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Állategészségügy 

 Feladat, besorolás  Jogszabály  Címzett 

 Állategészségüggyel kapcsolatos feladat- és 

hatáskörök 

    

 Ellátja a Kormány által kijelölt élelmiszerlánc- 

felügyeleti szervként Éltv. 18. § (6) bekezdésében 

leírt, a méhállományok tartási helyének, illetve 

vándoroltatásának nyilvántartásba vételével 

kapcsolatos feladatokat. 

 19/1992. (I. 28.) Korm. 

rendelet 1. § d) 

 Jegyző 

   

 Ellátja a települési önkormányzat döntését előkészítő 

eljárás során az állati hullák és feldolgozásra 

alkalmatlan állati eredetű hulladékok elföldelésére 

alkalmas területek kijelölésével kapcsolatos 

feladatokat. 

 19/1992. (I. 28.) Korm. 

rendelet 1. § f) 

 Jegyző 

   

 Saját költségén köteles az állati eredetű 

melléktermék elszállításáról, ártalmatlanná tételéről 

az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, 

valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó 

jogi aktusaiban előírt módon gondoskodni, az 

élelmiszerlánc-felügyeleti szervet - annak felhívására 

- az állati eredetű melléktermék ártalmatlanná 

tételének jogszabályban meghatározott módon 

történő végrehajtásáról e törvény végrehajtására 

kiadott jogszabályban foglaltak szerint tájékoztatni ha 

 2008. évi XLVI. törvény 19. 

§ (1), (2) a), b) 

 Képviselő-testület, Közgyűlés 

 a) az állati eredetű melléktermék - így különösen az 

elhullott állat tetemének - tulajdonosa ismeretlen 

vagy ismeretlen helyen tartózkodik, vagy 

    

 b) az állati eredetű melléktermék a közterületen van     

   

 Közútkezelőként saját költségén köteles az állati 

eredetű melléktermék elszállításáról, ártalmatlanná 

tételéről az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül 

alkalmazandó jogi aktusaiban előírt módon 

gondoskodni, az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet - 

annak felhívására - az állati eredetű melléktermék 

ártalmatlanná tételének jogszabályban meghatározott 

módon történő végrehajtásáról e törvény 

végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint 

tájékoztatni, ha az állati eredetű melléktermék a 

közúton van. 

 2008. évi XLVI. törvény 19. 

§ (1), (2) c) 

 Jegyző 

   

 A méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást 

folyamatosan vezeti. 

 70/2003. (VI. 27.) FVM 

rendelet 2. § 

 Jegyző 

   

 Nyilvántartja a méhész nevét és lakóhelyét, a 

méhcsaládok állandó és legutóbbi tartási helyét, az 

állatorvosi igazolás számát, keltét és kiállításának 

helyét, a méhcsaládok számát, az elhelyezésre 

szolgáló terület pontos megjelölését és a letelepedés 

idejét. 

 70/2003. (VI. 27.) FVM 

rendelet 9. § (4) 

 Jegyző 
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 Létszámfeletti állattartás miatt lefolytatja az eljárást.  

 

53/2004.(X.21.) 

önkormányzati rendelet 

 

 

Polgármester 

   

Állatvédelem 

 Feladat, besorolás  Jogszabály  Címzett 

 A veszélyes állatokat nyilvántartásba veszi és 

ellenőrzi azokat. 

 8/1999. (VIII. 13.) KöM-

FVM-NKÖM-BM együttes 

rendelet 4. § (2) 

 Jegyző 

   

   

   

   

   

 Az állattartót az állat megfelelő és biztonságos 

elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása 

érdekében meghatározott építési munka elvégzésére 

kötelezheti. 

 245/1998. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 2. § 

 Jegyző 

   

 Ha az 1998. évi XXVIII. törvény 6-8. §-aiban 

meghatározott rendelkezések megsértését észleli, 

illetve ezek megsértése miatt hozzá bejelentés 

érkezik, köteles haladéktalanul eljárni, vagy a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság 

intézkedését kezdeményezni. 

 245/1998. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 3. § 

 Jegyző 

   

 Az állatvédelmi és az állattartási szabályok 

megsértése esetén meghatározott cselekmény 

végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti 

az állattartót az állatok védelme érdekében. 

 245/1998. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 4. § (1) 

 Jegyző 

   

 A 4. § (1) bekezdés szerinti határozatát, ha az 

természetvédelmi oltalom alatt álló állatot érint, 

köteles közölni a természetvédelmi hatósággal is. 

 245/1998. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 4. § (2) 

 Jegyző 

   

   

 Az állatvédelemre, valamint az állattartásra 

vonatkozó szabályok megsértése esetén - a (2) 

bekezdés szerinti állatok kivételével - az állattartást 

korlátozhatja, megtilthatja. 

 245/1998. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 7. § (1) 

 Jegyző 

   

 Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve 

nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá 

tartozó állat esetén kezdeményezi a természetvédelmi 

hatóságnál az állat tartásának korlátozását, illetve 

megtiltását. 

 245/1998. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 7. § (2) 

 Jegyző 

 (K-V-MJV-FK)     

 Az állatvédelmi bírságot - feladatkörében - kiszabja.  244/1998. (XII. 31.) Korm.  Jegyző 
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rendelet 3. § (1) a) 

   

 Az állatvédelmi bírságból befolyt összeget 

elkülönítetten és ellenőrizhetően kell kezelni, 

kizárólag az állatvédelemmel kapcsolatos kiadási 

többletének fedezeteként lehet felhasználni. 

 244/1998. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 5. § 

 Jegyző 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Az 1998. évi XXVIII. törvényben foglaltak 

végrehajtását - feladat- és hatáskörében eljárva 

ellenőrzi. 

 1998. évi XXVIII. törvény 

45/A. § 

 Jegyző 

   

 Ha az állattartó az e törvényben, illetve a külön 

jogszabályban foglalt rendelkezéseket nem vagy nem 

megfelelően teljesíti és ez által az állat egészségét 

súlyosan veszélyezteti, az állat tulajdonosának 

költségére elrendelheti - a feltételek biztosításáig - az 

állat megfelelő helyre való szállítását és a várható 

tartási költségek tulajdonos általi megelőlegezését. 

 1998. évi XXVIII. törvény 

45/B. § (1) 

 Jegyző 

   

 Ha az állattartó az állatvédelmi hatóság által előírt 

időpontig gondoskodik a jogszabályszerű állattartási 

feltételek biztosításáról, úgy az (1) bekezdés szerint 

elszállított állatot részére vissza kell szolgáltatni, 

ellenkező esetben az állatot elkobozza. Gondoskodik 

az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt 

jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat 

végleges elhelyezéséről. Az állatot a korábbi 

tulajdonosának, illetve korábbi tartási helyére nem 

adhatja ki. Ha az állat végleges elhelyezése csak 

rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi 

tulajdonost a jogsértés súlyától, ismétlődésétől 

függően legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére 

kötelezheti. 

 1998. évi XXVIII. törvény 

45/B. § (2) 

 Jegyző 

   

 

Birtokvédelem 

 Feladat, besorolás  Jogszabály  Címzett 
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 Birtokvédelem 

    

 A jegyző elrendeli az eredeti birtokállapot 

helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő 

magatartástól eltiltja; kivéve, ha 

nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelmet 

kért, nem jogosult a birtoklásra vagy 

birtoklásának megzavarását tűrni volt 

köteles.  

 2013. évi V. törvény 5:8. § 

(2) 

 Jegyző 

   

 A jegyző - kérelemre -jogosult a hasznok, a 

károk és a költségek kérdésében is 

határozni. 

 2013. évi V. törvény 5:8. § 

(2) 

 Jegyző 

   

   

   

 A birtokvédelmi eljárásban a Ket. 29. § (1)-(4) 

bekezdése, 29. § (6)-(8) bekezdése, 29. § (10) 

bekezdése, 29/A. §, 30. § f) és g) pontja, 31. § (1) e) 

és g), 31. § (3) bekezdése, 32. § (3) bekezdése, 32. § 

(6)-(7) bekezdése, 34. § (2) bekezdése, 37. § (5) 

bekezdése, 41. §-a, 44-45/A. §-a és 50/A-50/D. §-a 

nem alkalmazható. 

 228/2009. (X. 16.) Korm. 

rendelet 2. § (1) 

 Jegyző 

     

 Az ügyfél által előterjesztett nyilatkozatokat és 

bizonyítékokat haladéktalanul megküldi a másik 

ügyfél számára. 

 228/2009. (X. 16.) Korm. 

rendelet 2. § (3) 

 Jegyző 

     

 A birtokvédelmi eljárás megindításáról az 

ellenérdekű felet haladéktalanul értesíti. Az 

értesítéssel egyidejűleg az ellenérdekű félnek 

megküldi a birtokvédelmi eljárás iránti kérelem 

másolatát. 

 228/2009. (X. 16.) Korm. 

rendelet 3. § (3) 

 Jegyző 

     

 A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás 

megállapítása során a bizonyítást kérelemre folytatja 

le. A bizonyítás a felek kérelme alapján kiterjedhet az 

e bekezdésben felsoroltakra. 

