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Üzletek működésének engedélyezésében való szakhatósági közreműködés 

folyamata 
 
 
I. Az illetékes jegyző által kezdeményezett eljárás 
 
1. A jegyzőtől érkezett megkeresés alapján az ügyfelet az ügyfél-tájékoztató megküldésével a 
szükséges iratok benyújtására és a díj befizetésére szólítjuk fel nyolc napos határidő 
kitűzésével (1/a. számú iratminta) és erről a jegyzőt is értesítjük. (2. számú iratminta) Az 
ügyfél válaszának megérkezéséig az ügyintézési határidő szünetel. 

a) Ha az ügyfél a megadott határidőn belül nem küldi meg a kért iratokat vagy nem 
igazolja a díj befizetését, akkor az eljárás megszüntetését kezdeményezzük a 
jegyzőnél. (3/a. számú iratminta) 
b) Ha az ügyfél eleget tesz a felszólításnak, akkor a 2. pont szerint folytatjuk az 
eljárást.  

 
2. A tervezett üzletben az ügyféllel egyeztetett vagy a jegyző által kitűzött időpontban 
helyszíni szemlét tartunk.  

a) Ha az üzlet a jogszabályokban előírt követelményeknek megfelel, akkor kiadjuk a 
szakhatósági hozzájárulást. 
b) Ha az üzlet a jogszabályokban előírt követelményeknek csak részben felel meg, 
akkor olyan szakhatósági hozzájárulást adunk ki, amiben felsoroljuk azokat a 
termékeket, illetve tevékenységeket, amelyek a kért üzletkörbe tartoznak, de a 
feltételek hiányában nem árusíthatók, illetve folytathatók.   
c) Ha az üzlet a jogszabályokban előírt követelményeknek nem felel meg, akkor 
elutasító szakhatósági állásfoglalást adunk ki (4. számú iratminta) vagy a 3. pont 
szerint járunk el.  

 
3. Ha az ügyfél a helyszíni szemlén vállalja, hogy a hiányosságokat legkésőbb az ügyintézési 
határidő lejártáig megszünteti, akkor felszólítjuk arra, hogy a hiányosságok megszüntetését a 
vállalt határidőig írásban jelentse be. Az ügyfél nyilatkozatát és a felszólítást a jegyzőkönyvbe 
foglaljuk.  

a) Ha az ügyfél a hiányosságok megszüntetését legkésőbb az ügyintézési határidő 
lejártáig írásban bejelenti, akkor a 2.a) vagy b) pont szerint kiadjuk a szakhatósági  
hozzájárulást. 
b) Ha az ügyfél a hiányosságok megszüntetését nem jelenti be a fentieknek 
megfelelően, akkor elutasító szakhatósági állásfoglalást adunk ki. 
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4. A 2-3. pontban meghatározott szakhatósági állásfoglalások egyik példányát a jegyzőnek, 
másik példányát az ügyfélnek küldjük meg. A szakhatósági állásfoglalások mindkét példányát 
ugyanarra a fő- és alszámra iktatjuk. Ha a jegyző által szervezett közös helyszíni szemlén 
kiadható a szakhatósági hozzájárulás, akkor azt a jegyzőkönyvbe kell mondani és ilyen 
esetben azt nem kell külön okiratba foglalni.   
 
 
 
 
 
II. Az ügyfél által közvetlenül az ÁNTSZ-nél kezdeményezett eljárás 
 
1. Postán érkező kérelem esetén az I/1-3. pontok szerint járunk el azzal az eltéréssel, hogy: 

- a hiánypótlási felszólításra az 1/b. számú iratmintát használjuk és a jegyzőt a 
hiánypótlási felszólításról nem értesítjük 

- ha az ügyfél a megadott határidőn belül nem küldi meg a kért iratokat vagy nem 
igazolja a díj befizetését, akkor az eljárást a 3/b. számú iratmintával 
megszüntetjük. 

 
2. Az ügyfél által személyesen benyújtott kérelem esetén az ügyfelet az ügyfél-tájékoztató 
átadásával szólítjuk fel arra, hogy a szükséges iratokat nyolc napon belül csatolja, illetve a 
díjat fizesse be. A felszólítás megtörténtét a kérelemre feljegyezzük és a feljegyzést az 
ügyféllel aláíratjuk. Egyebekben ugyanúgy járunk el, mintha az ügyfél postán nyújtotta volna 
be a kérelmét.  
 
3. Ha az ügyfél kérelmet még nem nyújt be, csak az ügyintézés menetéről kér általános jellegű 
tájékoztatást, akkor részére átadjuk az ügyfél-tájékoztatót a szükséges szóbeli kiegészítéssel. 
Ilyen esetben nem készítünk feljegyzést.  


