
4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet
az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről

A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény 40. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kor-
mány a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya - a gyógyszer-kereskedelem, valamint külön jogszabály alapján gyógy-
szertár, illetve egészségügyi szolgáltató által végezhető gyógyászati segédeszköz forgalmazási, 
javítási és kölcsönzési tevékenység kivételével - a kis- és nagykereskedelmi, a jármű- és üzem-
anyag-kereskedelmi, a lakossági fogyasztási cikk javítószolgáltató, a vendéglátó, a szálláshely-
szolgáltató, az idegenforgalmi és a kölcsönző (a továbbiakban együtt: kereskedelmi) tevékeny-
séget folytató gazdálkodó szervezetekre (Ptk. 685. § c) pont), külföldi székhelyű vállalkozások 
magyarországi fióktelepeire és a saját előállítású áruját üzletben értékesítő termelőre (a továb-
biakban együtt: kereskedő) terjed ki.
2. § (1) A kereskedő - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - csak a rendelet 2. számú mellék-
letében meghatározott működési engedéllyel rendelkező üzletben folytathat kereskedelmi tevé-
kenységet.
(2) Üzlettel nem rendelkező kereskedő nevének és székhelyének feltüntetésével:
a) vásáron és piacon végezhet - külön jogszabály alapján - kereskedelmi tevékenységet;
b) külön jogszabály szerint folytathat üzleten kívüli kereskedést;
c) a (3) bekezdésben foglaltak kivételével közterületen értékesítheti - a szükséges hatósági en-
gedélyek és a közterület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása alapján - a rendelet  3. 
számú mellékletében meghatározott termékeket;
d) a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek és területhasználati hozzájárulások (megálla-
podások)  birtokában  köz-  vagy  magánterületen,  továbbá  munkahelyen,  oktatási,  nevelési, 
egészségügyi, kulturális, sportintézmény területén elhelyezett automatából csomagolt élelmi-
szert, külön jogszabályban előírt korlátozással italt, vegyi árut, napi cikket, valamint a jövedé-
ki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. 
törvényben meghatározott keretek között dohányterméket értékesíthet;
e) nem földhöz rögzített gázpalack tárolóból fóliával lezárt PB-gázpalackot értékesíthet;
f)  2000 főnél kisebb népességszámú településeken (lakott helyen) működő postahivatalokban 
az előállító által csomagolt élelmiszert - kivéve a minőségmegőrzés idejét „fogyasztható” fel-
irattal megjelölt gyorsan romló élelmiszereket -, alkoholmentes italt, vegyi árut, napi cikket, 
kávét és végső felhasználó részére dohányterméket árusíthat.
(3) A közút területének közlekedésre szolgáló részén - a járda kivételével - kereskedelmi tevé-
kenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút for-
galombiztonságát  érintő  kereskedelmi  tevékenység  csak a  közút  kezelőjének hozzájárulása 
esetén végezhető.
3. § (1) A kereskedő az üzlet működési engedélyének (a továbbiakban: működési engedély) ki-
adását az üzlet helye szerint illetékes település (község, város, megyei jogú város, fővárosi ke-
rület) jegyzőjétől (a továbbiakban: jegyző) kérheti.
(2) Ha a mozgóbolt több önkormányzat illetékességi területén működik, a kereskedő a műkö-
dési engedélyt a székhelye szerint illetékes jegyzőtől kérheti.
(3) A működési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni
a) az üzlet címét;
b) az üzlet tulajdonosát, használatának jogcímét (bérlet, haszonélvezet);
c)  a folytatni kívánt üzletköri tevékenységeket, az első helyen szerepeltetve az üzlet szakmai 
jellegét meghatározó fő tevékenységi üzletkört;



d) az üzlet napi/heti nyitvatartási idejét;
e) az üzlet fő tevékenységére utaló elnevezést;
f) mozgóbolt esetében a mozgóbolt működési területének jegyzékét.
