
Működési engedélyezési eljárás 
 
Eljáró szerv 
Ózd Város Önkormányzat Jegyzője 
 
Jogosultak köre 
Azon kereskedők, akik kizárólag üzletben forgalmazható terméket kívánnak 
forgalmazni. 
 
Ügymenet 
Az eljárás kérelemre indul.   
A működési engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a kereskedelmi 
tevékenység bejelentését is meg kell tennie a bejelentéshez kötött kereskedelmi 
tevékenységgel kapcsolatos eljárásra vonatkozó előírásoknak megfelelően. 
 
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 
Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerint a kereskedőnek a kizárólag üzletben 
forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító 
működési engedély iránti kérelmet az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell 
benyújtania. Amennyiben a kereskedő az üzletköteles termékek mellett az üzletben 
bejelentés alapján forgalmazható terméket is forgalmazni kíván, az e termékek 
forgalmazására vonatkozó bejelentését a működési engedély iránti kérelemben is 
megteheti. 
A működési engedély iránti kérelem benyújtásakor a kereskedő igazolja az üzlet 
használatának jogszerűségét, haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös 
tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulásának tényét. 
 
A működési engedélyezési eljárásban szakhatóság: 
A higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz 
minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 
követelményeknek, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés kérdésében a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási 
hivatala. 
Állatgyógyászati készítményt, annak hatóanyagát, növényvédő szert vagy annak 
hatóanyagát forgalmazó üzlet esetében – az állatgyógyászati készítmények és azok 
hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására 
vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésében: 

• állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati 
készítmény hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Megyei Kormányhivatal, 

• állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén a Megyei 
Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében 
eljáró Járási Hivatala, növényvédőszer és hatóanyagai forgalmazása esetén a 
Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró 
megyeszékhely szerinti járási hivatala, 

 
Nem veszélyes hulladék forgalmazása esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély nem szükséges, annak vizsgálata kérdésében, hogy a 



hulladékgyűjtés és - tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a 
hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a hulladékkezelés 
környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő 
megközelíthetősége a területi környezetvédelmi hatóság. 
 
Olyan üzlet esetében, amelyben Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint 
robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, 
tüzelő- és Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzveszélyes osztályba tartozó 
építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak tűzvédelmi előírások 
érvényesülése kérdésében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve. 
 
A működési engedélyezési eljárást követően - amennyiben az üzlet megfelel a 
szakhatóság által vizsgált jogszabályi előírásoknak - a jegyző működési engedélyt 
ad, az üzletet nyilvántartásba veszi. 
 
Ügyintézési határidő 
25 nap 
 
A működési engedély adataiban történő változást haladéktalanul, a nyitvatartási 
időben bekövetkező változást az azt megelőző 8 napon belül a kereskedő köteles 
bejelenteni a jegyzőnek. 
Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás esetén - amennyiben az 
üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem 
érinti - a változást az új jogosult köteles bejelenteni annak megfelelő igazolása 
mellett. 
Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül kell bejelenteni a 
jegyzőnek. 
 
Jogorvoslat  
A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de az Ózdi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális 
Osztályánál benyújtható illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.   
 
Ügyintézés díja 
Az eljárás illetékmentes. 
 
Vonatkozó jogszabályok 

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

• 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

• 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 

• 2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 
 
Letölthető nyomtatványok 

• Működési engedély iránti kérelem  
• Működési engedéllyel rendelkező üzlet megszűnésének bejelentése 

üzemeltetőváltás esetén  
• Működési engedéllyel rendelkező üzlet megszűnésének bejelentése  

 

http://ozd.hu/content/cont_606d844dcb8ac0.22906562/mukodesi_engedely_iranti_kerelem.pdf
http://ozd.hu/content/cont_606d844dcb8ac0.22906562/mukodesi_engedellyel_rendelkezo_uzlet_megszunesenek_bejelentese_uzemeltetovaltas_eseten.pdf
http://ozd.hu/content/cont_606d844dcb8ac0.22906562/mukodesi_engedellyel_rendelkezo_uzlet_megszunesenek_bejelentese_uzemeltetovaltas_eseten.pdf
http://ozd.hu/content/cont_606d844dcb8ac0.22906562/mukodesi_engedellyel_rendelkezo_uzlet_megszunesenek_bejelentese.pdf


 
Fogalmak 
A kizárólag üzletben 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 robbanásveszélyes osztályba tartozó 
anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, 
LPG és az üzemanyag. 
 
 
 
 