 228/2009. (X. 16.) Korm. 

rendelet 4. § a)-h) 

 Jegyző 

     

 A birtoklás kérdésében hozott határozata 

végrehajtásáról gondoskodik. 

 228/2009. (X. 16.) Korm. 

rendelet 6. § (1) 

 Jegyző 

     

 Ha a bíróság a birtokvédelmi eljárás után indított 

birtokvédelmi perben a keresetet elutasítja, a 

határozat végrehajtásáról - a hasznok, károk és 

költségek kivételével - gondoskodik. 

 228/2009. (X. 16.) Korm. 

rendelet 6. § (2) 

 Jegyző 
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A lakáscélú támogatásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök 

 Feladat, besorolás  Jogszabály  Címzett 

 Az állampolgárokat megillető lakáscélú 

támogatásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök 

      

 Intézkedik a kedvezmény, illetőleg a fiatalok 

otthonteremtési támogatása visszafizetését biztosító 

jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb 

lakásra való átjegyzése iránt. 

  12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. 

§ (3), (5), (6) 

 Jegyző 

   

Megjelöli azt a bankszámlát, amelyikre a 

kedvezményt, illetőleg a fiatalok otthonteremtési 

támogatását vissza kell fizetni. A beérkezés után 

köteles azt a központi költségvetés javára átutalni. 

  12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. 

§ (3) 

 Jegyző 

   

 A 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. § (5) 

bekezdés szerinti igazolás elmaradása esetén 

intézkedik a letéti számlán elhelyezett összeg 

központi költségvetés javára történő átvezetéséről. 

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. § 

(5) 

 Jegyző 

   

 

 

Határozatairól, intézkedéseiről elektronikus úton a 

pénzügyminiszter által kiadott tájékoztatóban 

közzétett adatlapok kitöltésével és megküldésével 

értesíti a Kincstárat. Az adatszolgáltatási 

kötelezettségnek a határozat jogerőre emelkedésnek 

napját követően, intézkedés esetén annak 

kiadmányozásakor kell eleget tenni. 

 

 

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. § 

(15) 

  

 

Jegyző 

 
 

Tartási szerződéssel kapcsolatos feladatok 
 

Feladat, besorolás  Jogszabály  Címzett 

  

    

Hozzájárulhat a lakásbérleti jog folytatása ellenében 

kötendő tartási szerződéshez.  

 

 

Megtagadhatja a hozzájárulást, ha a törvényben 

meghatározott kizáró feltételek fennállnak. 

 

 

 

 

 

 

Hozzájárul a bérleti szerződés megkötéséhez bérleti 

jogviszony folytatása alapján 

 

 

 

 

 

1993. évi LXXVIII. törvény 22.§ (1), (3) 

 

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 

Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

bérletének szabályozásáról szóló 

Budapest főváros XIV. kerület Zugló 

Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2010.(VI.18.) önkormányzati 

rendelete 54. § 

 

 

1993. évi LXXVIII. törvény 32.§ (1)  

 

a Budapest főváros XIV. kerület Zugló 

Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

bérletének szabályozásáról szóló 

Budapest főváros XIV. kerület Zugló 

Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2010.(VI.18.) önkormányzati 

Képviselő-testület / 

Polgármester 

 

 

 

Képviselő-testület/ 

Polgármester 

 

 

 

 

 

Képviselő-testület/ 

Polgármester 
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 rendelete 60. § 

 

Közterület használat engedélyezésével kapcsolatos feladatok 

 

Feladat, besorolás  Jogszabály  Címzett 

 Döntésre előkészíti a közterület-használat 

engedélyezésére vonatkozó kérelmeket, ennek körében 

megkeresi a társszerveket, társhatóságokat 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest 

Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

tulajdonában álló közterületek használatáról és 

rendjéről szóló 16/2013. (IV.29.) rendelete 

Képviselő-

testület/ 

Polgármester 

Előterjesztést készít a Képviselő-testület, TB részére 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest 

Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

tulajdonában álló közterületek használatáról és 

rendjéről szóló 16/2013. (IV.29.) rendelete 4.§ 

Képviselő-

testület/ 

Tulajdonosi 

Bizottság 

A döntésnek megfelelően elkészíti a közterület-

használati hozzájárulást, megküldi az érintetteknek 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest 

Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

tulajdonában álló közterületek használatáról és 

rendjéről szóló 16/2013. (IV.29.) rendelete 13.§ (2)-

(4) bekezdés 

Képviselő-

testület/ 

Polgármester 

Ellenőrzi a közterület-használati hozzájárulásban 

foglaltak betartását, jogsértés esetén megteszi a 

szükséges intézkedéseket 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest 

Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

tulajdonában álló közterületek használatáról és 

rendjéről szóló 16/2013. (IV.29.) rendelete 

Képviselő-

testület/ 

Polgármester 

 

 

 

Hagyaték 

 Feladat, besorolás  Jogszabály  Címzett 

 Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladat- és 

hatáskör 

    

 Ha a haláleset nem a meghalt személy utolsó 

belföldi lakóhelyén történt, a halottvizsgálati 

bizonyítványt köteles a meghalt személy utolsó 

belföldi lakóhelye szerint illetékes jegyzőnek, ha 

pedig a meghalt személynek belföldön lakóhelye 

nem volt, vagy az nem állapítható meg, a hagyatéki 

vagyon fekvésének helye szerint illetékes jegyzőnek 

megküldeni. 

 2010. évi XXXVIII. tv. 4. §    Jegyző 

   

 A jegyző, ha az eljárásra nem illetékes, a 

bejelentésről további eljárás végett értesíti az 

illetékes jegyzőt, illetőleg közjegyzőt. 

2004. évi CXL. tv. 22. § (2)  Jegyző 

   

 Amennyiben leltározásnak helye van, a halálesetről 

szóló értesítésnek (halottvizsgálati bizonyítványnak, 

holtnak nyilvánító határozatnak stb.), illetőleg a 

megkeresésnek a jegyzőhöz érkezését követően 

harminc napon belül a leltárt köteles elkészíteni. Ha 

utóbb derül ki, hogy a meghalt személy után kötelező 

2010. évi XXXVIII. tv. 19. §  Jegyző 
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leltározás alá eső [4. § (1)-(2) bekezdés], de 

korábban még nem leltározott vagyon maradt, a 

leltárt attól a naptól számított harminc napon belül 

kell elkészíteni, amikor a jegyző erről a vagyonról 

tudomást szerzett. 

   

 A leltározás idejéről és helyéről az előtte ismert 

érdekelteket (belföldön lakó örökösöket, 

hagyományosokat, a végrendeleti végrehajtót és 

amennyiben a leltározást a hagyatéki hitelező kérte, a 

hitelezőt is) írásban azzal a figyelmeztetéssel értesíti, 

hogy a leltározásnál jelen lehetnek, de azt 

távollétükben is foganatosítják. 

2010. évi XXXVIII. tv. 29. § (1) 

2004. évi CXL. tv. 56. § (1) 

 Jegyző 

   

 Ha a leltár elkészítése nem a helyszínen történik, a 

leltár elkészítéséhez szükséges adatokat a meghalt 

személy hozzátartozóinak meghallgatása útján és a 

jegyzőnél rendelkezésre álló adatok alapján állapítja 

meg. 

2004. évi CXL. tv. 48. § (2) (3)  Jegyző 

   

   

 Ha a hagyatéki leltározás során azt állapítja meg, 

hogy a hagyatékban kiskorú gyermek, 

cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró 

gondnokság alá helyezett vagy ismeretlen helyen 

távollevő személy érdekelt, az ingóságokat is 

leltározni kell, és a hagyatéki leltár egy példányát a 

gyámhivatalnak meg kell küldeni. 

 2010. évi XXXVIII. tv. 28. § Jegyző 

   

 Ha a leltározás alkalmával azt állapítja meg, hogy 2010. évi XXXVIII. tv. 24. §  Jegyző 

 a) valamelyik kiskorú vagy gondnokság alá 

helyezett örökösnek nincs törvényes képviselője, 

    

 b) a meghalt személy gyám vagy gondnok volt és 

halála folytán a gyámsága, illetőleg gondnoksága 

alatt álló személy részére kell gyámot vagy 

gondnokot kirendelni, 

    

 c) a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy 

törvényes képviselője akár a törvény kizáró 

rendelkezése folytán, akár tényleges akadály miatt 

az ügyben nem járhat el, 

    

 d) valamelyik örökös ismeretlen helyen távol van, 

vagy ismert helyen van ugyan, de részére az idézés 

kézbesítése nem lehetséges, 

    

 e) a hagyatékban méhmagzat van érdekelve és a 

méhmagzat élve születése esetére nem kerülne 

szülői felügyelet alá vagy az ügyben szülője akár a 

törvény kizáró rendelkezése, akár tényleges 

akadály miatt nem járhat el, erről a szükséges 

intézkedések megtétele végett a gyámhivatalt a 

leltár egy példányának megküldésével egyidejűleg 

értesíteni kell, 

    

 erről a szükséges intézkedések megtétele végett a 

jegyzőt a leltár egy másolatának megküldésével 

egyidejűleg értesíti. 

