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VIII. Ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi és árhatósági ágazat 

1. A jegyző ipari igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Nyilvántartást vezet föld alatti tároló tér-

ségekről. 

 *  * * * 1993. évi XLVIII. tv. 

46. § (2), 

203/1998. (XII. 19.) 

Korm. rend. 32. § (2) 

2.  Megküldi véleményezésre a 

távhőszolgáltató üzletszabályzatát a fo-

gyasztóvédelmi hatóságnak. 

 *  * * * 2005. évi XVIII. tv. 7. § 

(1) a) 

3.  Jóváhagyja a távhőszolgáltató által kidol-

gozott üzletszabályzatot. 

 *  * * * 2005. évi XVIII. tv. 7. § 

(1) b) 

4.  Ellenőrzi a távhőszolgáltató tevékenysé-

gét az üzletszabályzatában foglaltak be-

tartása szempontjából.    

 *  * * * 2005. évi XVIII. tv. 7. § 

(1) c) 

5.  Jogosult a távhőszolgáltatótól a c) pont 

szerinti ellenőrzési feladatainak teljesíté-

se érdekében, annak mértékéig eseti és 

rendszeres információt kérni, az iratokba 

betekinteni, azokról másolatot, kivonatot 

készíteni, ideértve az üzleti titkot tartal-

mazó iratokat is. 

 *  * * * 2005. évi XVIII. tv. 7. § 

(1) d) 

6.  Megküldi előzetes véleményezésre a táv-

hőszolgáltatást érintő képviselő-testületi 

előterjesztések tervezetét a fogyasztóvé-

delmi hatóságnak és a felhasználói ér-

dekképviseleteknek. 

 *  * * * 2005. évi XVIII. tv. 10. 

§ a) 

7.  Biztosítja a bányafelügyelet által megküldött engedé-

lyezési dokumentációba történő betekintést a R. sze-

rinti érintett nyilvánosság számára az engedélyezési 

dokumentáció kézhezvételét követően. 

  * * * * 203/1998. (XII.19.) Korm. 

rend. 1/B. § (2) 

hatályon kívül helyezte: 

26/2022. (I.28.) Korm. rend.    

3. § (1) 

hatályát vesztette: 2022. február 

1. 

8.  Közreműködik szakhatóságként az 1. 

melléklet 1. cím 24., 29., 31., 36.,  49., 82. 

pontjában meghatározott eljárásokban. 

 *  * * * 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rend. 1. 

melléklet 

módosította: 825/2021. 

(XII.28.) Korm. rend. 
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40. § a), 1. melléklet 1. 
hatályba lépett: 2022. január 1. 

9.  Közreműködik szakhatóságként az 1. 

melléklet 12. cím 10. pontjában meghatá-

rozott eljárásban. 

 *     531/2017. (XII.29.) 

Korm. rend. 1. 

melléklet 

10.  Közreműködik szakhatóságként az 1. 

melléklet 19. cím 56., 57., 51., 52. pontjá-

ban meghatározott eljárásokban. 

 * * * * * 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rend. 1. 

melléklet 

2. A jegyző kereskedelmi és idegenforgalmi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Köteles bezáratni az üzletet legalább 30 

napra - ismételt jogsértés esetén legalább 

90 napra - ideiglenesen, ha megállapítást 

nyer, hogy az üzletben engedély nélkül 

pénznyerő automatát működtetnek.    

 
*  * * * * 

1991. évi XXXIV. tv. 

26/A. § 

2.  Kiadja kereskedelmi hatóságként az üzlet 

működési engedélyét meghatározott üz-

letköteles termékek körére. Az üzletköte-

les termékek közül az üzletben kizárólag 

a működési engedélyben megjelölt ter-

mékek forgalmazhatóak.    

 *  * * * * 2005. évi CLXIV. tv. 3. 

§ (7) 

3.  Korlátozhatja vagy megtilthatja a műkö-

dési engedélyben kereskedelmi hatóság-

ként az üzletben az üzletköteles termékek 

forgalmazására előírt követelmények 

megtartására veszélyt jelentő termékek 

forgalmazását vagy tevékenységek foly-

tatását. 

 *  * * * * 2005. évi CLXIV. tv. 3. 

§ (8) 

4.  Korlátozhatja kereskedelmi hatóságként 

az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) 

nyitva tartását - bejelentés alapján vagy 

hivatalból - a külön jogszabályban meg-

határozott veszélyes mértékű zaj esetén  

a lakók egészséges életkörülményeinek 

és pihenéshez való jogának biztosítása 

érdekében. A korlátozás keretében a 

 *  * * * * 2005. évi CLXIV. tv. 6. 

§ (5) 
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jogsértő állapot megszüntetéséig kötele-

ző éjszakai zárva tartási időszakot ren-

delhet el. 

5.  Engedélye szükséges világörökségi terü-

leten működő, szeszes italt kimérő, árusí-

tó kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet 

24 és 6 óra közötti nyitva tartásához. Az 

engedélyt módosítja vagy visszavonja, ha 

az engedély a megadását követően felme-

rült körülmények folytán a felülvizsgálat 

során az eredeti tartalommal nem adható 

meg.  

 *  * * * * 2005. évi CLXIV. tv. 6. 

§ (8) 

 

6.  Korlátozhatja üzlet 24 és 6 óra közötti 

nyitva tartását a (8) bekezdés hatálya alá 

tartozó valamint a 24 és 6 óra közötti 

nyitvatartási jogosultsággal rendelkező, 

szeszes italt kimérő, árusító kereskedel-

mi, illetve vendéglátó üzletek esetében, 

amennyiben akár hivatalból, akár a rend-

őrség írásbeli tájékoztatása alapján észle-

li, hogy a (8) bekezdés szerinti engedély 

megadásához szükséges feltételek nem 

állnak fenn.   

 *  * * * * 2005. évi CLXIV. tv. 6. 

§ (10) 

7.  Kereskedelmi hatóságként 

a) a kereskedőkről, 

b) a működési engedéllyel rendelkező és 

a bejelentett üzletekről, az üzletek nyitva 

tartásáról, 

c) a bejelentett bevásárlóközpontokról és 

helyi termelői piacokról, valamint az 

engedélyezett vásárokról és piacokról, 

d) az idegenvezetői tevékenységet foly-

tatókról, 

e) a lovas szolgáltató tevékenységet 

folytatókról, 

f) a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel 

rendelkező szálláshelyekről, 

g) a tartós szálláshasználati szolgáltatási 

tevékenységet folytatókról, 

h) az engedéllyel rendelkező utazásszer-

vezőkről és az utazásközvetítőkről nyil-

vántartást vezet.    

 *  * * * * 2005. évi CLXIV. tv. 

6/G. § 
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8.  Teljesíti 6/G. § a)-c) pontjában meghatá-

rozott nyilvántartásokra vonatkozó nyil-

vántartási kötelezettségét az Országos 

Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerbe 

történő bejegyzéssel vagy az önkor-

mányzati ASP rendszeren keresztül köz-

vetlen adatkapcsolat útján történő adat-

továbbítással. 

 * * * * * 2005. évi CLXIV. tv. 

6/I. § (1) 

 

9.  Ellenőrzi a kereskedelmi tevékenységre, 

a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató 

tevékenységekre, valamint a kereske-

delmi jellegű turisztikai szolgáltatási te-

vékenységekre vonatkozó jogszabályi és 

hatósági előírások megtartását kereske-

delmi hatóságként, és eljár ezek megsér-

tése esetén.    

