
 
Müködési engedély kiadása iránti kérelem 

 

Ügytípus megnevezése: Müködési engedély kiadása iránti kérelem 

Általános információk: 
  
  
  

Kis- és nagykereskedelmi, a jármű- és üzemanyag-kereskedelmi, a 
lakossági fogyasztási cikk javítószolgáltató, a vendéglátó, a 
szálláshely-szolgáltató, az idegenforgalmi és a kölcsönző (a 
továbbiakban együtt: kereskedelmi) tevékenységet folytató 

gazdálkodó szervezetek, külföldi székhelyű vállalkozások 
magyarországi fióktelepei és a saját előállítású áruját üzletben 

értékesítő termelő - jogszabályban meghatározott kivétellel - csak 
működési engedéllyel rendelkező üzletben folytathat kereskedelmi 

tevékenységet. 

Ügyet intéző szervezeti egység: Igazgatási  Iroda 

Kérelem kötelező tartalma: 
  
  

A kérelem formanyomtatványon adandó be! 
A kérelmező neve, lakcíme/székhelye, vállalkozás statisztikai 

jelzőszáma, üzlet címe, tevékenység megjelölése, üzlet elnevezése 

Ügyfél által csatolandó 
mellékletek: 

  
  
  

Az üzlet jogszerű használatának igazolása (tulajdoni lap illetve 
bérleti szerződés), a tevékenység végzésére jogosító okiratok 

(cégbírósági végzés illetve egyéni vállalkozói igazolvány) 

Hivatalból beszerzendő 
mellékletek: 

  
  
  

Amennyiben a tevékenység végzéséhez szükséges, szakhatósági 
vélemények 

A társasház közgyűlési határozata 

Eljárás illetéke: 10.000,-Ft (illetékbélyegben) 

Ügyintézési határidő: 30 nap 

I. fokon döntés hozó szerv: Jegyző 

II. fokon döntést hozó szerv: Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal  

Megjegyzés: A jegyző az előírt okiratok, hatósági, szakhatósági hozzájárulások, 
engedélyek, valamint mozgóbolt esetében a meghatározott 

hozzájárulás megléte esetén, ha az más jogszabály előírásaiba nem 
ütközik, államigazgatási határozattal köteles kiadni a  

 meghatározott üzletkörökre vonatkozó működési engedélyt. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Müködési engedély módosítása iránti kérelem 

 

Ügytípus megnevezése: Müködési engedély módosítása iránti kérelem 

Általános információk: 
  
  
  

A működési engedély adataiban bekövetkezett változást a 
kereskedő haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek, az 

adatváltozásnak megfelelő eljárás lefolytatása érdekében. 
Módosításnak minősülő adatváltozás: a) a kereskedő neve - ide 

nem értve a kereskedő személyében bekövetkezett változást -, 
cégneve; b) a kereskedő székhelye; és c) a kereskedő 

statisztikai számjele. 

Ügyet intéző szervezeti egység: Igazgatási  Iroda 

Kérelem kötelező tartalma: 
  
  

A kérelem formanyomtatványon adandó be! 
A kérelmező neve, működési engedély nyilvántartási száma, a 

megváltozott adat megjelölése 

Ügyfél által csatolandó 
mellékletek: 

  
  
  

a kereskedő nevében (cégformájában) vagy székhelyében történő 
változás esetén a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító, és 

a változást tartalmazó okiratot (cégbírósági végzés illetve 
egyéni vállalkozói igazolvány) 



Hivatalból beszerzendő 
mellékletek: 

  
  
  

Nincs 

Eljárás illetéke: 3.000,-Ft (illetékbélyegben) 

Ügyintézési határidő: 30 nap 

I. fokon döntés hozó szerv: Jegyző 

II. fokon döntést hozó szerv: Észak- Alföldi Regionális  Közigazgatási Hivatal 

Megjegyzés: Nem minősül módosításnak amennyiben a kereskedő az üzlet 
szakmai jellegét új üzletkör (üzletkörök) felvételével kívánja 
módosítani, vagy a mozgóbolt működési területében történik 
változás, ebben az esetben új működési engedélyt kell kérnie. 