    

   

   

 Biztosítási intézkedést tehet.  2010. évi XXXVIII. tv. 32. §  Jegyző 
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Szolgáltatási tevékenység (Kereskedelem, Teleplétesítés) 

 Feladat, besorolás  Jogszabály  Címzett 

 A szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez vagy 

folytatásához szükséges engedélyezési eljárás 

megindításáról az eljárás megindítására irányuló 

kérelmet benyújtó ügyfelet értesítenie kell. 

 2009. évi LXXVI. törvény 13. § (1)  Jegyző 

 A szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez vagy 

folytatásához szükséges engedélyezési eljárás során 

hozott, az ügyintézési határidő meghosszabbítására 

vonatkozó végzését az eredeti ügyintézési határidő 

lejárta előtt közölnie kell az ügyféllel. 

 2009. évi LXXVI. törvény 13. § (3)  Jegyző 

 Az ügyfelet az azt megalapozó ok felmerülésétől 

számított 5 napon belül értesítenie kell az ügyintézési 

határidőbe nem számító időtartamról. 

 2009. évi LXXVI. törvény 13. § (4)  Jegyző 

 Ha a valamely más EGT-államban letelepedett 

szolgáltatónak a letelepedésének helye szerinti EGT-

államban a szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez 

vagy folytatásához meg kellett felelnie az adott 

szolgáltatási tevékenység megkezdésére vagy 

folytatására vonatkozóan jogszabályban előírt valamely 

követelménnyel megegyező vagy célját tekintve 

egyenértékű követelménynek, az adott szolgáltatási 

tevékenység megkezdéséhez vagy folytatásához 

szükséges engedélyezési eljárásban az érintett 

követelmény teljesítését vélelmeznie kell. 

 2009. évi LXXVI. törvény 15. § (1)  Jegyző 

 Ha nincs hivatalos tudomása az (1) bekezdés szerinti 

más EGT-állam joga szerinti követelmény tartalmáról, 

és az érintett szolgáltató a követelmények tartalmát és 

azok teljesítését nem igazolja, megkeresi az érintett 

EGT-állam illetékes hatóságát vagy, ha az célszerűbb, a 

32. § szerinti központi kapcsolattartót, hogy 

szolgáltasson adatot az adott EGT-államban 

alkalmazandó követelményekről és azok ellenőrzéséről. 

 2009. évi LXXVI. törvény 15. § (2)  Jegyző 

 A szolgáltatási tevékenység megkezdésére vagy 

folytatására vonatkozó, jogszabályban meghatározott 

követelmény igazolásául el kell fogadnia a valamely 

más EGT-állam illetékes hatósága által az érintett 

követelmény igazolására vagy azzal egyenértékű célból 

kiállított iratot, valamint a valamely más EGT-állam 

illetékes hatósága által kiállított bármely olyan egyéb 

iratot, amelyből az érintett követelménynek való 

megfelelés egyértelműen megállapítható. 

 

 

 2009. évi LXXVI. törvény 16. § (1)  Jegyző 

 A 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Szolgtv.) 16. § (1) bekezdés szerinti esetben - ha az 

adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére vagy 

folytatására való jogosultságot szabályozó törvény vagy 

eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eltérően 

nem rendelkezik - az ügyféltől nem követelheti, hogy az 

 2009. évi LXXVI. törvény 16. § (2)  Jegyző 
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iratot eredeti, hiteles vagy hitelesített másolatban vagy 

az illetékes magyar külképviseleti hatóság által 

felülhitelesített formában szolgáltassa, továbbá nem 

követelheti meg az ügyféltől az irat hiteles magyar 

fordítását. 

 Ha az érintett követelmény igazolása céljából 

szolgáltatott, más EGT-állam hatósága által kiállított 

irat hitelessége tekintetében megalapozott kétsége 

támad, a hitelesség igazolása érdekében az adatok 

közlésével megkeresi az érintett EGT-állam hatáskörrel 

rendelkező hatóságát. 

 2009. évi LXXVI. törvény 16. § (3)  Jegyző 

 Ha valamely szolgáltató már rendelkezik a 

Magyarország területén vagy valamely más EGT-

államban letelepedett hitelintézetnél, 

biztosítótársaságnál vagy egyéb szakmai biztosítást 

nyújtó szervezetnél a fedezett kockázatok, a kockázatok 

fedezésére meghatározott összeg vagy annak felső 

határa és a kockázatviselés esetleges korlátai alapján a 

célja és tartalma tekintetében az adott szolgáltatási 

tevékenységet szabályozó jogszabályban a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének vagy folytatásának 

feltételeként előírt szakmai biztosítékkal megegyező 

vagy egyenértékű szakmai biztosítékkal, az ilyen 

szakmai biztosítékot el kell fogadnia. Ha a szolgáltató 

rendelkezésére álló szakmai biztosíték egyenértékűsége 

csak részleges, előírhatja kiegészítő szakmai biztosíték 

biztosítását. 

 2009. évi LXXVI. törvény 17. § (1), (2)  Jegyző 

 A bejelentés megérkezését követően haladéktalanul 

ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a 2009. évi 

LXXVI. törvény 22. §-ban meghatározott 

követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés 

megérkezésétől számított 8 napon belül, 

 2009. évi LXXVI. törvény 23. § (1)  Jegyző 

 a) ha a bejelentés megfelel a 22. §-ban meghatározott 

követelményeknek, és az eljárási illetéket vagy 

igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést 

tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti; 

    

 b) ha a bejelentés nem felel meg a 22. §-ban 

meghatározott követelményeknek, vagy a bejelentésre 

előírt eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási 

díjat nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült 

költségmentességben, a bejelentés hiányainak 

megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a 

tevékenység bejelentés nélküli folytatásának 

jogkövetkezményeire. 

    

 Az adatváltozást a szolgáltató bejelentésére a 2009. évi 

LXXVI. törvény 27. §-ban meghatározott szabályok 

szerint bejegyzi az ott meghatározott nyilvántartásba. 

 

A tevékenység megszűnését a 27. §-ban meghatározott 

szabályok szerint bejegyzi az ott meghatározott 

nyilvántartásba. 

 

 2009. évi LXXVI. törvény 24. § (2) 

 

2009. évi LXXVI. törvény 24. § (5) 

 Jegyző 

 

Jegyző 

 

 

 Ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését. Ha 

ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a 

bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül 

ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a 

szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett 

változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és 

 2009. évi LXXVI. törvény 25. § (1)-(2)  Jegyző 
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 a) ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott 

szolgáltatási tevékenység megkezdésére és 

folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak, hivatalból a 27. § szerinti 

nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a 

nyilvántartásba bejegyzi; vagy 

    

 b) ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási 

tevékenység megkezdésére és folytatására való 

jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az 

adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és 

folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig 

határozatban megtiltja az adott szolgáltatási 

tevékenység folytatását. 

    

 A szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez vagy 

folytatásához szükséges engedélyezési eljárásban az 

engedély megadásával egyidejűleg - vagy a 2009. évi 

LXXVI. törvény 14. § b) pontja szerinti esetben a 

határidő lejártakor - hivatalból nyilvántartásba veszi a 

szolgáltatót. 

 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (1)  Jegyző 

 Az adott szolgáltatási tevékenység tekintetében törli a 

nyilvántartásból azt a szolgáltatót, aki a tevékenység 

végzésére a továbbiakban nem jogosult. 

 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (3)  Jegyző 

 A bejelentéssel összefüggő eljárásban a szolgáltatót a 

2009. évi LXXVI. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontja 

szerinti bejelentés megérkezését követő naptól számított 

15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, 

ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás 

keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel 

meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és 

folytatására való jogosultságot szabályozó 

jogszabályban foglalt előírásoknak. 

 2009. évi LXXVI. törvény 27. § (1)  Jegyző 

 Törli a 2009. évi LXXVI. törvény 27. § szerinti 

nyilvántartásból a szolgáltatót, ha 
 2009. évi LXXVI. törvény 28. §  Jegyző 

 a) az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó 

jogszabályi előírások megsértése miatt az adott 

szolgáltatásnyújtás megkezdésére és folytatására való 

jogosultságot szabályozó jogszabályban 

meghatározottak szerint jogerősen megtiltották 

számára az adott szolgáltatási tevékenység folytatását, 

vagy 

    

 b) a szolgáltató a szolgáltatási tevékenység 

megszüntetését bejelentette, vagy 

    

 c) a bejelentés lejárt.     

 Nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek 

tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását 

jogerősen megtiltotta. 

 2009. évi LXXVI. törvény 29. § (1)  Jegyző 

 A szolgáltatókról általa vezetett nyilvántartás alapján a 

Kormány rendeletében meghatározottak szerint az 

interneten, bárki számára ingyenesen és 

korlátozásmentesen hozzáférhető módon, naprakészen 

közzéteszi a 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (2) 

bekezdés a)-c) pontjában, a 2009. évi LXXVI. törvény 

27. § (2) bekezdésében, valamint a 2009. évi LXXVI. 

törvény 29. § a)-d) pontjában meghatározott adatokat. 

