: 
 

- a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény, 
- a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet, 
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.); 

 
Az eljárás illetékmentes. 
 
Az eljárás akkor indul, amikor a jegyző 
a) a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, 
b) az a) pont szerinti irat hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés 
alapján, vagy 
c) olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke 
fűződik, 
az örökhagyó haláláról értesül. 
A jegyző az eljárás megindulását követő 8 napon belül megkezdi a leltározást. A belföldön kiállított 
halottvizsgálati bizonyítvány alapján indult eljárásban a jegyző a leltározást a halottvizsgálati 
bizonyítvány elektronikus beérkezésétől számított 5 napon belül kezdi meg. 



A jegyző a hagyatéki vagyon adataira, valamint az öröklésben érdekelt személyek adataira 
vonatkozóan nyilatkozattételre hívja fel a halottvizsgálati bizonyítványon feltüntetett hozzátartozót. 
Amennyiben a hagyatéki leltár tartalmát képező adatok beszerzése során a jegyző megállapítja, hogy 
a hagyatékban ingatlanvagyon található, az ingatlan értékének megállapítása érdekében megkeresi az 
ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.  
Az adó- és értékbizonyítvány tartalmát a jegyző a hagyatéki leltár felvétele során közli az öröklésben 
érdekeltekkel, akik az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben fellebbezéssel élhetnek. A 
jegyző a hagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó- és 
értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldi meg a 
közjegyzőnek. 
A jegyző tájékoztatja a feleket az eljárás során az általa beszerzett adatokról, a hagyaték tárgyához 
tartozó ismertté vált vagyontárgyakról, biztosítási intézkedések kérelmezésének lehetőségéről, 
valamint iratbetekintési jogukról, az eljárás menetéről, jogaikról, kötelezettségeikről, az eljárás 
várható költségeiről. 
A jegyző felhívja a feleket, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül jelentsék be, ha a 
tájékoztatásban foglaltakon felül további, a hagyaték tárgyához tartozó vagyontárgy rögzítése 
szükséges a leltárban. 
A jegyző a fenti 8 napos határidő letelte és - amennyiben ingatlanvagyon van a hagyatékban - az 
ingatlan adó- és értékbizonyítványának véglegessé válását követően, elkészíti a hagyatéki leltárt, és 
azt a mellékleteivel együtt továbbítja az illetékes közjegyzőhöz. 
Amennyiben a nyilatkozat adatai szerint leltár felvételére nem kerül sor, mert az örökhagyó nem 
rendelkezett hagyatéki leltározás alá tartozó vagyonnal, úgy az eljárást a jegyző végzéssel 
megszünteti. 
 
 

BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS 
 
Ügyintézés helye:  Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal (5465 Cserkeszőlő, 

Köztársaság tér 1. szám)  
                                5. számú iroda 
Ügyintéző neve, hivatali elérhetősége:  Jusztin-Szabó Andrea  
                                                                Tel.: 0656/568-455; Fax.: 0656/568-462; 
                                                                e-mail: cserkeigazgatas@cserkeszolo.hu 
Ügyfélfogadási idő:    hétfő:     8 – 12  12.30 - 16 óra 
                                    szerda:   8 – 12  12.30 - 16 óra 
                                   péntek:  8 – 12 óra 
Vonatkozó jogszabályok: 
 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 
- a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.(II.16.) Korm.rendelet 
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.); 
 

Az eljárás illetékmentes. 
 
A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában 
jogalap nélkül háborítják. A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás 
megszüntetését a jegyzőtől 1 éven belül kérheti. A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy 
a zavarás megszüntetését egy év eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti.  

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak 
igazolására szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolja a meghatalmazást. A 
birtokvédelmet kérő a papír alapon előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több 
példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri. 



A kérelem benyújtható személyesen, meghatalmazott útján, postai úton ügyfélfogadási időben. A 

nyomtatvány letölthető a www. cserkeszolo.hu/önkormányzat/polgármesteri hivatal/közigazgatási 

dokumentumok menüpontból. 

A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat az eljárási határidő megkezdésétől számított három 
napon belül nyilatkozattétel céljából saját kézbesítője útján vagy személyesen átadott iratként 
kézbesíti, illetve elektronikusan vagy postai úton hivatalos iratként megküldi az ellenérdekű félnek. 