 *  * * * * 2005. évi CLXIV. tv. 9. 

§ (1) 

10.  Kereskedelmi hatóságként a tevékeny-

ségre vonatkozó jogszabályi és hatósági 

előírások megsértése esetén – a külön 

jogszabályban foglaltak szerint – 

a) elrendeli az üzlet vagy szálláshely ide-

iglenes bezárását, 

b) elrendeli az üzlet vagy szálláshely 

azonnali bezárását, 

c) ha a kereskedő tevékenysége a külön 

jogszabályban meghatározott veszélyes 

mértékű környezeti zajjal jár, az üzlet 

környezetében, illetve a kereskedelmi te-

vékenység hatókörében lakók egészséges 

életkörülményeinek és pihenéshez való 

jogának biztosítása érdekében 

ca) korlátozza 22 óra és 6 óra között a 

kereskedelmi tevékenységet, illetve az 

üzlet kötelező éjszakai zárva tartását ren-

deli el, 

cb) korlátozza vagy megtiltja a vendéglá-

tó üzletben a vendégek szórakoztatására 

nyújtott szolgáltatást, tevékenységet, 

cc) korlátozza vagy megtiltja a hirdetés 

vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló 

hanghatást okozó eszköz használatát, 

d) megtiltja az engedély nélkül folytatott, 

előírásokba ütköző tevékenység végzését, 

termékkör értékesítését, 

 *  * * * * 2005. évi CLXIV. tv. 9. 

§ (4) 
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e) ha az adott tevékenység végzése enge-

délyhez kötött, visszavonja az engedélyt, 

f) közterületi értékesítés szabályainak 

megszegése kivételével bírságot szab ki, 

illetve 

g) a külön jogszabályban meghatározott 

egyéb jogkövetkezményt alkalmaz.    

11.  Elrendeli az 5/B. § szerinti rendelkezés 

megsértése esetén az (1) bekezdés hatá-

lya alá eső, jogsértő üzlet azonnali bezá-

rását. 

 *  * * * * 2005. évi CLXIV. tv. 

11/B. § (2) 
 

12.  2020. december 31-ig továbbítja a 6/G. 

§ a)-c) pontja szerinti nyilvántartások 

adattartalmát képező adatokat az ön-

kormányzati ASP rendszeren keresztül 

közvetlen adatkapcsolat útján az Orszá-

gos Kereskedelmi Nyilvántartási Rend-

szer részére. 

 * * * * * 2005. évi CLXIV. tv. 

11/G. § (1) 

 

13.  Teljesítheti az (1) bekezdés szerinti köz-

vetlen adatkapcsolat útján történő adat-

továbbítást akadályozó körülmény fenn-

állása esetén az adatok továbbítását az 

önkormányzati ASP rendszer ipar- és 

kereskedelmi szakrendszerének üzemel-

tetési és rendszertámogatási feladatait 

ellátó szerv közreműködésével is. 

 * * * * * 2005. évi CLXIV. tv. 

11/G. § (2) 

 

14.  Ellátja a nem üzleti célú közösségi, sza-

badidős szálláshely-szolgáltatással kap-

csolatos hatósági feladatokat. 

 *  * * * * 173/2003. (X. 28.) 

Korm. rend. 2. § (4) 

15.  Felveszi a szolgáltatót a hatósági nyilván-

tartásba, ha 

a) a kérelem megfelel az (1) bekezdésben 

foglaltaknak, és 

b) a jegyző a (4) bekezdés szerinti elle-

nőrzés során nem tárt fel olyan hiányos-

ságokat, amelyek miatt a 20. § (1) bekez-

dése alapján a nyilvántartásból való tör-

lésnek lenne helye, feltéve, hogy az elle-

nőrzést a nyilvántartásba vételt megelő-

zően lefolytatta.    

 *  * * * * 173/2003. (X. 28.) 

Korm. rend. 14/A. § (3) 

16.  Értesíti üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor,  *  * * * * 173/2003. (X. 28.) 
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turistaház, kulcsosház, valamint pihenő-

ház esetén a nyilvántartásba vételről az 

a)-e) pontokban meghatározott hatóságo-

kat.    

Korm. rend. 14/A. § (5) 

17.  Hatósági igazolványt állít ki a szolgáltató 

részére – a 4. számú melléklet szerinti 

adattartalommal – szolgáltató hatósági 

nyilvántartásban szereplő adatairól a 

szolgáltató tevékenységre való jogosult-

ság igazolására a nyilvántartásba vétellel 

és a nyilvántartásba vett adatok módosí-

tásával egyidejűleg,  

 *  * * * * 173/2003. (X. 28.) 

Korm. rend. 14/C. § 

18.  Átminősíti a szálláshelyet – a 20. §-ban 

foglaltak kivételével – ha a szolgáltató a 

felhívás kézhezvételétől számított 30 

munkanapon belül a kifogásolt állapotot 

nem szüntette meg, illetve a szálláshely 

átminősítéséről nem gondoskodott. 

 *  * * * * 173/2003. (X. 28.) 

Korm. rend. 19. § (5) 

19.  Ellenőrzi, hogy a szolgáltatás megfelel-e 

a hatósági nyilvántartásban, a szolgáltató 

önminősítésében és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Értesíti a 14/A. § (5) be-

kezdése szerinti, illetve más hatóságokat, 

ha az ellenőrzése során azok hatáskörébe 

tartozó jogsértést tapasztal.    

 *  * * * * 173/2003. (X. 28.) 

Korm. rend. 19. § (6) 

20.  Törli a szolgáltató a hatósági nyilvántar-

tásból, 

– ha a szálláshely a 2. számú melléklet-

ben meghatározott minősítési követelmé-

nyeknek három hónapnál hosszabb ideig 

nem felel meg, illetve a szolgáltató az 

önminősítésében foglaltaknak nem felel 

meg, és a szálláshelyet nem lehet más tí-

pusba átminősíteni, vagy azt a szolgáltató 

nem fogadja el; 

– ha a szolgáltató az ellenőrzés során fel-

tárt hiányosságokat az előírt határidőre 

nem szünteti meg; 

– ha a tárgyévben haszonkulccsal növelt 

áron értékesített férőhelyek száma, illetve 

a haszonkulcs meghaladja a meghatáro-

zott mértéket; 

 *  * * * * 173/2003. (X. 28.) 

Korm. rend. 20. § (1) 

a)–d) 
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– ha a szolgáltató azt kérelmezi. 

21.  Ugyanazon szálláshely vonatkozásában a 

törlést elrendelő határozat jogerőre emel-

kedésétől számított 

– két éven belül nem veheti újra nyilván-

tartásba, ha a törlésre az (1) bekezdés a) –

b) alapján került sor; 

– hat hónapon belül nem veheti újra nyil-

vántartásba, ha a törlésre az (1) bekezdés 

c)–d) alapján került sor. 

 *  * * * * 173/2003. (X. 28.) 

Korm. rend. 20. § (2) 

22.  Értesíti üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, 

turistaház, kulcsosház, valamint pihenő-

ház esetén a törlésről a 14/A. § (5) be-

kezdése szerinti hatóságokat. 

 *  * * * * 173/2003. (X. 28.) 

Korm. rend. 20. § (3) 

23.  Lezárja a hatósági nyilvántartást tárgyév 

végén és annak másolatát a tárgyévet kö-

vető február 28-ig megküldi a KSH ille-

tékes igazgatóságának. 