 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2)  Jegyző 
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Kereskedelem - Kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei 

 Feladat, besorolás  Jogszabály  Címzett 

 Ha meghatározott termék kereskedelmi tevékenység 

keretében való forgalmazásához a 2005. évi CLXIV. 

törvény (a továbbiakban: Kertv.) 3. § (3) bekezdése 

szerint külön hatóság engedélye (a továbbiakban: külön 

engedély) szükséges, és az ügyfél - a bejelentés-köteles 

kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentésének, 

illetve az üzlet működési engedélye iránti kérelmének 

benyújtásával egyidejűleg - a külön engedély iránti 

kérelmét a 2. § szerint meghatározott kereskedelmi 

hatósághoz nyújtja be, a külön engedély kiadására 

irányuló eljárásban közreműködő hatóságként jár el. 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (1)  Jegyző 

 Közreműködő hatóságként a kérelmet továbbítja a 

külön engedély kiadására hatáskörrel rendelkező 

illetékes hatósághoz. 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (2)  Jegyző 

 Az ügyfelet a külön engedély kiadása iránti kérelem 

tárgyában hiánypótlásra - az igazgatási szolgáltatási díj 

vagy illeték megfizetésének pótlására való felhívás 

kivételével - nem hívhatja fel. Az eljárást akkor is 

megszünteti, ha az eljárásra okot adó körülmény már 

nem áll fenn. 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (3)  Jegyző 

 Ha az ügyfél az üzlet működési engedélye iránti 

kérelmét a 2. § a) pontja szerinti kereskedelmi 

hatósághoz nyújtja be, az a kérelmet közreműködő 

hatóságként haladéktalanul továbbítja a 2. § b) pontja 

szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

kereskedelmi hatósághoz. 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. § (1)  Jegyző 

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 

szerinti esetben az ügyfelet a működési engedély 

kiadása iránti kérelem tárgyában hiánypótlásra - az 

illeték megfizetésének pótlására való felhívás 

kivételével - nem hívhatja fel. A működési 

engedélyezési eljárást akkor is megszünteti, ha az 

eljárásra okot adó körülmény már nem áll fenn. 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. § (2)  Jegyző 

 Az ügyfél a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § a) 

pontja szerinti kereskedelmi hatóságnál is teljesítheti a 

2. § a) pontjában meghatározott kereskedelmi formákon 

kívüli kereskedelmi formákra vonatkozó bejelentését és 

a bejelentésért fizetendő illeték megfizetését. A 

bejelentést - a Szolgtv. 23. §-a szerinti intézkedések 

megtétele érdekében - haladéktalanul továbbítja a 2. § 

b) pontja szerint hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező kereskedelmi hatóságnak. 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. § (3)  Jegyző 

 Az ügyfél a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § b) 

pontja szerinti kereskedelmi hatóságnál is teljesítheti a 

2. § b) pontjában meghatározott kereskedelmi formákon 

kívüli kereskedelmi formákra vonatkozó bejelentését és 

a bejelentésért fizetendő illeték megfizetését. A 

bejelentést - a Szolgtv. 23. §-a szerinti intézkedések 

megtétele érdekében - haladéktalanul továbbítja a 2. § 

a) pontja szerint hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező kereskedelmi hatóságnak. 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. § (4)  Jegyző 

 Ha az ügyfél - az e rendelet szerinti bejelentéssel vagy  210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. § (1)  Jegyző 
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működési engedély iránti kérelemmel egyidejűleg - a 

környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott, a 

környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása iránti 

kérelmét a 2. § szerinti kereskedelmi hatósághoz nyújtja 

be, az a kérelmet - közreműködő hatóságként - 

haladéktalanul továbbítja az annak elbírálására 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

környezetvédelmi hatóságnak.  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 

szerinti esetben az ügyfelet a kérelem tárgyában 

hiánypótlásra - az illeték megfizetésének pótlására való 

felhívás kivételével - nem hívhatja fel. A működési 

engedélyezési eljárást akkor is megszünteti, ha az 

eljárásra okot adó körülmény már nem áll fenn.  

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)  Jegyző 

 Nyilvántartást vezet  2005. évi CLXIV. törvény 6/G. § a)-b) , c)  f)   Jegyző 

 - a kereskedőkről,     

 - a működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett 

üzletekről, az üzletek nyitva tartásáról, 

    

 - a bejelentett bevásárlóközpontokról és helyi termelői 

piacokról, valamint az engedélyezett vásárokról és 

piacokról, 

    

 - a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező 

szálláshelyekről. 

    

 A kereskedőnek a Kertv. 3. § (1) bekezdése szerinti, a 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének A) 

pontjában meghatározott adattartalmú bejelentéséről a 

2. melléklet A) pontjában meghatározott 

adattartalommal nyilvántartást vezet. E nyilvántartás 

nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzéteszi. 

 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)  Jegyző 

 A bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt 

követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (2)  Jegyző 

 a) a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. § (4) 

bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott 

illetékes hatóságoknak, 

    

 b) a fogyasztóvédelmi hatóságnak,     

 c) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi 

felügyelőségének, és munkaügyi felügyelőségének, 

    

 d) az illetékes rendőrkapitányságnak,     

 e) jövedéki termék esetében az illetékes 

vámhatóságnak (a továbbiakban: vámhatóság), 

valamint 

    

 f) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati 

készítménynek nem minősülő állatgyógyászati 

termék esetén a járási állat-egészségügyi és 

élelmiszer-ellenőrző hivatalnak (a továbbiakban: 

járási állat-egészségügyi hivatal), termésnövelő anyag 

forgalmazása esetén a megyei kormányhivatal 

növény- és talajvédelmi igazgatóságának 

(továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság), 

    

 g) a Kertv. 2. §-ának 30. pontja szerinti vendéglátás 

folytatása esetén - a 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti eset kivételével - 

a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) 

bekezdése szerinti környezetvédelmi hatóságnak. 

 

 

Az üzleten kívüli kereskedelem keretében a termék 

forgalmazása céljából a vásárlónak szervezett utazás 

  

 

 

 

 

 

 

      210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (2b) 

  

 

 

 

 

 

 

      Jegyző 
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vagy rendezvény bejelentésének másolatát soron kívül, 

de legkésőbb a bejelentés beérkezését követő három 

napon belül megküldi az utazás vagy rendezvény helye 

szerint illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek. 

 

 A nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetkezett 

változásról haladéktalanul tájékoztatja a 210/2009. (IX. 

29.) Korm. rendelet 6. § (2) és (3) bekezdésben 

megjelölteket. 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (6)  Jegyző 

 Az üzlet működési engedélyét meghatározott 

üzletköteles termékek körére adja ki.  

 2005. évi CLXIV. törvény 3. § (7)  Jegyző 

 Az üzletben az üzletköteles termékek forgalmazására 

előírt követelmények megtartására veszélyt jelentő 

termékek forgalmazását vagy tevékenységek folytatását 

a működési engedélyben korlátozhatja vagy 

megtilthatja. 

 2005. évi CLXIV. törvény 3. § (8)  Jegyző 

 A kereskedő kérelmére a szakhatóságokkal közös 

helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 8. § (1)  Jegyző 

 A helyszíni szemléről szóló értesítést a működési 

engedély iránti kérelemben megjelölt, az 1. melléklet B) 

I. pontja szerinti adatokkal együtt küldi meg. Az 

értesítésben felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy 

távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. 

Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a 

jegyzőhöz írásban beadott észrevételeket a szemlén 

ismerteti. 

 

 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 8. § (2)  Jegyző 

 Az eljárás során a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 

7. § (5) bekezdésében megjelölt ügyfelek adatait, és az 

üzlet tulajdonjogának igazolásához szükséges tulajdoni 

lapot az ingatlanügyi hatóság megkeresése útján, vagy a 

számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 

használatával szerzi be. 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 8. § (3)  Jegyző 

 A működési engedély megadásával egyidejűleg az 

üzletet a 2. melléklet B) pontja szerint vezetett 

nyilvántartásba veszi és a 4. melléklet szerinti igazolást 

ad ki. E nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat 

honlapján közzéteszi. 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 9. § (1)  Jegyző 

 A működési engedély tárgyában hozott határozatot 

közli 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 9. § (2)  Jegyző 

 a) a fogyasztóvédelmi hatósággal;     

 b) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi 

felügyelőségével és a munkaügyi felügyelőségével; 

    

 c) az illetékes rendőrkapitánysággal;     

 d) jövedéki termék esetében a vámhatósággal; 

élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati 

készítménynek nem minősülő állatgyógyászati 

termék forgalmazása esetén a járási állat-

egészségügyi hivatallal, vagy termésnövelő anyag 

forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi 

igazgatósággal. 

    

 Az 1. melléklet B) pontjában megjelölt adatokban  210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (2)  Jegyző 
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történt változást, a kereskedőnek a működési engedély 

megadását követően tett bejelentése alapján a 

nyilvántartásba bejegyzi. 