A jegyző az eljárás során tájékoztatja az eljárásban részt vevőket az eljárással kapcsolatos jogaikról és 
kötelezettségeikről. Az ellenérdekű fél a kérelemben foglaltakra vonatkozóan írásban vagy szóban 
nyilatkozatot tehet. A szóban tett nyilatkozatot jegyzőkönyvbe kell foglalni. A jegyző a tényállás 
tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, 
ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a 
határozatát. 

A jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő 
magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak 
találta. 

A birtokvédelmi eljárást a jegyző - a meghatározott kivétellel - 15 napon belül folytatja le. A 
birtokvédelmi eljárást a jegyző harminc napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács 
kirendelése válik szükségessé. 

Az eljárási határidőbe nem számít bele: 

 A 17/2015. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt jegyzői megkeresés hivatalos iratként való 
postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig 
terjedő időtartam.  

A 17/2015. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt jegyzői megkeresés kézbesítésétől az 
ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz 
történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam. 

Kijelölés esetén a kijelölt jegyző vonatkozásában az eljárási határidő a kijelölő határozat átvételét 
követő napon újrakezdődik. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a jegyző által vezetett 
polgármesteri hivatalnál vagy közös önkormányzati hivatalnál a munka szünetel, a határidő a 
következő munkanapon jár le. 

 
 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÉS HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS  
HIRDETMÉNYI ÚTON TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELE 

 
 
Ügyintézés helye:  Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal (5465 Cserkeszőlő, 

Köztársaság tér 1. szám)  
                                5. számú iroda 
Ügyintéző neve, hivatali elérhetősége:  Jusztin-Szabó Andrea  
                                                                Tel.: 0656/568-455; Fax.: 0656/568-462; 
                                                                e-mail: cserkeigazgatas@cserkeszolo.hu 
Ügyfélfogadási idő:    hétfő:     8 – 12  12.30 - 16 óra 
                                    szerda:   8 – 12  12.30 - 16 óra 
                                   péntek:  8 – 12 óra 
 



Vonatkozó jogszabályok: 
 

- Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti 
szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. 
(XII.12.) Korm. rendelet 

- A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi 
törvény) 

- A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) 

 
Az eljárás illeték és igazgatási – szolgáltatási díjtól mentes. 
 
 
Adásvételi szerződés esetén: 
 
A tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője részére az 
adásvételi szerződés aláírását követő 8 napon belül közzétételi kérelmet kell benyújtania, melyhez 
mellékelni kell az adásvételi szerződést 4 eredeti példányban, melyek közül egy példány biztonsági 
kellékekkel ellátott. A közzétételi kérelmet a jegyző részére postai úton kell megküldeni vagy 
személyes kell átadni. Ha az eladó az adásvételi szerződésben megadta a vevő javára szóló bejegyzési 
engedélyt, úgy a közzétételi kérelemhez kötelezően mellékelni kell az adásvételi szerződés szerinti 
vevő, vevők javára történő tulajdonjog bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására 
irányuló kérelem formanyomtatvány jogi képviselő által kitöltött példányát is. Kérelemhez mellékelni 
kell az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat is. 
 
A nyomtatvány letölthető a www. cserkeszolo.hu/önkormányzat/polgármesteri hivatal/közigazgatási 

dokumentumok menüpontból. 
 
A jegyző a benyújtott közzétételi kérelem alapján, annak beérkezésétől számított 15 napon belül a 
benyújtott eredeti adásvételi szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződések 
egyikén felismerhetetlenné teszi a természetes személyazonosító adatokat, az aláírásokat és 
valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot. Ez a szerződéspéldány kerül közzétételre 60 napra az 
elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarorszag.hu kormányzati portálon. 
Tájékoztató jelleggel a szerződés a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatali hirdetőtábláján a Cserkeszőlő, 
Köztársaság tér 1. szám alatt is kifüggesztésre kerül. A közzététel ideje alatt az elővásárlásra jogosult 
személyesen elfogadó jognyilatkozatot tehet hatóságunknál. 
 
Az eladó a közzétételi kérelmet az adásvételi szerződés kormányzati portálon való közzétételéig 
vonhatja vissza. A közzétételi kérelem visszavonását írásban kell bejelenteni a jegyzőnek. A 
visszavonás iránti bejelentés alapján a jegyző a közzétételi kérelemhez csatolt iratokat visszaküldi az 
eladó részére. 
 