 *  * * * * 173/2003. (X. 28.) 

Korm. rend. 21. § (4) 

24.  Eljár kereskedelmi hatóságként, továbbá 

szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság-

ként. 

 *  * * * * 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rend. 4. § (1) 

 

25.  Engedélyezi a vásár vagy a piac üzemel-

tetését.    

 *  * * * * 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rend. 4. § (2) 

26.  Dönt az engedély megadásáról vagy a 

kérelem elutasításáról a kérelem beérke-

zésétől számított 20 napon belül. Az en-

gedély megadásával egyidejűleg a vásárt, 

piacot és annak fenntartóját nyilvántar-

tásba veszi.  

 *  * * * * 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rend. 4. § (5) 

 

27.  Nyilvántartásba veszi a következő adato-

kat: 

a) az engedély kiadása és a nyilvántartás-

ba vétel időpontját; 

b) az engedély és a nyilvántartás sorszá-

mát; 

c) a fenntartó által a kérelemben a (3) be-

kezdés a)–c) pontja alapján megadott 

adatokat; 

f) a vásár, piac elnevezését, 

(szak)jellegét; 

 *  * * * * 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rend. 4. § (6) a)–

l) 
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g) a vásár, piac címét; 

h) a vásár rendezésének, piac tartásának 

időpontját, időtartamát, illetve a vásár, 

piac napi/heti nyitvatartási idejét; 

i) a vásár, piac alapterületét, a vásár, piac 

számára kijelölt területet és a kijelölt áru-

sítóhelyek számát; 

j) a szakhatóságok hozzájárulásában fog-

lalt feltételeket, korlátozást; 

k) az ellenőrző hatóságoknak a vásár, pi-

ac működését érintő intézkedéseit; 

l) a nyilvántartásból való törlés tényét, 

annak időpontját. 

28.  Bejegyzi a (6) bekezdés c)–i) pontjában 

foglalt adatokban bekövetkezett változást 

a nyilvántartásba. 

 *  * * * * 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rend. 4. § (7) 

29.  Nyilvántartásba veszi a bevásárlóközpon-

tot. 

 *  * * * * 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rend. 4/A. § (2) 

30.  Bejelentés alapján vezetett nyilvántartás 

– a Szolgtv.-ben meghatározottakon túl – 

tartalmazza:  

a) a fenntartó által a bejelentésben meg-

adott adatokat, 

b) a bevásárlóközpont elnevezését, 

c) a bevásárlóközpont címét, 

d) az ingatlan helyrajzi számát, 

e) a bevásárlóközpont nyitvatartási, üze-

meltetési idejét és 

f) az üzletek, illetve más árusítóhelyek 

számát. 

 *  * * * * 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rend. 4/A. § (3) 

31.  Megküldi a bejelentés másolatát a nyil-

vántartási számmal együtt a nyilvántar-

tásba vételt követően: 

a) a fogyasztóvédelmi hatóságnak, 

b) a munkaügyi hatóságnak, 

c) az illetékes rendőrkapitányságnak.    

 *  * * * * 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rend. 4/A. § (4) 

32.  Haladéktalanul tájékoztatja a bejelentett 

adatok változásának a nyilvántartásba 

történő bejegyzéséről a (4) bekezdésben 

megjelölteket. 

 *  * * * * 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rend. 4/A. § (6) 

33.  Nyilvántartásba veszi a helyi termelői pi-  *  * * * * 55/2009. (III. 13.) 
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acot.  Korm. rend. 4/B. § (3) 

34.  Bejelentés alapján vezetett nyilvántartás 

- a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon 

túl - tartalmazza a fenntartó által a (2) 

bekezdés alapján megadott adatokat. 

 *  * * * * 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rend. 4/B. § (4) 

 

35.  Megküldi a bejelentés másolatát a nyil-

vántartásba vételt követően a nyilvántar-

tási számmal együtt: 

a) a népegészségügyi, valamint élelmi-

szerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal járási hivatalának, illetve 

a növény- és talajvédelmi, valamint fo-

gyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fő-

városi és megyei kormányhivatalnak, 

b) a kereskedelmi feladatkörében eljáró 

Budapest Főváros Kormányhivatalának, 

c) az illetékes rendőrkapitányságnak és 

d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. 

 *  * * * * 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rend. 4/B. § (5) 

 

36.  Bejegyzi a változást a nyilvántartásba.  *  * * * * 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rend. 4/B. § (6) 

37.  Engedélyezheti az illetékes rendőrkapi-

tányság véleményének kikérésével a 20 

óra utáni nyitva tartást. 

 *  * * * * 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rend. 8. § (1) 

38.  Ellenőrzi a vásárok és piacok valamint a 

bevásárlóközpont üzemeltetésére e rende-

letben előírt feltételeinek meglétét. 

 *  * * * * 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rend. 9. § (3) 

39.  Visszavonja vásárok és piacok valamint a 

bevásárlóközpont engedélyét, illetve a 

tevékenység folytatását megtiltja, és a vá-

sárt, piacot bezáratja és a nyilvántartásból 

törli, ha 

a) az engedély kiadásának, vagy a nyil-

vántartásba vételnek a feltételei már nem 

állnak fenn, 

b) a vásár, piac megszűnik, 

c) a vásár, piac működése a jogszabály-

ban előírt feltételeknek, az annak teljesí-

tésére vonatkozó, a (3) bekezdésben 

meghatározott hatóságok felszólítása el-

lenére sem felel meg.    

 *  * * * * 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rend. 9. § (4) 



10 

 

Jegyző  Ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi és árhatósági ágazat  2022 03 31 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

40.  Közli engedély megadásáról, az enge-

dély (4) bekezdés szerinti visszavonásá-

ról, illetve a tevékenység folytatásának 

megtiltásáról szóló határozatát a fenntar-

tóval, a (3) bekezdésben megjelölt ható-

ságokkal, valamint a rendőrkapitányság-

gal.  

 *  * * * * 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rend. 9. § (5) 
 

41.  Értesíti a helyi termelői piac nyilvántar-

tásba vételéről, a nyilvántartás adatainak 

4. § (7) bekezdése vagy 4/B. § (6) be-

kezdése szerint bejelentett változásáról a 

(3) bekezdésben megjelölt hatóságokat, 

valamint a rendőrkapitányságot.  

 *  * * * * 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rend. 9. § (5) 
 

42.  Közölni kell a (4) bekezdés alapján ho-

zott, az engedély visszavonásáról, illetve 

a tevékenység folytatásának megtiltásáról 

szóló határozatot egyéni vállalkozó ese-

tén az egyéni vállalkozó székhelye sze-

rint illetékes jegyzővel, gazdasági társa-

ság esetén az illetékes cégbírósággal is.  