 A működési engedélyről szóló igazolás tartalmát is 

érintő adatokban történő változás esetén a 

nyilvántartásba történt bejegyzést követően - a korábban 

kiadott működési engedély igazolásának bevonásával 

egyidejűleg - a módosított adatoknak megfelelő 

működési engedélyről szóló igazolást ad ki. Ezt az 

eljárást alkalmazza az üzlet használatára jogosult 

személyében történő változás esetén - amennyiben a 

változás az üzletben folytatott tevékenységet, illetve 

forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (3)-(4)  Jegyző 

 Az üzlet megszűnéséről szóló bejelentést követően 

haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az 

üzletet törli a nyilvántartásból. 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (5)  Jegyző 

 A nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetkezett 

változást, illetve az adatváltozás tárgyában hozott 

határozatot haladéktalanul közli a 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében és a 210/2009. 

(IX. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében 

megjelöltekkel. 

 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (6)  Jegyző 

 A kizárólag külön engedély birtokában folytatható 

kereskedelmi tevékenységet a külön engedély kiadására 

hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnak a Kertv. 3. 

§ (5) bekezdése szerinti értesítése alapján veszi 

nyilvántartásba. 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 11. §  Jegyző 

 Nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és 

ifjúságvédelmi intézmények napi működési idejének 

lejárta után történő szeszes ital kimérést - a kimérés 

helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint a 

vámhatóság előzetes írásbeli véleményének 

figyelembevételével - engedélyezheti. 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (3)  Jegyző 

 A vásárlók könyvét a használatba vétel előtt hitelesíti, 

feltüntetve a vásárlók könyve megnyitásának időpontját. 

 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (5)  Jegyző 

 A vásárlók könyvét a kereskedő kérelmére aláírásával 

és bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az 

megfelel a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (1) 

és (2) bekezdésében foglaltaknak. 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (3)  Jegyző 

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (3) 

bekezdéstől eltérően a bejelentésköteles vagy külön 

engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a 

kereskedő ilyen irányú - a bejelentéssel egyidejűleg 

megtett - kérelmére a kereskedő által használni kívánt 

első vásárlók könyvét az üzlet nyilvántartásba vételével 

a vásárlók könyve használatba vételének bejelentett 

időpontjától, mint használatba vételi időponttól hitelesíti 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4)  Jegyző 

 Mint a kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére 

jogosult hatóság két évre visszamenőleg vizsgálhatja a 

vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az 

írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát. 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (5)  Jegyző 

 A helyi sajátosságok figyelembevételével az üzletek  2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) a)-b), 12. § (5)  Képviselő-
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éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, 

valamint a világörökségi területen működő, szeszes italt 

kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek 

24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a 

közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához 

kapcsolódó – többletfeladatokhoz igazodó összegű 

felügyeleti díjat rendeletben szabályozhatja. 

testület 

 Bejelentés alapján vagy hivatalból - a lakók egészséges 

életkörülményeinek és pihenéshez való jogának 

biztosítása érdekében - a külön jogszabályban 

meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén az üzlet 

éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartását 

korlátozhatja. A korlátozás keretében a jogsértő állapot 

megszüntetéséig kötelező éjszakai zárva tartási 

időszakot rendelhet el. 

 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (5)  Jegyző 

 Világörökségi területen a szeszes italt kimérő, árusító 

kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet 24 óra és 6 óra 

közötti nyitva tartását engedélyezheti. Az engedélyezési 

eljárásban a rendőrség szakhatóságként vesz részt.  

 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (8)  Jegyző 

 Ellenőrzi a kereskedelmi tevékenységre, a 

kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységekre, 

valamint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási 

tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági 

előírások megtartását és - a 2005. évi CLXIV. törvény 

9. § (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel, továbbá 

törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése 

hiányában - eljár ezek megsértése esetén. 

 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (1)  Jegyző 

 A tevékenységre vonatkozó jogszabályi és hatósági 

előírások megsértése esetén - a külön jogszabályban 

foglaltak szerint - 

 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (4)  Jegyző 

 a) elrendeli az üzlet vagy szálláshely ideiglenes 

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 

tevékenység 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 rendeli el, 

    

 cb) korlátozza vagy megtiltja a vendéglátó 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,  

    

 e) ha az adott tevékenység végzése engedélyhez kötött, 

visszavonja az engedélyt,  

    

 f) közterületi értékesítés szabályainak megszegése 

kivételével bírságot szab ki bírságot szab ki, illetve 

    

 g) a külön jogszabályban meghatározott egyéb 

jogkövetkezményt alkalmaz 

    

 Ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott 

termékre, illetve annak árusítására vonatkozó 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 27. § (1)  Jegyző 
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jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a 

hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a 

jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi 

feltételeknek való megfelelés más módon nem 

biztosítható, - a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 27. 

§ (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés szerinti eset 

kivételével - az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, 

de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet 

megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja. 

 

 A működési engedélyt visszavonja, illetve tevékenység 

folytatását megtiltja és a kereskedőt, illetve az üzletet a 

nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 27. § (2)  Jegyző 

 a) a működési engedély kiadásának feltételei már nem 

állnak fenn, 

    

 b) a kereskedő az (1) bekezdés szerinti jegyzői 

határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz 

eleget a határozatban foglaltaknak, 

    

 c) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott 

veszélyes mértékű környezeti zaj esetén, a lakók 

egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való 

jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot 

megszüntetéséig elrendelt kötelező éjszakai zárva 

tartási időszak alatt továbbra is nyitva tart, 

    

 d) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott 

veszélyes mértékű környezeti zaj esetén a hirdetés 

vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat 

okozó eszközt használatának megtiltása ellenére 

tovább használja. 

    

 Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, 

hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező 

üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi 

tevékenységet, köteles az üzletet azonnal bezáratni. 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 27. § (3)  Jegyző 

 A 27. § (1)-(3) bekezdés alapján hozott határozatát 

közli a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) 

bekezdésében és a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 

7. § (4) bekezdésének c) pontjában megjelölt 

hatóságokkal, valamint a külön engedélyt kiadó 

hatósággal, továbbá az egyéni vállalkozót 

nyilvántartásba vevő járási (fővárosi kerületi) hivatallal, 

gazdasági társaság esetén az illetékes cégbírósággal. 

A 2014. február 1-jéig bejelentett mozgóbolt útján 

folytatott kereskedelmi tevékenységet, valamint üzleten 

kívüli kereskedelmet végző kereskedők 

nyilvántartásának adatait a székhely szerinti jegyző 

2014. február 1-jéig átadja a kereskedelmi tevékenység 

helye szerinti jegyző részére. 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 27. § (4) 

 

 

 

 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 29/B. § 

 Jegyző 

 

 

 

 

Jegyző 

 

 

Kereskedelem - A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 Feladat, besorolás  Jogszabály  Címzett 
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 Rendezvénytartási engedélyt ad ki. 

A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 

bejelentésével egyidejűleg benyújtott engedély iránti 

kérelem esetében a hatósági ellenőrzéseket mind az 

engedély, mind a bejelentett kereskedelmi tevékenység 

feltételei vonatkozásában egyszerre, az engedély 

kiadását megelőzően folytatja le.  

Az engedélyezési eljárásban a szakhatóságokkal közös 

helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (3) 

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (6) 

 

 

 

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 5. § (2) 

 Jegyző 

 Jegyző 

 

 

 

       Jegyző 

 A helyszíni szemléről értesíti az Országos 

Mentőszolgálatot. 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 5. § (2)  Jegyző 

 A helyszíni szemléről szóló értesítést az engedély iránti 

kérelemben megjelölt adatokkal együtt küldi meg. 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 5. § (3)  Jegyző 

 Az értesítésben felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy 

távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 5. § (3)  Jegyző 

 Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a 

jegyzőhöz az ügyfél által írásban beadott észrevételeket 

a szemlén ismerteti. 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 5. § (3)  Jegyző 

 Az eljárás során az ügyfelek adatait az ügyfelek adatait 

és a zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló 

építmény vagy terület tulajdonjogának igazolásához 

szükséges tulajdoni lapot az ingatlanügyi hatóság 

megkeresése útján vagy a számítógépes ingatlan-

nyilvántartási rendszer használatával szerzi be. 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 5. § (4)  Jegyző 

Az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos 

rendezvényt a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 1. 

melléklet szerinti nyilvántartásba veszi, és a 23/2011. 