A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló 60 napos határidő leteltét követő 8 napon belül iratjegyzéket 
készít és a hozzá benyújtott adásvételi szerződésekkel, az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozataival 
együtt megküldi 
 

- az eladó részére (ha az adásvételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv 
jóváhagyása alól) 

- mezőgazdasági igazgatási szervnek jóváhagyásra, melyről értesíti az eladót. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Haszonbérleti szerződés esetén: 
A közzétételi kérelmet a haszonbérbeadónak kell benyújtania a jegyzőhöz a szerződés aláírását követő 
8 napon belül, melyhez mellékelni kell a haszonbérleti szerződést 3 eredeti példányban. Ha a 
haszonbérleti szerződés tárgyát osztatlan közös tulajdonban álló föld képezi, és a szerződés szerint a 
haszonbérlet 
a) a földrészlet területének egészére jött létre, vagy 
b) a földrészletnek csak egy meghatározott részére jött létre, de a Fétv. szerinti használati megosztásról 
szóló megállapodás alapján azt több tulajdonostárs adja haszonbérbe, 
a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak döntése szerint kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be. 
 
A nyomtatvány letölthető a www. cserkeszolo.hu/önkormányzat/polgármesteri hivatal/közigazgatási 

dokumentumok menüpontból. 
 
A jegyző a benyújtott közzétételi kérelem alapján, annak beérkezésétől számított 15 napon belül a 
benyújtott eredeti haszonbérleti szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a természetes 
személyazonosító adatokat, az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot. Ez a 
szerződéspéldány kerül közzétételre 15 napra az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő 
magyarorszag.hu kormányzati portálon. Tájékoztató jelleggel a szerződés a Cserkeszőlői 
Polgármesteri Hivatali hirdetőtábláján a Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. szám alatt is kifüggesztésre 
kerül. A közzététel ideje alatt az előhaszonbérletre jogosult elfogadó jognyilatkozatot tehet 
hatóságunknál. 
 
A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló 15 napos határidő leteltét követő 8 napon belül iratjegyzéket 
készít és a hozzá benyújtott haszonbérleti szerződésekkel, az előhaszonbérletre jogosultak 
jognyilatkozataival együtt megküldi 
 

- a haszonbérbeadó részére (ha a haszonbérleti szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási 
szerv jóváhagyása alól) 

- mezőgazdasági igazgatási szervnek jóváhagyásra, melyről értesíti a haszonbérbeadót. 
 
Ha az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően a Fétv. alapján az egységes okiratba foglalt 
haszonbérleti szerződés úgy jött létre, hogy a szerződés tartalmát tulajdonostársanként külön-külön 
okiratba foglalták, a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződéseket együttesen, 
összefűzve kell a jegyző részére megküldeni. Ez esetben a haszonbérleti szerződéshez csatolni kell a 
haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti 
szerződések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak 
személyében, és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő azon terület tekintetében áll fenn, 
amelyet haszonbérlő részére használatra átengednek.A közzétételi kérelemhez csatolni kell a 
kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közzétételi közleményt is. A jegyző az összefűzött 
haszonbérleti szerződések helyett a hiánytalanul kitöltött közzétételi közleményt teszi közzé a 
kormányzati portálon. 
 

MÉHÉSZKEDÉSSEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS 
 
Ügyintézés helye:  Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal (5465 Cserkeszőlő, 

Köztársaság tér 1. szám)  
                                5. számú iroda 
Ügyintéző neve, hivatali elérhetősége:  Jusztin-Szabó Andrea  
                                                                Tel.: 0656/568-455; Fax.: 0656/568-462; 
                                                                e-mail: cserkeigazgatas@cserkeszolo.hu 
Ügyfélfogadási idő:    hétfő:     8 – 12  12.30 - 16 óra 
                                    szerda:   8 – 12  12.30 - 16 óra 
                                   péntek:  8 – 12 óra 



Vonatkozó jogszabályok: 
 

- a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és 
leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 
 

Az eljárás illetékmentes. 
 
A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan megkezdett méhészkedést pedig e 
tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni. A méhek kiszállítását, a 
kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni. 
A méhészekről, a méhcsaládokról, vándoroltatásról nyilvántartás van vezetve. 

 
Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen 
(udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, 
a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40x30 cm nagyságú táblán jól látható módon 
feltüntetni. 
 
Nyomtatvány megtalálható a www.cserkeszolo.hu/önkormányzat/polgármesteri 

hivatal/közigazgatási dokumentumok menüpontban. 

 
 