 *  * * * * 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rend. 9. § (5) 
 

43.  Eljár a kereskedő székhelye szerinti, ke-

reskedelmi és a szolgáltatás felügyeletét 

ellátó hatóságként 

- a mozgóbolt útján folytatott kereske-

delmi tevékenység, 

- az üzleten kívüli kereskedelem, 

- a közlekedési eszközön folytatott érté-

kesítés, 

- a csomagküldő kereskedelem, 

- az automatából történő értékesítés 

esetén. 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 2. § a) 

 

 

44.  Eljár a kereskedelmi tevékenység helye 

szerinti, kereskedelmi és a szolgáltatás 

felügyeletét ellátó hatóságként az a) 

pontban nem említett kereskedelmi tevé-

kenységek esetében. 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 2. § b) 

 

 

45.  Eljár közreműködő hatóságként, ha meg-

határozott termék kereskedelmi tevé-

kenység keretében való forgalmazásához 

a Kertv. 3. § (3) bekezdése szerinti külön 

hatóság engedélye szükséges. 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 3. § (1) 
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46.  Nyilvántartásba veszi kereskedelmi te-

vékenység bejelentését a 2. melléklet A) 

pontjában meghatározott adattartalom-

mal. A nyilvántartás a 2. melléklet A) 

pontjában meghatározott adatok tekinte-

tében - azon adatok kivételével, amelyet 

jogszabály más nyilvántartás részeként 

közhitelesnek minősít - közhiteles ható-

sági nyilvántartásnak minősül. 

  * * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 6. § (1) 

 

47.  Elektronikus úton megküldi a Kertv. 

szerinti vendéglátás folytatása esetén a 

bejelentés másolatát a környezeti zaj és 

rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

szóló kormányrendelet szerint a környe-

zeti zajkibocsátási határérték megállapí-

tására hatáskörrel és illetékességgel ren-

delkező környezetvédelmi hatóságnak, 

kivéve, ha ezen ügyben ugyanazon jegy-

ző jár el. 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 6. § (2) 
 

48.  Elektronikus úton megküldi a bejelentés 

másolatát a nyilvántartásba vételt köve-

tően a nyilvántartási számmal együtt  

a) állatgyógyászati készítmény vagy an-

nak hatóanyaga, továbbá növényvédő 

szer és hatóanyagai forgalmazása esetén, 

az állatgyógyászati készítmények és 

azok hatóanyagának, valamint a nö-

vényvédő szerek és hatóanyagaik for-

galmazására vonatkozó követelmények-

nek való megfelelés kérdésében 

aa) állatgyógyászati készítmény nagyke-

reskedelme, valamint állatgyógyászati 

készítmény hatóanyagainak forgalmazá-

sa vonatkozásában az élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatás-

körben eljáró fővárosi és megyei kor-

mányhivatalnak, 

ab) állatgyógyászati készítmény kiske-

reskedelme esetén a fővárosi és megyei 

kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi feladat-

körében eljáró járási hivatalának (a to-

vábbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági 

és állategészségügyi hatáskörben eljáró 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 6. § (2a) 
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járási hivatal), növényvédő szer és ható-

anyagai forgalmazása esetén a növény- 

és talajvédelmi feladatkörében eljáró fő-

városi és megyei kormányhivatalnak (a 

továbbiakban: növény- és talajvédelmi 

hatáskörben eljáró kormányhivatal); 

b) élelmiszer, takarmány, állatgyógyásza-

ti készítménynek nem minősülő állatgyó-

gyászati termék esetén az állat-

egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző fe-

ladatkörében eljáró járási (fővárosi kerü-

leti) hivatalnak, termésnövelő anyag for-

galmazása esetén a növény- és talajvé-

delmi feladatkörében eljáró megyei kor-

mányhivatalnak. 

49.  Megküldi a bejelentés másolatát soron 

kívül, de legkésőbb a bejelentés beérke-

zését követő három napon belül elektro-

nikus úton az utazás vagy a rendezvény 

helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi 

feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalnak.    

  * * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 6. § (2b) 

 

50.  Nyilvántartásba veszi az adatokban tör-

tént változást a bejelentés alapján. A 

jegyző eljárásában a (2) és a (2a) bekez-

désben foglaltakat megfelelően alkal-

mazni kell. 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 6. § (6) 

 

51.          

52.  Helyszíni szemle szükségessége esetén a 

helyszíni szemléről szóló értesítést a mű-

ködési engedély iránti kérelemben meg-

jelölt, az 1. melléklet B) I. pontja szerinti 

adatokkal együtt küldi meg. Felhívja  a 

helyszíni szemléről szóló értesítésben az 

ügyfelek figyelmét, hogy távolmaradásuk 

a szemle megtartását nem akadályozza. 

Távolmaradás esetén a szemlén ismerteti 

az írásban beadott észrevételeket. 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 8. § (2) 

53.  Beszerzi az eljárás során a 7. § (5) be-

kezdésében megjelölt ügyfelek adatait és 

az üzlet tulajdonjogának igazolásához 

szükséges tulajdoni lapot az ingatlanügyi 

  * * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 8. § (3) 
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hatóság megkeresése útján, vagy a számí-

tógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 

használatával. 

54.  Közhiteles hatósági nyilvántartásba 

veszi az üzletet a működési engedély 

megadásával egyidejűleg a 2. melléklet 

B) pontja szerinti adattartalommal.  

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 9. § (1) 

 

55.  Közli a működési engedély tárgyában 

hozott határozatot állatgyógyászati ké-

szítmény vagy annak hatóanyagának 

forgalmazása esetén az élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatás-

körben eljáró járási hivatallal, növény-

védő szer vagy annak hatóanyagának 

forgalmazása esetén a növény- és talaj-

védelmi hatáskörben eljáró kormányhi-

vatallal. 

  * * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 9. § (3) 

 

56.  Bejegyzi az adatokban történt változást a 

bejelentés alapján a nyilvántartásba. A 

jegyző eljárásában a 9. § (3) bekezdésé-

ben foglaltakat megfelelően alkalmazni 

kell. 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 10. § (2) 

 

57.  Haladéktalanul visszavonja az üzlet meg-

szűnéséről szóló bejelentést követően a 

működési engedélyt, és az üzletet törli a 

nyilvántartásból. 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 10. § (5) 

58.  Nyilvántartásba veszi a kizárólag külön 

engedély birtokában folytatható kereske-

delmi tevékenységet a külön engedély 

kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes 

hatóságnak a Kertv. 3. § (5) bekezdése 

szerinti értesítése alapján. 

  * * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 11. § 

59.  Tájékoztatja a rendezvény megkezdését 

megelőző napig az állami adó- és 

vámhatóságot a rendezvénytartási 

engedélyköteles, vagy - a gyülekezési 

jogról szóló törvény hatálya alá tartozó 

rendezvények, a választási eljárásról 

szóló törvény hatálya alá tartozó 

gyűlések, a vallási közösségek vallásos 

szertartásai és rendezvényei és a családi 

  * * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 15. § (2) 
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eseményekkel kapcsolatos rendezvények 

kivételével - a közterületen rendezett 

olyan alkalmi rendezvényről, amelyen 

szeszes ital forgalmazása történik. 