(III. 8.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti igazolást 

állít ki. 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 6. § (1)  Jegyző 

 A nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi. 
 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 6. § (1)  Jegyző 

 Az engedély tárgyában hozott határozatot közli a 

fogyasztóvédelmi hatósággal, valamint a fővárosi, 

megyei kormányhivatal munkavédelmi 

felügyelőségével és a munkaügyi felügyelőségével. 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 6. § (2)  Jegyző 

 Az adatokban bekövetkezett változást a bejelentés 

alapján a nyilvántartásba bejegyzi, és a módosított 

adatoknak megfelelő engedélyről szóló igazolást ad ki. 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 7. § (2)  Jegyző 

 Amennyiben a módosítás olyan jellegű, hogy az 

valamely szakhatóság jogkörét érinti, arról az érintett 

szakhatóságot értesíti. 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 7. § (3)  Jegyző 

 Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján 

szükséges, új engedélyezési eljárást folytat le. 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 7. § (3)  Jegyző 

 A bejelentés alapján az engedélyt visszavonja, és a 

zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból. 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 7. § (4)  Jegyző 

 A nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetkezett 

változást, valamint az adatváltozás tárgyában hozott 

határozatot haladéktalanul közli a 3. § (4) bekezdésében 

és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságokkal. 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 7. § (5)  Jegyző 
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 Jogosult a zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére.  23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 12. § (1) a)  Jegyző 

 Az ellenőrzésre jogosult hatóságok ellenőrzési 

tevékenységét összehangolja. 

Egy éven belül legalább egyszer köteles a rendszeres 

rendezvények helyszínét ellenőrizni olyan időben, 

amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt. 

 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 12. § (2) 

 

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 13. § (1) 

 

 Jegyző 

 

Jegyző 

 Ha a zenés, táncos rendezvény helyszíne a jogszabályi 

feltételeknek nem felel meg és a jogsértés másként nem 

orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való 

megfelelés más módon nem biztosítható, az észlelt 

hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra 

zenés, táncos rendezvény tartását megtiltja. 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 13. § (2)  Jegyző 

 Az engedélyt visszavonja, illetve a rendezvény tartását 

megtiltja az e bekezdésben foglaltak esetén. 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 13. § (3) a)-b)  Jegyző 

 A (2)-(3) bekezdés alapján hozott határozatát közli a 

hatóságokkal. 

Az alkalmi rendezvényt szükség szerint ellenőrzi annak 

időpontjában. 

 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 13. § (4) 

 

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 14. § (1) 

 Jegyző 

 

Jegyző 

 A hatósági ellenőrzést koordinálja.  23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 14. § (2)  Jegyző 

Kereskedelem - Szálláshely szolgáltatás 

 Feladat, besorolás  Jogszabály  Címzett 

 A Kertv. 6/D. §-a, 6/G. § f) pontja és a szálláshely-

szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben a Kertv. 9. 

§-a tekintetében ellátja a kereskedelmi hatóság 

feladatait. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § (1)  Jegyző 

 A szálláshely-szolgáltatási tevékenység tekintetében a 

Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátja. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § (2)  Jegyző 

 Ha arra az építményre, amelyben a szálláshelyet 

működtetni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre 

vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat 

hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy 

fennmaradási engedélyt nem adtak ki - az általános 

építésügyi követelményeknek való megfelelés 

kérdésében - elsőfokú eljárásban szakhatóságként 

működik közre. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7. § (1) d)  Jegyző 

 Ha a szálláshely-szolgáltató ugyanazon szálláshelyen 

egyéb, külön jogszabály alapján engedélyköteles 

kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmének 

benyújtásával egyidejűleg a külön engedély iránti 

kérelmét a jegyzőhöz nyújtja be, a külön engedélyhez 

kötött kereskedelmi tevékenységhez szükséges külön 

engedély kiadására irányuló eljárásban közreműködő 

hatóságként jár el. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 8. § (1)  Jegyző 



 20 

 Közreműködő hatóságként a kérelmet - a szálláshely-

üzemeltetési engedélyről szóló jogerős határozatával 

együtt - továbbítja a külön engedély kiadására 

hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 8. § (2)  Jegyző 

 Közreműködő hatóságként az ügyfelet a külön 

engedély kiadása iránti kérelem tárgyában hiánypótlásra 

- az igazgatási szolgáltatási díj vagy illeték 

megfizetésének pótlására való felhívás kivételével - nem 

hívhatja fel. Az eljárást akkor is megszünteti, ha az 

eljárásra okot adó körülmény már nem áll fenn. 

Ha a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 8. § (1) 

bekezdés szerinti külön engedély elbírálására a jegyző 

rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, a szálláshely 

üzemeltetése iránti kérelmet és a külön engedély iránti 

kérelmet egy eljárásban bírálja el. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 8. § (3) 

 

 

 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 8. § (4) 

 Jegyző 

 

 

 

Jegyző 

 Ha a szálláshely-szolgáltató ugyanazon szálláshelyen 

egyéb, külön jogszabály alapján bejelentésköteles 

kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, a 

bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységre 

vonatkozó, más hatóságnál megteendő bejelentését és a 

bejelentésre előírt illeték megfizetését a szálláshely-

üzemeltetési engedély iránti kérelmének benyújtásával 

egyidejűleg a jegyzőnél teljesíti, a bejelentést - a 

Szolgtv. 23. §-a szerinti intézkedések megtétele 

érdekében - haladéktalanul továbbítja a bejelentéssel 

kapcsolatos eljárásra kijelölt másik hatóságnak. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 8. § (5)  Jegyző 

 Ha a szálláshely-szolgáltató - a szálláshely-üzemeltetési 

engedély iránti kérelmének benyújtásával egyidejűleg - 

a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály 

szerinti, az intézmény gyógyászati jellegére utaló 

megnevezésének engedélyezése iránti kérelmét a 

jegyzőhöz nyújtja be, a gyógyászati jellegre utaló 

megnevezés engedélyezésére irányuló eljárásban 

közreműködő hatóságként jár el. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 9. § (1)  Jegyző 

 Közreműködő hatóságként a kérelmet - a szálláshely-

üzemeltetési engedélyről szóló jogerős határozatával 

együtt - továbbítja a gyógyászati jellegre utaló 

megnevezés engedélyezésére hatáskörrel rendelkező 

illetékes hatósághoz. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 9. § (2)  Jegyző 

 Közreműködő hatóságként az ügyfelet gyógyászati 

jellegre utaló megnevezés engedélyezése iránti kérelem 

tárgyában hiánypótlásra - az igazgatási szolgáltatási díj 

vagy illeték megfizetésének pótlására való felhívás 

kivételével - nem hívhatja fel. Az eljárást akkor is 

megszünteti, ha az eljárásra okot adó körülmény már 

nem áll fenn. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 9. § (3)  Jegyző 

 A szálláshely-szolgáltató kérelmére a szakhatóságokkal 

közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 10. § (1)  Jegyző 

 A helyszíni szemléről szóló értesítést a kérelemben 

megjelölt adatokkal és az ahhoz mellékelt, a 239/2009. 

(X. 20.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerinti 

okiratokkal együtt küldi meg. Az értesítésben felhívja a 

figyelmet, hogy a távolmaradás a szemle megtartását 

nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle 

időpontja előtt a hozzá írásban beadott észrevételeket a 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 10. § (2)  Jegyző 
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szemlén ismerteti. 

 Az eljárás során a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7. 

§ (2) bekezdésben megjelölt ingatlanokkal rendelkezni 

jogosultak adatait, és a szálláshely tulajdonjogának 

igazolásához szükséges tulajdoni lapot hivatalból, az 

ingatlanügyi hatóság megkeresése útján vagy a 

számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 

használatával szerzi be. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 10. § (3)  Jegyző 

 A helyszíni szemlén jegyzőkönyvet készít, és a 

jegyzőkönyv egy-egy példányát megküldi a helyszíni 

szemléről értesített személyeknek. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 10. § (4)  Jegyző 

 A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával 

egyidejűleg a 2. melléklet szerinti igazolást ad ki. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 11. § (1)  Jegyző 

 A szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról 

rendelkező határozatot közli 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 11. § (2)  Jegyző 

 a) a fogyasztóvédelmi hatósággal,     

 b) a területileg illetékes fővárosi és megyei 

kormányhivatal munkaügyi felügyelőségével. 

    

 Ha az egyéb szálláshelyen nyújtott szálláshely-

szolgáltatás a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7. § (1) 

bekezdésben meghatározott valamely hatóság feladat- 

és hatáskörét az ott megjelölt szempontok szerint érinti, 

az egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély 

megadásáról szóló határozatát közli az érintett 

hatósággal. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 11. § (3)  Jegyző 

 Nyilvántartást vezet a szálláshely-üzemeltetési 

engedéllyel rendelkező szálláshelyekről. 
 2005. évi CLXIV. törvény 6/G. § f)  Jegyző 

 Az általa vezetett nyilvántartás valamennyi adatát 

közzéteszi az interneten. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (2)  Jegyző 

 A szálláshely-szolgáltató által a szálláshely-

üzemeltetési engedély megadását követően a 239/2009. 

(X. 20.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében 

meghatározott adatokban bekövetkezett változást a 

bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 13. § (1), (2)  Jegyző 

 A szálláshely-üzemeltetési engedély tartalmát is érintő 

adatokban történő változás esetén a nyilvántartásba 

történt bejegyzésről, valamint a korábban kiadott 

üzemeltetési engedély visszavonásával egyidejűleg a 

módosított adatoknak megfelelő szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásáról egy határozattal dönt. 

