
 

 
A Hatósági Osztály Általános Igazgatási és Kereskedelmi Csoport  

 
Kereskedelem; telep; szálláshely-szolgáltatás; vásár, piac és 
bevásárlóközpont; zenés, táncos rendezvény tevékenységek 

 
2015. évi ellenőrzési terve 

 
 
 

 
Jogszabályi háttér: 

 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 91. § (1) bekezdése alapján a hatóság 

ellenőrzési tervet készít, amely tartalmazza legalább az előre ütemezett 
ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, 

eszközét, az ellenőrzések szempontrendszerét, valamint a hatóság vezetője által 
meghatározott egyéb adatokat. Az ellenőrzési tervben nem kell megjeleníteni a 

folyamatos ellenőrzési feladatot. A Ket. 91.§ (3) bekezdése alapján az ellenőrzési 
tervet és jelentést a hatóság a honlapján és ügyfélfogadásra nyitva álló 
helyiségében közzéteszi. Az ellenőrzési tervet úgy, illetve azon részeit kell 

közzétenni, hogy az ne veszélyeztesse az ellenőrzések célját. 

 

 

További alkalmazott jogszabályok: 

 

 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

 A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. 
(IX.29.) Korm. rendelet 

 A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. 
(III.13.) Korm. rendelet 

 A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 

gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 

57/2013. (II.27.) Korm. rendelet  
 A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 

feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 

szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 
 A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 

173/2003. (X.28.) Korm. rendelet 
 A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 

szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
 
 

 
 

A nyilvántartásba vett kereskedők, ipari tevékenységet folytatók, 
szálláshely üzemeltetők, vásár, piac, bevásárlóközpontot üzemeltetők, 
zenés, táncos rendezvényt szervezők ellenőrzése 

 



 

Az ellenőrzések tárgya, szempontjai:  
 

Az egységek és a folytatott tevékenységek ellenőrzése előzetes értesítés nélkül 
történik az ellenőrzési ütemterv alapján. Az ellenőrzésen tapasztaltak 
jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre. A kereskedelmi hatósághoz érkezett 

panaszok kivizsgálása és a szükséges intézkedések végrehajtása soron kívül 
történik. Zenés, táncos rendezvények esetében az ellenőrzési kötelezettséget a 

Rendelet 13.§ (1) bekezdése és a 14.§ (2) bekezdése határozza meg, mely a 
rendszeres rendezvények esetében a zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére 
jogosult hatóságok helyszínen történő ellenőrzési kötelezettségét írja elő. 

 
Ellenőrzési időszak:  

 
2015. január 01.- 2015. december 31. 
 

Az ellenőrzések ütemezése:  
 

Folyamatos, ütemterv szerint. 
 

Az ellenőrzések eszköze:  
 
A Ket. 89.§ b) pontjában meghatározott helyszíni ellenőrzés. 

 
Az ellenőrzések célja:  

 
Az ellenőrzési ütemtervben meghatározott feladatok teljesítése, a jogszabályi 
előírások betartásának ellenőrzése, jogsértések megszüntetése és 

nyilvántartások naprakész állapotban tartása. 
Az ellenőrzések során a már nem működő üzletek, telepek, szálláshelyek 

kiszűrése és engedély valamint bejelentés nélkül folytatott kereskedelmi, ipari, 
szálláshely-szolgáltatási tevékenységet és a Rendelet hatálya alá tartozó zenés, 
táncos rendezvényt szolgáltatók esetén az eljárás lefolytatása. Zenés, táncos 

rendezvények esetén a Rendeletben meghatározottak betartásának 
szakhatóságokkal történő közös ellenőrzése. 

 
Budapest, 2015. január „ ”. 
 

     dr. Teimer Gábor jegyző helyett eljáró aljegyző 
megbízásából 
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