60.  Engedélyezheti a kimérés helye szerint 

illetékes rendőrkapitányság, valamint az 

állami adó- és vámhatóság előzetes 

írásbeli véleményének figyelembe-

vételével a (2) bekezdésben megjelölt 

intézmények napi működési idejének 

lejárta után történő szeszes ital kimérést. 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 21. § (3) 

61.  Hitelesíti haladéktalanul a hereskedő ké-

relmére aláírásával és bélyegzőlenyoma-

tával a vásárlók könyvét, ha az megfelel 

az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak. 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 25. § (3) 

62.  Megtilthatja a tevékenységet vagy az üz-

letet ideiglenesen bezárathatja (az észlelt 

hiányosságok megszüntetéséig, de legfel-

jebb 90 napra), ha a kereskedő a tevé-

kenységre, a forgalmazott termékre, illet-

ve annak árusítására vonatkozó jogszabá-

lyi előírásoknak nem tesz eleget vagy 

azoknak nem felel meg, és a jogsértés 

másként nem orvosolható. 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 27. § (1) 

63.  Visszavonja a működési engedélyt, illet-

ve a tevékenység folytatását megtiltja, 

illetve az üzletet a nyilvántartásból törli, 

és az üzletet bezáratja, ha 

a) a működési engedély kiadásának fel-

tételei már nem állnak fenn, 

b) a kereskedő az (1) bekezdés szerinti 

határozatban meghatározott időtartam 

alatt nem tesz eleget a határozatban fog-

laltaknak, 

c) a kötelező éjszakai zárvatartási időszak 

alatt továbbra is nyitva tart, 

d) veszélyes mértékű környezeti zaj ese-

tén a hirdetés vagy figyelemfelhívás cél-

jára szolgáló hanghatásokat okozó eszköz 

használatának megtiltása ellenére tovább 

használja. 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 27. § (2) 

64.  Köteles azonnal bezáratni az üzletet, ha a  *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 



15 

 

Jegyző  Ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi és árhatósági ágazat  2022 03 31 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

kereskedő működési engedéllyel nem 

rendelkező üzletben folytat kizárólag üz-

lethez kötött kereskedelmi tevékenységet. 

Korm. rend. 27. § (3) 

65.  Elektronikus úton közli az (1)–(3) bekez-

désben hozott határozatát a 6. § (2) be-

kezdésében megjelölt és a külön enge-

délyt kiadó hatósággal, a hulladékkezelé-

si és hulladékgazdálkodási követelmé-

nyeknek való megfelelőség kapcsán eljá-

ró területi környezetvédelmi hatósággal, 

valamint az egyéni vállalkozót nyilván-

tartásba vevő állami adóhatósággal, gaz-

dasági társaság esetén az illetékes cégbí-

rósággal. 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 27. § (4) 

 

66.  Vizsgálja ellenőrzése során a vendéglátó 

üzletek Nemzeti Turisztikai Adatszol-

gáltató Központba történő adatszolgálta-

tási kötelezettségének teljesítését is. 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 27. § (5) 
 

67.  Ellenőrzi évente legalább egy alkalom-

mal hatósági ellenőrzés keretében a 2. 

melléklet A) pontja szerinti nyilvántar-

tásba vett vendéglátó üzlet Nemzeti Tu-

risztikai Adatszolgáltató Központba tör-

ténő adatszolgáltatási tevékenységét.  Ha 

e hatósági ellenőrzés eredményes lefoly-

tatásához az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló törvény alapján indo-

kolt, szakértőként a szakterületek ágazati 

követelményeiért felelős szervek kijelö-

léséről, valamint a meghatározott szak-

kérdésekben kizárólagosan eljáró és 

egyes szakterületeken szakvéleményt 

adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) 

Korm. rendelet 4. §-a alapján elsősorban 

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zárt-

körűen Működő Részvénytársaságot 

rendeli ki. 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 27. § (6) 

 

68.  Értesíti a Nemzeti Turisztikai Adatszol-

gáltató Központ üzemeltetőjét azon ven-

déglátó üzletekről, amelyeknek alkal-

maznia kell vendéglátó szoftvert, de az-

zal nem rendelkeznek, vagy a hatósági 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 27. § (7) 
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ellenőrzés megállapítása alapján a Nem-

zeti Turisztikai Adatszolgáltató Köz-

pontnál nem regisztráltak vagy a turisz-

tikai térségek fejlesztésének állami fela-

datairól szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rende-

letben előírt adatszolgáltatási kötelezett-

ségüket nem vagy nem megfelelően tel-

jesítették. 

69.  Megküldi a tárgyévre vonatkozó elle-

nőrzési tervét előre, a tárgyévet megelő-

ző év december 1. napjáig a Nemzeti 

Turisztikai Adatszolgáltató Központ 

üzemeltetőjének az általa előírt formá-

ban. Az ellenőrzési tervtől történő elté-

rést minden esetben indokolni szüksé-

ges, és az eltérés tényét, valamint annak 

indokait nyolc napon belül szükséges 

megküldeni a Nemzeti Turisztikai Adat-

szolgáltató Központ üzemeltetőjének. 

Az ellenőrzési terv formai és tartalmi 

követelményeit és beküldési módját a 

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 

Központ üzemeltetője a honlapján teszi 

közzé. 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 27. § (8) 

 

70.  Köteles eljárni a Nemzeti Turisztikai 

Adatszolgáltató Központ üzemeltetője 

által kezdeményezett ellenőrzés alapján 

a kezdeményezéstől számított 15 napon 

belül. 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 27. § (9) 

 

71.  Megküldi a hatósági ellenőrzés eredmé-

nyeként készült jegyzőkönyvet vagy fel-

jegyzést a Nemzeti Turisztikai Adat-

szolgáltató Központ üzemeltetője részé-

re a hatósági ellenőrzést követő 8 napon 

belül. A jegyzőkönyv és feljegyzés for-

mátumát és beküldési módját a Nemzeti 

Turisztikai Adatszolgáltató Központ 

üzemeltetője a honlapján teszi közzé. 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 27. § (10) 

 

72.  2021. október 31-ig köteles a 31. §-ban 

foglaltakat hatósági ellenőrzés keretében 

ellenőrizni. Ha a hatósági ellenőrzés so-

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 27. § (11) 
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rán megállapításra kerül, hogy a keres-

kedő nem tett eleget a 31. §-ban foglalt 

kötelezettségének, a vendéglátó üzletet 

azonnali hatállyal a 31. §-ban foglalt kö-

telezettség teljesítéséig bezáratja. 

73.  Eljár e rendelet hatálybalépésekor már 

működő és hatályos működési engedély-

lyel rendelkező üzlet esetében az 1. mel-

léklet szerinti adatokban bekövetkezett 

változás miatt benyújtott új működési en-

gedély iránti kérelem vagy bejelentés 

esetén a 6. § (6) bekezdés, illetve a 10. § 

szerint. 

 *  * * * * 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rend. 29. § (3) 

74.  Eljár a szálláshely-szolgáltatási tevé-

kenységgel összefüggésben kereskedelmi 

hatóságként, valamint a szolgáltatás felü-

gyeletét ellátó hatóságként. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 3. § 

 

75.  Szálláshely-szolgáltatási tevékenység 

megkezdéséről a hatósági ellenőrzés le-

folytatása céljából az a)-e) pontokban 

foglaltak szerint értesíti a hatóságokat. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 7. § 

 

76.  Éves ellenőrzési tervet készít a hatósági 

ellenőrzés elvégzése érdekében. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 7/A. § (2) 

77.  Ellenőrzi a nyilvántartásba vett szállás-

hely-szolgáltatót – a (4) bekezdésben 

foglalt kivétellel – 6 évente legalább egy 

alkalommal hatósági ellenőrzés kereté-

ben ellenőrzi. Ha a hatósági ellenőrzés 

eredményes lefolytatásához az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló törvény 

alapján indokolt, szakértőként a szakte-

rületek ágazati követelményeiért felelős 

szervek kijelöléséről, valamint a megha-

tározott szakkérdésekben kizárólagosan 

eljáró és egyes szakterületeken szakvé-

leményt adó szervekről szóló 282/2007. 