(4) A működési engedély kiadási kérelemhez a kereskedőnek csatolnia kell a kereskedelmi te-
vékenység végzésére jogosító és az üzlethelyiség használatára való jogosultságot igazoló okira-
tokat, továbbá ha a tevékenység gyakorlását jogszabály más hatósági engedélyhez is köti, az 
engedélyeket. A jegyző szerzi be a 4. § szerinti előzetes szakhatósági hozzájárulásokat.
(5) Mozgóbolt esetében a kereskedő kérelme alapján - a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenő-
en - a jegyzőnek be kell szereznie a mozgóbolt működési területével érintett települések jegyző-
inek hozzájárulását is. Ha a mozgóbolt működési területével érintett település jegyzője a moz-
góbolt működéséhez nem járul hozzá, az alapeljárás jegyzője e település tekintetében a hozzá-
járulást elutasító állásfoglalás figyelembevételével hozza meg az 5. § (1) bekezdésében megje-
lölt működési engedélyt kiadó határozatot.
4. § Az üzlet működésének engedélyezésében közreműködő hatóságok:
a) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi, fővárosi kerületi intézete (a to-
vábbiakban: ÁNTSZ), ha az üzletben élelmiszert, vegyi árut, gyógynövényt, illóolajat értékesí-
tenek, továbbá vendéglátó üzlet, kereskedelmi szálláshely, élelmiszer mozgóárusítása, valamint 
élelmiszer és étel házhoz szállítása esetén;
b)  az  állat-egészségügyi  és  élelmiszer-ellenőrző  állomás  (a  továbbiakban:  Állomás)  és  az 
ÁNTSZ, ha az üzletben, vendéglátóhelyen állati eredetű élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot 
használnak fel, hoznak forgalomba, terményt, takarmányt, élő állatot, illetve állatgyógyászati 
készítményt értékesítenek;
c) a tűzvédelmi szakhatóság, ha az üzletben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó ve-
gyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és építőanyagot értékesítenek, valamint 
kereskedelmi szálláshely, áruház (kisáruház), vendéglátó üzlet esetén;
d) az építésügyi, a tűzvédelmi szakhatóság, a közlekedési felügyelet és az ÁNTSZ, ha az üzlet-
ben járműkereskedelmi tevékenységet folytatnak, építőanyagot,  szilárd és folyékony tüzelő-
anyagot,  üzemanyagot  értékesítenek, valamint a 216.  Diszkó [TEÁOR 55.40-ből]  üzletkörű 
egységet működtetnek;
e) az építésügyi hatóság, ha az üzletkialakítás építési vagy rendeltetés-módosítási engedély-kö-
teles;
f) a növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás, ha az üzletben növényvédő szer értékesítése 
történik;
g) a területileg illetékes rendőrhatóság, ha az üzletben polgári használatra szolgáló kézi lőfegy-
vert, lőszert, gáz- és riasztófegyvert, robbanóanyagot és robbantószert, pirotechnikai termé-
ket, gázsprayt, valamint légfegyvert értékesítenek;
h) a külön jogszabályban meghatározott hatóság, ha hozzájárulása szükséges az áru értékesí-
téséhez, illetve a tevékenység folytatásához.
5. § (1) A jegyző a 3. § (4) bekezdésében, a 4. §-ban előírt okiratok, hatósági, szakhatósági hoz-
zájárulások, engedélyek, valamint mozgóbolt esetében a 3. § (5) bekezdésében meghatározott 
hozzájárulás megléte esetén, ha az más jogszabály előírásaiba nem ütközik, államigazgatási 
határozattal köteles kiadni az 1. számú mellékletben meghatározott üzletkörökre vonatkozó 2.  
számú melléklet szerinti működési engedélyt.
(2) A forgalmazott árukhoz kapcsolódó szolgáltatások végzéséhez - ha jogszabály eltérően nem 
rendelkezik - külön engedélyre nincs szükség.