  

 
 
 
 
 
 

Lakáscélú állami támogatás igénybevételéhez igazolás 

 

Ügytipus megnevezése Lakáscélú állami támogatás igénybevételéhez igazolás 

Általános információk A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. 
rendeletben meghatározott lakásépítési kedvezmény / fiatalok 

otthonteremtési támogatása igénybevételére 

Ügyet intéző szervezeti egység Igazgatási  Iroda 

Kérelem kötelező tartalma Igénylők adatai, eltartásában lévő és vele együtt költöző gyermekek 
adatai, együttköltöző egyéb eltartott családtagok adatai, az 

építés/lakásvásárlás helye, helyrajzi száma, korábban igénybevett 
kedvezmény/támogatás megnevezése, két tanú 

Ügyfél által csatolandó 
mellékletek 

- az igénylő(k) személyi igazolványa, lakcímkártya 
- együttköltöző kiskorú gyermekek és egyéb eltartott kiskorúak 

születési anyakönyvi kivonata (hatósági igazolás a személyi számról, 
vagy lakcímkártya) 

- házassági anyakönyvi kivonat 
- élettársi kapcsolat igazolására hatósági bizonyítvány, vagy VII. 
kerületi igénylő esetében büntetőjogi felelősség mellett kiállított 

nyilatkozat a közös háztartásban élésről és annak időtartamáról (ezt 
két tanúval kell igazolni)  

- az igénylő büntetőjogi nyilatkozata személyi adatairól (a mellékelt 
nyilatkozat szerinti) 

- az igénylő adóigazolványa 
- elvált szülők esetében jogerős bírói végzés a gyermek 

elhelyezéséről 
- gyámság, örökbefogadás, intézeti-, állami nevelésbe vett gyermek 

esetében a jogerős határozat 
- 16. életévét betöltött gyermek iskolalátogatási igazolása 

- bérleti jogviszonnyal rendelkezők esetében a bérbeadó igazolása a 
bérleti jog lemondásának elfogadásáról 

- az igénylő eltartásában lévő együttköltözők büntetőjogi 
nyilatkozata személyi adataikról, jövedelmükről, és az új lakásba 

költözésről (a mellékelt nyilatkozat szerinti) 
  

Hivatalból becsatolandó 
mellékletek 

2004. évi CXL. tv. 36.§ (2) bek. alapján olyan adatok igazolása, 
melyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartása 

tartalmaz 

Eljárás illetéke - 

Ügyintézési határidő Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a kérelem előterjesztésétől 
számított 8 napon belül kell kiadni. 

I. fokon döntést hozó szerv Jegyző 

II. fokon döntést hozó szerv Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal 

Megjegyzés - 
  

 



 
Hatósági bizonyítvány kiadása 

 

Ügytipus megnevezése Hatósági bizonyítvány kiadása 

Általános információk A hatóság tény, állapot, vagy egyéb adat igazolására hatósági 
bizonyítványt ad ki.  

Ügyet intéző szervezeti egység Igazgatási  Iroda 

Kérelem kötelező tartalma Ki, milyen tény, állapot vagy egyéb adat igazolásáról,  milyen 
célból, mely szerv eljárásában történő felhasználásra kéri a hatósági 

bizonyítványt (2004.évi CXL. tv. 83.§), a tényt bizonyító két tanú 
megnevezése és címe.  

Ügyfél által csatolandó 
mellékletek 

A kérelem benyújtásakor kérjük bemutatni: 
  

Élettársi kapcsolat igazolása özvegyi nyugdíjhoz: 
-          személyi igazolvány, lakcímkártya 

-          halotti anyakönyvi kivonat 
-          házassági anyakönyvi kivonat, amennyiben házasságban is 

éltek 
-          jogerős bírói ítélet válás esetén  

  
Élettársi kapcsolat igazolása egyéb ügyekben: 

-          személyi igazolvány, lakcímkártya 
  

Házastársi kapcsolat igazolása: 
-          személyi igazolvány, lakcímkártya 

-          házassági anyakönyvi kivonat 
-          halotti anyakönyvi kivonat (özvegyi nyugdíj igényléséhez) 

  

Hivatalból becsatolandó 
mellékletek 

2004. évi CXL. tv. 36.§ (2) bek. alapján olyan adatok igazolása, 
melyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített 

nyilvántartása tartalmaz  

Eljárás illetéke 2000 Ft 

Ügyintézési határidő Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a kérelem 
előterjesztésétől számított 8 napon belül kell kiadni. 

I. fokon döntést hozó szerv Jegyző 

II. fokon döntést hozó szerv Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal 

Megjegyzés - 
  

 