(X. 26.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a 

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 

Központtal való csatlakozással kapcso-

latban felmerült szakkérdésekben első-

sorban a Magyar Turisztikai Ügynökség 

Zártkörűen Működő Részvénytársasá-

      239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 7/A. § (3) 

módosította: 501/2021. 

(VIII. 18.) Korm. 

rend.12. § (1) 
hatályba lépett: 2022. január 1. 
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got, a szálláshely-minősítéssel kapcso-

latban felmerült szakkérdésekben első-

sorban a Magyar Turisztikai Minőség-

tanúsító Testület Nonprofit Kft.-t rendeli 

ki. 

78.  Ellenőrizni köteles a szálláshely-

szolgáltató Nemzeti Turisztikai Adat-

szolgáltató Központ felé történő regiszt-

rációs és rendszeres adatszolgáltatási kö-

telezettségét évente hatósági ellenőrzés 

keretében, melyet az ASP keretrendszer 

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 

Központ szakrendszerén keresztül köte-

les teljesíteni. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 7/A. § (4) 

 

79.  A (4) bekezdés szerinti ellenőrzési köte-

lezettségét a 2021. évben augusztus 31. 

napjáig köteles teljesíteni. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 7/A. § (5) 

 

80.  Kiemelten vizsgálja a (3) bekezdés sze-

rinti hatósági ellenőrzés során a (4) be-

kezdésben foglaltakon kívül kiemelten 

vizsgálja azt, hogy 

a) a szálláshely-szolgáltató eleget tesz az 

5. §-ban foglalt meghatározott rendelke-

zésnek, és 

b) a szálláshely megfelel a bejelentésben 

foglalt szálláshely-üzemeltetési tevé-

kenység e rendeletben foglalt és a szál-

láshely-minősítő szervezet elektronikus 

felületén közzétett feltételeinek. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 7/A. § (6) 

módosította: 501/2021. 

(VIII. 18.) Korm. rend. 

12. § (2) 
hatályba lépett: 2022. január 1. 

81.  Értesíti a Nemzeti Turisztikai Adatszol-

gáltató Központ üzemeltetőjét azon szál-

láshelyekről, amelyek nem rendelkeznek 

szálláshely-kezelő szoftverrel vagy a ha-

tósági ellenőrzés megállapítása alapján a 

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 

Központnál nem regisztráltak vagy a tu-

risztikai térségek fejlesztésének állami 

feladatairól szóló törvény végrehajtásá-

ról szóló kormányrendeletben foglalt 

adatszolgáltatási kötelezettségüket nem 

vagy nem megfelelően teljesítették. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 7/A. § (7) 

 

82.  Megküldi a tárgyévre vonatkozó elle-  *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 
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nőrzési tervét előre, tárgyévet megelőző 

év december 1. napjáig a Nemzeti Tu-

risztikai Adatszolgáltató Központ üze-

meltetőjének, az általa előírt formában. 

Az ellenőrzési tervtől történő eltérést 

minden esetben indokolni szükséges, és 

az eltérés tényét, valamint annak indoka-

it nyolc napon belül szükséges megkül-

deni a Nemzeti Turisztikai Adatszolgál-

tató Központ üzemeltetőjének. A tárgy-

évet megelőző év december 1. napjáig 

tájékoztatja a Nemzeti Turisztikai Adat-

szolgáltató Központ üzemeltetőjét, 

amennyiben tárgyévben nem végez elle-

nőrzést, vagy az illetékességi területén 

szálláshely nem üzemel. Az ellenőrzési 

terv formai és tartalmi követelményeit és 

beküldési módját a Nemzeti Turisztikai 

Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a 

honlapján teszi közzé. 

Korm. rend. 7/A. § (8) 

 

83.  Köteles eljárni a Nemzeti Turisztikai 

Adatszolgáltató Központ üzemeltetője 

által kezdeményezett ellenőrzés alapján 

15 napon belül. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 7/A. § (9) 

 

84.  Megküldi a hatósági ellenőrzés eredmé-

nyeként készült jegyzőkönyvet vagy fel-

jegyzést a Nemzeti Turisztikai Adat-

szolgáltató Központ üzemeltetője részé-

re a hatósági ellenőrzést követő 8 napon 

belül. A jegyzőkönyv és feljegyzés for-

mátumát és beküldési módját a Nemzeti 

Turisztikai Adatszolgáltató Központ 

üzemeltetője a honlapján teszi közzé. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 7/A. § (10) 

 

85.  Eljár közreműködő hatóságként a külön 

engedélyhez kötött kereskedelmi tevé-

kenységhez szükséges külön engedély 

kiadására irányuló eljárásban. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 8. § (1) 

86.  Továbbítja közreműködő hatóságként a 

kérelmet – a bejelentés megtörténtéről 

szóló igazolással együtt –a külön enge-

dély kiadására hatáskörrel rendelkező il-

letékes hatósághoz. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 8. § (2) 
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87.  Elbírálja a bejelentést és a külön enge-

dély iránti kérelmet egy eljárásban, ha az 

(1) bekezdés szerinti külön engedély elbí-

rálására hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkezik. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 8. § (4) 

 

88.  Haladéktalanul továbbítja a bejelentéssel 

kapcsolatos eljárásra kijelölt másik ható-

ságnak a bejelentést a Szolgtv. 23. §-a 

szerinti intézkedések megtétele érdeké-

ben. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 8. § (5) 

89.  Eljár Közreműködő hatóságként a gyó-

gyászati jellegre utaló megnevezés enge-

délyezésére irányuló eljárásban. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 9. § (1) 

90.  Továbbítja a kérelmet közreműködő ha-

tóságként – a bejelentés megtételéről szó-

ló igazolással együtt –a gyógyászati jel-

legre utaló megnevezés engedélyezésére 

hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság-

hoz. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 9. § (2) 

 

91.  Közli a szálláshely-üzemeltetési tevé-

kenység folytatására vonatkozó bejelen-

tést a Nemzeti Turisztikai Adatszolgálta-

tó Központ üzemeltetőjével. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 11. § (2) b) 

 

92.  Megküldi az egyéb szálláshelyen történő 

szálláshely-szolgáltatási tevékenység 

folytatására vonatkozó bejelentés meg-

történtéről szóló igazolást az érintett ha-

tóság részére, ha a szálláshelyen nyújtott 

szálláshely-szolgáltatás a 7. § (1) bekez-

désben meghatározott valamely hatóság 

feladat- és hatáskörét az ott megjelölt 

szempontok szerint érinti. A hatóság el-

lenőrzés befejezését követő nyolc napon 

belül, annak eredményéről tájékoztatja a 

jegyzőt. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 11. § (3) 

 

93.  Közzéteszi az interneten az általa vezetett 

nyilvántartást. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 12. § (2) 

94.  Bejegyzi az adatokban történt változást a 

bejelentés alapján a nyilvántartásba. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 13. § (2) 
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95.  Haladéktalanul törli a szálláshelyet a 

szálláshely megszűnésére vonatkozó be-

jelentést követően a nyilvántartásból. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 13. § (5) 

 

96.  Megállapítja szálláshelyre vonatkozó 

jogszabályi és hatósági előírások megsér-

tése esetén az alábbi jogkövetkezménye-

ket: 

a) határidő tűzésével felhívja – a c)–e) 

pontokban meghatározott esetek kivéte-

lével –a szálláshely-szolgáltatót a jogsér-

tés megszüntetésére, illetve a jogszabályi 

feltételeknek megfelelő állapot helyreállí-

tására. 