Ha a változás a korábban kiadott 2. melléklet szerinti 

igazolás adattartalmát is érinti, az igazolás bevonásával 

egyidejűleg a 2. melléklet szerinti új igazolást állít ki. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 13. § (3)  Jegyző 

 A szálláshely megszűnésének bejelentését 

haladéktalanul visszavonja az engedélyt és törli a 

szálláshelyet a nyilvántartásból. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 13. § (5)  Jegyző 

 A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági 

előírások megsértése esetén az alábbi 

jogkövetkezményeket állapítja meg: 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 14. § (1)  Jegyző 

 a) - a c)-e) pontokban meghatározott esetek kivételével 

- határidő tűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót 

a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi 

feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására, 

    

 b) ha a szálláshely-szolgáltató az a) pontban 

meghatározott határidő elteltével a jogsértést nem 
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szünteti meg, illetve a jogszerű 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, határidő 

kitűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a 

jogsértő állapot megszüntetésére és a jogszerű állapot 

helyreállítására, és a jogsértő állapot 

megszüntetéséig, illetve a jogszerű állapot 

helyreállításáig, de legfeljebb kilencven napig 

elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását, 

    

 d) azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-

üzemeltetési engedéllyel nem rendelkező szálláshely 

üzemeltetését és pénzbírságot szab ki, 

    

 e) ha az ideiglenes bezárást követően a szálláshely-

szolgáltató a megjelölt határidőn belül a jogsértő 

állapotot nem szünteti 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 bezárását, és visszavonja a szálláshely-

üzemeltetési engedélyt, egyidejűleg törli a 

szolgáltatót a nyilvántartásból. 

    

 A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 13. §-ban 

meghatározott adatváltozásról, valamint a szálláshely-

üzemeltetési engedély 13. § (5) bekezdése és 14. § (1) 

bekezdése szerinti visszavonásáról haladéktalanul 

értesíti azokat a hatóságokat, amelyekkel az engedély 

megadásáról szóló határozatot korábban közölte. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 15. §  Jegyző 

 A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés 

szerint részére szolgáltatott adatokat statisztikai célokra 

a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésére bocsátja. 

 

Ha a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 18. §  (1) és a 

(2) bekezdés hatálya alá tartozó szálláshely tekintetében 

a 13. §-ban előírt adatokban változás következik be, a 

bejelentés alapján az adatváltozás tekintetében a 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet13. §-a szerint jár el. 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § (3) 

 

 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 18. § (4) 

 Jegyző 

 

 

Jegyző 

 Kérelmére, közhitelű hatósági nyilvántartásba veszi a 

nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-

szolgáltatót. 

 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/A. § (2)-(3)  Jegyző 

 A szolgáltatót a hatósági nyilvántartásba felveszi, ha  173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/A. § (3)  Jegyző 

 a) a kérelem megfelel az (1) bekezdésben foglaltaknak, 

és 

    

 b) a (4) bekezdés szerinti ellenőrzés során nem tárt fel 

olyan hiányosságokat, amelyek miatt a 20. § (1) 

bekezdése alapján a nyilvántartásból való törlésnek 

lenne helye, feltéve, hogy az ellenőrzést a 

nyilvántartásba vételt megelőzően lefolytatta. 

    

 A szolgáltató nyilvántartásba vételéről vagy a 

nyilvántartásba vétel megtagadásáról két hónapon belül 

dönt. 

 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/A. § (4)  Jegyző 

 Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, 

kulcsosház, valamint pihenőház esetén a nyilvántartásba 

vételről értesíti az e bekezdésben felsorolt szerveket. 

 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/A. § (5)  Jegyző 

 A szolgáltató hatósági nyilvántartásban szereplő 

adatairól a szolgáltató tevékenységre való jogosultság 
 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/C. §  Jegyző 
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igazolására a nyilvántartásba vétellel és a 

nyilvántartásba vett adatok módosításával egyidejűleg a 

szolgáltató részére - a 4. számú melléklet szerinti 

adattartalommal, a szociális és munkaügyi miniszter 

által rendszeresített - hatósági igazolványt állít ki. 

 Hitelesíti a vásárlók könyvét a használatba vétel előtt.  173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (2)  Jegyző 

 Ha ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltatás 

nem felel meg az e rendeletben előírt feltételeknek, a 

létesítmény, illetőleg berendezési és felszerelési tárgyai 

állapota, minősége, tisztasága, jogszabályba ütközik, a 

szolgáltatót írásban, a kifogásolt állapot 

megszűntetésére hívja fel. 

 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 19. § (3)  Jegyző 

 Ha a szolgáltató a felhívás kézhezvételétől számított 30 

munkanapon belül a kifogásolt állapotot nem szűntette 

meg, illetőleg a szálláshely átminősítéséről nem 

gondoskodott - a 20. §-ban foglaltak kivételével, a 

szolgáltató egyidejű tájékoztatásával - a szálláshelyet 

átminősíti. 

Ellenőrzi, hogy a szolgáltatás megfelel-e a hatósági 

nyilvántartásban, a szolgáltató önminősítésében és a 

jogszabályokban foglaltaknak. Értesíti a 173/2003. (X. 

28.) Korm. rendelet 14/A. § (5) bekezdése szerinti, 

illetve más hatóságokat, ha az ellenőrzése során azok 

hatáskörébe tartozó jogsértést tapasztal. 

 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 19. § (5) 

 

 

 

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 19. § (6) 

 Jegyző 

 

 

 

Jegyző 

 A szolgáltatót törli a hatósági nyilvántartásból, ha  173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 20. § (1)  Jegyző 

 a) a szálláshely a típusára (altípusára) a 2. számú 

mellékletben meghatározott minősítési 

követelményeknek három hónapnál hosszabb ideig 

nem felel meg, illetve a szolgáltató az 

önminősítésében foglaltaknak nem felel meg, és a 

szálláshelyet nem lehet más típusba (altípusba) 

átminősíteni, vagy azt a szolgáltató nem fogadja el, 

    

 b) a szolgáltató a jegyző, a 14/A. § (5) bekezdése 

szerinti, illetve más hatóságok ellenőrzése során 

feltárt hiányosságot az előírt határidőre nem szünteti 

meg, 

    

 c) a tárgyévben haszonkulccsal növelt áron értékesített 

férőhelyek száma meghaladja a 8. § (4)-(5) 

bekezdésében meghatározott mértéket, illetve a 

haszonkulcs meghaladja a 8. § (6) bekezdésben 

meghatározott mértéket, 

    

 d) azt a szolgáltató kérelmezi.     

 A szolgáltatót ugyanazon szálláshely vonatkozásában a 

törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől 

számított 

 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 20. § (2)  Jegyző 

 a) két éven belül nem veheti újra nyilvántartásba, ha a 

törlésre az (1) bekezdés a)-b) pontja alapján került 

sor, 

    

 b) hat hónapon belül nem veheti újra nyilvántartásba, 

ha a törlésre az (1) bekezdés c)-d) pontja alapján 

került sor. 

    

 Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, 

kulcsosház, valamint pihenőház esetén a törlésről 

értesíti a 14/A. § (5) bekezdése szerinti hatóságokat. 

A hatósági nyilvántartást a tárgyév végén lezárja, és 

annak másolatát a tárgyévet követő év február 28-áig 

 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 20. § (3) 

 

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 21. § (4) 

 Jegyző 

 

Jegyző 
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megküldi a Központi Statisztikai Hivatal illetékes 

igazgatóságának. 

 

 

 

 

Kereskedelem - Vásár, piac, bevásárlóközpont 

 Feladat, besorolás  Jogszabály  Címzett 

 Nyilvántartást vezet a bejelentett 

bevásárlóközpontokról és helyi termelői piacokról, 

valamint az engedélyezett vásárokról és piacokról. 

 2005. évi CLXIV. törvény 6/G. § c)  Jegyző 

 A vásár rendezését vagy piac üzemeltetését 

engedélyezi. 

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (2)  Jegyző 

 Az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 

g) pontjában foglaltak igazolásához szükséges tulajdoni 

lapot az illetékes földhivatal megkeresése útján vagy a 

számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 

használatával hivatalból szerzi be. 

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (4)  Jegyző 

 Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 15 nap.  55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (5)  Jegyző 

 Az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, piacot 

és annak fenntartóját nyilvántartásba veszi. A 

nyilvántartás nyilvános. A nyilvántartást az 

önkormányzat honlapján - amennyiben azzal az 

önkormányzat rendelkezik - közzéteszi. 

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (5)  Jegyző 

 A vásárokról és piacokról vezetett nyilvántartás - a 

Szolgtv.-ben meghatározott adatokon túl - tartalmazza 

az e bekezdésben foglaltakat.  

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (6) a)-l)  Jegyző 

 Az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés 

c)-i) pontjában foglalt változást a fenntartó értesítése 

alapján a nyilvántartásba bejegyzi. 

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (7)  Jegyző 

 A bevásárlóközpontot nyilvántartásba veszi. A 

nyilvántartás – a természetes személyazonosító, 

valamint a lakcím-azonosító adatokat kivéve – 

közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/A. § (2)-(2a)  Jegyző 

 A bejelentés alapján vezetett nyilvántartás - a Szolgtv.-

ben meghatározott adatokon túl - tartalmazza az e 

bekezdésben foglaltakat is. 