(3) Ha a szakhatóság az üzletkörön belül egyes termékek értékesítéséhez, illetve tevékenységek 
végzéséhez nem járul hozzá, a jegyző a működési engedélyen megtiltja a termékek értékesíté-
sét, illetve a tevékenységek folytatását.
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8. § (1) Az üzletek működési engedély szerinti működését és a kereskedelmi tevékenység folyta-
tására vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását a jegyző, a szakhatóságok, a Fogyasztó-
védelmi  Főfelügyelőség  és  a  területi  fogyasztóvédelmi  felügyelőségek  ellenőrzik,  amelyek 
együttműködési megállapodás alapján a rendőrséggel együtt közös ellenőrzéseket is folytathat-
nak.
(2) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az üzlet vagy az üzletben kereskedelmi te-
vékenységet folytatók a jogszabályokban foglalt előírásoknak nem felelnek meg, illetve azokat 
nem tartják be, a jegyző az üzletet az észlelt hiányosság megszüntetéséig, de legfeljebb 90 nap-
ra ideiglenesen bezárathatja.
(3) Az üzlet ideiglenes bezárását elrendelő határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal vég-
rehajtható.
(4) A jegyző a működési engedélyt visszavonja, ha
a) a kereskedő a (2) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, vagy
b) a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
c) az üzletben engedély nélkül pénznyerő automatát működtetnek,
d) a kereskedő a játékautomata bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
e) az üzlet működésével összefüggő zajhatások miatt a lakosság nyugalmának sérelme a 18. § 
(1) bekezdésében hozott intézkedés ellenére továbbra is fenn áll.
(5) A (4) bekezdés c), d) és e) pontja tekintetében a működési engedélyt visszavonó határozatot 
a fellebbezésre tekintet nélkül végre kell hajtani.
(6) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az üzletre a kereskedő működési 
engedéllyel nem rendelkezik, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni arra az időre, amíg 
az e jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő működési engedélyt a kereskedő nem kapja 
meg. A jegyzőnek az erre vonatkozó határozat azonnali végrehajtását fellebbezésre tekintet 
nélkül kell elrendelni.
24. § (1) A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy hiteles másolat-
tal köteles az árusításra való jogosultságát igazolni.
27. § E rendelet alkalmazásában:
a) üzlet: a szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített, tartós 
használatra  készült,  rendszeresen (állandóan  vagy  ideiglenes  jelleggel)  nyitva  tartó  kis-  és 
nagykereskedelmi,  jármű-  és  üzemanyag-kereskedelmi,  vendéglátó,  szálláshely-szolgáltató, 
idegenforgalmi, továbbá lakossági fogyasztási cikk javítószolgáltató értékesítő hely, ideértve a 
lakástól vagy lakóingatlantól műszakilag el nem különíthető, fogyasztási cikk javító-szolgálta-
tó tevékenység céljára kialakított helyet, a raktározás, tárolás célját szolgáló nyitott, értékesí-
tést folytató helyet, valamint a különböző intézményekben, munkahelyeken üzemelő értékesítő 
helyeket is;
j) üzletkör: az a tevékenységi kör, amelynek keretében az ott felsorolt termékek forgalmazha-
tók, illetve szolgáltatások nyújthatók. Egy üzlet működési engedélye - a szükséges (szak)ható-
sági hozzájárulások megléte esetén - több üzletkört is tartalmazhat. Az üzlet fő tevékenységét 
(szakmai jellegét) a működési engedélyen első helyen megjelölt és az üzlet elnevezésében is erre 
utaló üzletkör határozza meg;
o) üzemanyagtöltő állomás: az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) által hitelesített kútoszlop-
pal és az illetékes hatóság által engedélyezett és hitelesített tárolótartállyal, illetve a sűrített gáz 
esetében térfogat- vagy tömegáram-mérővel és összegzővel ellátott kiskereskedelmi elárusító-
hely;
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