b) ha a szálláshely-szolgáltató az a) pont-

ban meghatározott határidő elteltével a 

jogsértést nem szünteti meg, illetve a jog-

szerű állapotot nem állítja helyre, arra 

ismételt határidő kitűzésével felszólítja a 

szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot 

szab ki, 

c) ha a szálláshely nem felel meg a 4. §-

ban meghatározott követelményeknek, ha-

táridő kitűzésével felhívja a szálláshely-

szolgáltatót a jogsértő állapot megszünte-

tésére és a jogszerű állapot helyreállításá-

ra, és a jogsértő állapot megszüntetéséig, 

illetve a jogszerű állapot helyreállításáig, 

de legfeljebb kilencven napig elrendeli a 

szálláshely ideiglenes bezárását, 

d) azonnali hatállyal megtiltja a szállás-

hely-nyilvántartásban nem szereplő és a 

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 

Központba nem regisztrált szálláshely 

üzemeltetését és pénzbírságot szab ki, 

e) ha az ideiglenes bezárást követően a 

szálláshely-szolgáltató a megjelölt határ-

időn belül a jogsértő állapotot nem szün-

teti meg, vagy a szálláshely-szolgáltató 

egy éven belül ismételten olyan jogsértő 

magatartást tanúsít, amely miatt vele 

szemben a b) pont szerinti pénzbírságot 

kell kiszabni, elrendeli a szálláshely be-

zárását, egyidejűleg törli a szolgáltatót a 

nyilvántartásból. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 14. § (1) 

a)–e) 
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97.  Haladéktalanul értesíti a 13. §-ban meg-

határozott adatváltozásról, valamint a 

szálláshely-szolgáltató nyilvántartásból 

való törléséről a 11. § szerinti hatóságo-

kat. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 15. § 

 

98.  Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésére bocsátja az 

(1) bekezdés szerint szolgáltatott adatokat statisztikai 

célokra. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) Korm. rend. 

16. § (3) 

hatályon kívül helyezte: 

273/2019 (XI.20.) Korm. rend. 

1. (2) 

hatályát vesztette: 2022. január 

1. 

99.  Eljár az adatváltozás tekintetében a 13. § 

szerint. 

 *  * * * * 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rend. 18. § (4) 

100.  Kiadja a rendezvénytartási engedélyt. 

Az engedély iránti kérelem elbírálásának 

ügyintézési határideje 20 nap. 

 *  * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 3. § (3) 

101.  Elrendelheti helyszíni szemle megtartá-

sát, melyet a szakhatóságokkal közösen 

kell lefolytatni. A helyszíni szemléről 

értesíti az Országos Mentőszolgálatot. 

  * * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 5. § (2) 

 

102.  Megküldi a helyszíni szemléről szóló 

értesítést az engedély iránti kérelemben 

megjelölt adatokkal együtt. Az értesítés-

ben felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy 

távolmaradásuk a szemle megtartását 

nem akadályozza. Távolmaradás esetén 

a szemle időpontja előtt az ügyfél által 

írásban beadott észrevételeket a szemlén 

ismerteti. 

 *  * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 5. § (3) 

103.  Beszerzi eljárása során az ügyfelek adata-

it és a zenés, táncos rendezvény helyszí-

néül szolgáló építmény vagy terület tu-

lajdonjogának igazolásához szükséges 

tulajdoni lapot az ingatlanügyi hatóság 

megkeresése útján vagy a számítógépes 

ingatlan-nyilvántartási rendszer használa-

tával. 

 *  * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 5. § (4) 

104.  Nyilvántartásba veszi az ngedély meg-

adásával egyidejűleg a zenés, táncos ren-

dezvényt az 1. melléklet szerinti. A nyil-

vántartás nyilvános, azt az önkormányzat 

 *  * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 6. § (1) 
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honlapján közzéteszi. 

105.  Közli az engedély tárgyában hozott hatá-

rozatot  a fogyasztóvédelmi hatósággal. 

 *  * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 6. § (2) 

106.  Igazolást ad ki az adatokban bekövetke-

zett változást a bejelentés alapján a nyil-

vántartásba bejegyzi, és a módosított 

adatoknak megfelelő engedélyről. 

 *  * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 7. § (2) 

107.  Visszavonja az engedélyt a tevékenység 

megszüntetésére vonatkozó bejelentés 

alapján, és a zenés, táncos rendezvényt 

törli a nyilvántartásból. 

  * * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 7. § (4) 

108.  Haladéktalanul közli a nyilvántartásban 

foglalt adatokban bekövetkezett válto-

zást, valamint az adatváltozás tárgyában 

hozott határozatot a szakhatóságokkal és 

a 6. § (2) bekezdésében meghatározott 

hatóságokkal. 

 *  * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 7. § (5) 

 

109.  Jogosult a zenés, táncos rendezvények 

ellenőrzésére. 

 *  * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 12. § (1) 

110.  Összehangolja az ellenőrzésre jogosult 

hatóságok ellenőrzési tevékenységét. 

  * * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 12. § (2) 

111.  Ellenőrzési tervet készít, amely tartal-

mazza legalább az előre ütemezett elle-

nőrzések tárgyát, az ellenőrzési idősza-

kot, az ellenőrzések ütemezését, eszkö-

zét, az ellenőrzések szempontrendszerét. 

 * * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 12. § (3) 

 

112.  Ellenőrzési jelentést készít az ellenőrzési 

tervben foglaltak, valamint az ellenőrzé-

si tervben nem szereplő, azonban az el-

lenőrzési időszakban lefolytatott hatósá-

gi ellenőrzések végrehajtásáról, a levont 

következtetésekről a következő ellenőr-

zési időszak lezárása előtt, amely tartal-

mazza legalább az ellenőrzések számát, 

azok eredményét, a megállapított jogsér-

tések típusait, továbbá az általa megha-

tározott egyéb statisztikai adatokat. 

 * * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 12. § (4) 

 

113.  Közzéteszi az ellenőrzési tervet és az el-  * * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 
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lenőrzési jelentést az önkormányzat hon-

lapján és az ügyfélfogadásra nyitva álló 

helyiségébe. Az ellenőrzési tervet, illet-

ve azon részeit úgy kell közzétenni, 

hogy az ne veszélyeztesse az ellenőrzé-

sek célját. 

rend. 12. § (5) 

 

114.  Átadja a helyszínen az ellenőrzést végző 

hatóságként a hatósági ellenőrzésről ké-

szített jegyzőkönyv egy példányát az 

ügyfélnek, vagy azt az ügyfél részére az 

ellenőrzés befejezésétől számított tíz na-

pon belül megküldi. 

 * * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 12/A. § (1) 

 

115.  Készíthet egyszerűsített jegyzőkönyvet 

is, ha a hatósági ellenőrzés során jogsér-

tést nem tapasztal, jegyzőkönyv felvéte-

le helyett, amelyet az ügyfél kérelmére a 

hatóság az ügyfélnek a helyszínen átad, 

vagy az ügyfél részére az ellenőrzés be-

fejezésétől számított tíz napon belül 

megküld. 

 * * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 12/A. § (2)  

 

116.  Mellőzheti a hatósági ellenőrzésről ké-

szült jegyzőkönyv ügyfél részére történő 

megküldését, ha a döntés kizárólag a 

jegyzőkönyv megállapításain alapul. 

 * * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 12/A. § (3) 

 

117.  Köteles hatóságként egy éven belül lega-

lább egyszer a rendszeres rendezvények 

helyszínét ellenőrizni olyan időben, 

amikor ott nem tartanak zenés, táncos 

rendezvényt. 

 *  * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 13. § (1) 

118.  Megtiltja az észlelt hiányosságok meg-

szüntetéséig, de legfeljebb kilencven 

napra zenés, táncos rendezvény tartását, 

ha a zenés, táncos rendezvény helyszíne 

a jogszabályi feltételeknek nem felel 

meg és a jogsértés másként nem orvo-

solható, illetve a jogszabályi feltételek-

nek való megfelelés más módon nem 

biztosítható. 

 *  * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 13. § (2) 

119.  Visszavonja az engedélyt, illetve a ren-

dezvény tartását megtiltja, ha 

a) az engedély kiadásának feltételei már 

 *  * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 13. § (3) 
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nem állnak fenn, 

b) a rendezvény szervezője a (2) bekez-

dés szerinti határozatban meghatározott 

időtartam alatt nem tesz eleget a határo-

zatban foglaltaknak. 

120.  Közli a (2) és (3) bekezdés alapján ho-

zott határozatát a hatóságokkal. 

 *  * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 13. § (4) 

121.  Hatóságként az alkalmi rendezvényt 

szükség szerint ellenőrzi. 

 *  * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 14. § (1) 

122.  Ellenőrzést tart hatóságként a rendszeres 

rendezvény helyszínén a zenés, táncos 

rendezvények időpontjában egy éven be-

lül legalább kétszer. Koordinálja a ható-

sági ellenőrzéseket. 

 *  * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 14. § (2) 

123.  Alkalmazhatja hatóságként az ellenőrzés 

során tapasztalt hiányosságokra, jogsér-

tésekre tekintettel - a külön jogszabály-

ban meghatározott jogkövetkezménye-

ken túl - az alábbi intézkedéseket: 

a) figyelmeztetés, ha a zenés, táncos 

rendezvény helyszínén a hatóság első 

ízben állapított meg jogsértést, kivéve az 

(5) bekezdésben szabályozott eseteket; 

b) felszólítás a hiányosságok meghatá-

rozott időn belüli pótlására; 

c) eljárást kezdeményez; 

d) a zenés, táncos rendezvény folytatását 

a helyszínen felfüggeszti. 

 *  * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 14. § (3) 

124.  Köteles ellenőrzést végző hatóságként 

amennyiben az alábbi jogsértéseket ta-

pasztalja, a külön jogszabályban megha-

tározott ideiglenes intézkedés keretében 

a zenés, táncos rendezvény folytatását a 

helyszínen felfüggeszteni: 

a) a rendezvényhelyszín engedély iránti 

kérelemben meghatározott befogadóké-

pességének nyilvánvalóan jelentős túllé-

pése; 

b) a biztonsági tervben meghatározott 

számú biztonsági személyzet hiánya; 

c) az engedély hiánya; 

d) a zenés, táncos rendezvény folytatása 

 *  * * * * 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rend. 14. § (5) 



26 

 

Jegyző  Ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi és árhatósági ágazat  2022 03 31 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

az élet- vagy testi épség veszélyezteté-

sével jár; 

e) a zenés, táncos rendezvény folytatása 

a közbiztonságot vagy a közrendet köz-

vetlenül és súlyosan veszélyezteti. 

125.  Köteles a telepengedély iránti kérelem 

elbírálása során meggyőződni arról, 

hogy a helyi építési szabályzat, illetve 

annak hiányában az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdé-

se szerint a kérelemben feltüntetett tele-

pen az adott tevékenység végezhető-e.    

 * * * * * 57/2013. (II.27.) Korm. 

rend. 6. § (1) 

 

126.  Haladéktalanul nyilvántartásba veszi a 6. 

melléklet szerint a telepet telepengedély-

köteles tevékenység esetében a telepen-

gedély megadásával egyidejűleg, beje-

lentés-köteles tevékenység esetében a 

(2) bekezdésben meghatározott feltétel 

fennállásának vizsgálatát követően. Az 

általa vezetett nyilvántartást az interne-

ten közzéteszi.    

 * * * * * 57/2013. (II.27.) Korm. 

rend. 8. § (1) 

 

127.  Haladéktalanul köteles bejelentés-

köteles tevékenység esetében meggyő-

ződni arról, hogy a helyi építési szabály-

zat, illetve annak hiányában az épített 

környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § 

(2) bekezdése szerint a kérelemben fel-

tüntetett telepen az adott tevékenység 

végezhető-e. Amennyiben megállapítja, 

hogy az adott tevékenység a telepen nem 

végezhető, az ipari tevékenység végzését 

megtiltja és a telepet bezáratja. 

 * * * * * 57/2013. (II.27.) Korm. 

rend. 8. § (2) 

 

128.  Bejegyzi az adatváltozást a nyilvántar-

tásba. Telepengedély-köteles tevékeny-

ség esetében a nyilvántartásba való be-

jegyzést követően, a korábban kiadott 

telepengedély bevonásával egyidejűleg a 

módosított adatoknak megfelelő telep-

engedélyt ad ki.    

 * * * * * 57/2013. (II.27.) Korm. 

rend. 10. § (2) 

 

129.  Felfüggesztheti a tevékenység telephe-  * * * * * 57/2013. (II.27.) Korm. 
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lyen történő gyakorlását abban az eset-

ben, ha az ipari tevékenység folytatója 

a) tevékenységére vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak nem tesz eleget, vagy 

b) telepe a hatályos jogszabályi, vala-

mint az engedély alapját képező feltéte-

leknek nem felel meg, és felszólítás el-

lenére sem teszi meg a szükséges intéz-

kedéseket, hivatalból vagy a vonatkozó 

jogszabályi előírások megtartásának el-

lenőrzésére egyébként jogosult más ha-

tóság kezdeményezésére, az észlelt hiá-

nyosságok megszüntetéséig, de legfel-

jebb 90 napra, , valamint a napi üzemel-

tetési, nyitvatartási időtartam meghatá-

rozásával vagy más módon korlátozhat-

ja, vagy a telepet ideiglenesen 

bezárathatja. 

rend. 11. § (2) 

130.  Megtiltja az ipari tevékenység folytatá-

sát amennyiben a tevékenység folytatója 

a) telepengedély-köteles tevékenységet 

folytat telepengedély nélkül vagy beje-

lentés-köteles tevékenységet folytat be-

jelentés nélkül, vagy 

b) a tevékenység gyakorlását felfüggesz-

tő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes 

bezárását elrendelő határozatban megha-

tározott időtartam alatt sem tesz eleget a 

határozatban foglaltaknak, illetve 

a telepengedélyt visszavonja, és a tevé-

kenységet, illetve a telepet törli a nyil-

vántartásból. 

 * * * * * 57/2013. (II.27.) Korm. 

rend. 11. § (3) 

131.  Kezdeményezheti a szolgáltató tevékeny-

ségtől való eltiltását és a hatósági nyil-

vántartásból való törlését, ha a hatósági 

ellenőrzés során az (1) bekezdésben 

meghatározott valamely körülmény fenn-

állását állapítja meg. 

 * * * * * 14/2008. (XII. 20.) ÖM 

rend. 7. § (2) 
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