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/A. § (3)  Jegyző 

 A bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt 

követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi 

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/A. § (4)  Jegyző 

 a) a fogyasztóvédelmi hatóságnak,     

 b) a területileg illetékes fővárosi és megyei 

kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi 

szakigazgatási szervének, valamint 

    

 c) az illetékes rendőrkapitányságnak.     
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 A bejelentett adatok változásának a nyilvántartásba 

történő bejegyzéséről haladéktalanul tájékoztatja az 

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/A. § (4) 

bekezdésben megjelölteket. 

 

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/A. § (6)  Jegyző 

A helyi termelői piacot nyilvántartásba veszi. A 

nyilvántartás nyilvános. A nyilvántartást az 

önkormányzat honlapján - amennyiben azzal az 

önkormányzat rendelkezik - közzéteszi. A nyilvántartás 

– a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-

azonosító adatokat kivéve – közhiteles hatósági 

nyilvántartásnak minősül. 

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/B. § (3)-(3b)  Jegyző 

 A 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. rendelet 4/B. § (4)  Jegyző 

 A bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt 

követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi  

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/B. § (5)  Jegyző 

 a) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 

kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) 

népegészségügyi intézetének, 

    

 b) a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának, 

valamint növény- és talajvédelmi igazgatóságának, 

    

 c) a fővárosi és megyei kormányhivatal 

fogyasztóvédelmi felügyelőségének, 

    

 d) a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési 

Hivatalnak, 

    

 e) az illetékes rendőrkapitányságnak és     

 f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.     

 A változást a nyilvántartásba bejegyzi.  55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/B. § (6)  Jegyző 

 Ha a külön engedély iránti kérelmet a 4/B. § (1) 

bekezdése szerinti települési jegyzőhöz nyújtja be, a 

külön engedély kiadására irányuló eljárásban 

közreműködő hatóságként jár el. A kérelmet továbbítja 

a külön engedély kiadására illetékes hatósághoz.. 

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/C. § (1)-(2)  Jegyző 

 Megszünteti az eljárást, mint közreműködő hatóság, ha 

az eljárásra okot adó körülmény már nem áll fenn. 

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/C. § (3)  Jegyző 

 Engedélyezheti a vásár, piac 20 óra utáni nyitva tartását 

az illetékes rendőrkapitányság véleményének 

kikérésével. 

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 8. § (1)  Jegyző 

 A vásárok és piacok, valamint a bevásárlóközpont 

üzemeltetésére e rendeletben előírt feltételek meglétét a 

4. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében 

ellenőrzi. 

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 9. § (3)  Jegyző 

 A 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva az engedélyt visszavonja illetve a tevékenység 

folytatását megtiltja, és a vásárt, piacot bezáratja és a 

nyilvántartásból törli, ha 

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 9. § (4)  Jegyző 

 a) az engedély kiadásának, vagy a nyilvántartásába 

vételnek feltételei már nem állnak fenn, 

    

 b) a vásár, piac megszűnik,     

 a vásár, piac működése a jogszabályban előírt 

feltételeknek, az annak teljesítésére vonatkozó, a (3) 
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bekezdésben meghatározott hatóságok felszólítása 

ellenére sem felel meg. 

 Az engedély megadásáról, az engedély (4) bekezdés 

szerinti visszavonásáról, illetve a tevékenység 

folytatásának megtiltásáról szóló határozatát a 

fenntartóval, a (3) bekezdésben megjelölt hatóságokkal, 

valamint a rendőrkapitánysággal közli. 

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 9. § (5)  Jegyző 

 A helyi termelői piac nyilvántartásba vételéről, a 

nyilvántartás adatainak 4. § (7) bekezdése vagy 4/B. § 

(6) bekezdése szerint bejelentett változásáról értesíti a 

(3) bekezdésben megjelölt hatóságokat, valamint a 

rendőrkapitányságot. A (4) bekezdés alapján hozott, az 

engedély visszavonásáról, illetve a tevékenység 

folytatásának megtiltásáról szóló határozatot egyéni 

vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó székhelye szerint 

illetékes jegyzővel, gazdasági társaság esetén az 

illetékes cégbírósággal is közölnie kell. 

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 9. § (5)  Jegyző 

 

Teleplétesítés 

 Feladat, besorolás  Jogszabály  Címzett 

 A telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles 

meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, 

illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § 

(2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen 

az adott tevékenység végezhető-e. 

 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. § (1)  Jegyző 

Köteles a telepen helyszíni szemlét tartani. A helyszíni 

szemle időpontjáról szóló értesítés tartalmazza a 4. 

melléklet I., II. pontjában és III. pont 1. alpontjában 

megjelölt adatokat és arra való felhívást, hogy az 

értesített személyek távolmaradása a szemle megtartását 

nem akadályozza. Távolmaradás esetében a szemle 

időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott 

észrevételeket a szemlén ismerteti. 

 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. § (3)  Jegyző 

 A teleppel közvetlenül szomszédos - közös 

határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni 

jogosultak adatait, valamint a 4. melléklet III. pont 2. 

alpontjában és III. pont 3. alpontjában foglaltak 

igazolásához szükséges tulajdoni lap másolatot 

hivatalból, az ingatlanügyi hatóság megkeresése útján 

vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 

használatával szerzi be. 

 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. § (4)  Jegyző 

 A helyszíni szemléről jegyzőkönyvet készít, a 

jegyzőkönyv egy-egy példányát megküldi azoknak a 

személyeknek, akiket a szemle időpontjáról értesített. 

 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. § (6)  Jegyző 

 Megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a 

telepengedély jogosultját meghatározott átalakítások 

vagy változtatások elvégzésére, illetve intézkedések 

megtételére. 

 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 7. §  Jegyző 

 A telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében 

a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-

köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben 

 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. § (1)  Jegyző 
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meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát 

követően haladéktalanul - a 6. melléklet szerint vezetett 

nyilvántartásba veszi. Az általa vezetett nyilvántartást 

az interneten közzéteszi. 

 Bejelentés-köteles tevékenység esetében haladéktalanul 

köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési 

szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben 

feltüntetett 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. rendelet 8. § (2)  Jegyző 

 A telepengedély tárgyában hozott határozatot 

haladéktalanul közli 

 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 9. § (1)  Jegyző 

 a) a területileg illetékes fővárosi és megyei 

kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségével, és 

    

 b) az illetékes rendőrkapitánysággal.     

 A bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt 

követően a nyilvántartási számmal együtt írásban 

megküldi a bejelentőnek, és a 4. §-ban, valamint az (1) 

bekezdésben megjelölt hatóságoknak. 

 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 9. § (2)  Jegyző 

 Bejelentés-köteles tevékenység esetében a 4. melléklet 

II. pont 2. alpontjában foglalt adattartalmat a bejelentés 

kézhezvételét követő naptól számított harminc napon 

belül ellenőrizheti. 

 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 9. § (4)  Jegyző 

 Az ipari tevékenység végzőjének a telepengedély 

megadását, illetve a bejelentést követően a 

nyilvántartásban szereplő adatának megváltozását a 

bejelentése alapján a nyilvántartásba bejegyzi. 

Telepengedély-köteles tevékenység esetében a 

nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban 

kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a 

módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki. 

 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 10. § (2)  Jegyző 

 Ha az ipari tevékenység megszüntetését az ipari 

tevékenység végzője a jegyzőnek a megszűnést 

követően bejelentette és - telepengedély-köteles 

tevékenység esetében - a telepengedélyt leadta, a telepet 

törli a nyilvántartásból. 

 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 10. § (4)  Jegyző 

 Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott adatváltozásról, 

valamint a tevékenység (4) bekezdés szerinti 

megszüntetéséről haladéktalanul értesíti a 9. § (1) 

bekezdésében megjelölt, valamint telepengedély-köteles 

tevékenység esetében az engedélyezésben részt vett 

hatóságokat, bejelentés-köteles tevékenység esetében 

pedig a bejelentőt és a 4. §-ban megjelölt hatóságokat. 

 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 10. § (5)  Jegyző 

 A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén - 

ideértve, ha a tevékenységet folytató a telepen korábban 

folytatott ipari tevékenysége mellett vagy annak 

egyidejű megszüntetésével másik engedély- vagy 

bejelentés-köteles ipari tevékenységet kíván folytatni - 

az új tevékenység tekintetében a 3-9. § szerinti eljárást 

kell megfelelően lefolytatnia, azzal, hogy a korábbi 

tevékenység megszüntetése esetén a (4) bekezdést is 

megfelelően alkalmazni kell. 

 

 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 10. § (6)  Jegyző 
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 Ellenőrzi a 2. §-ban és a 10. § (1) bekezdésében foglalt 

feltételek fennállását. 

 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 11. § (1)  Jegyző 

 Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója  57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 11. § (2)  Jegyző 

 a) tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

nem tesz eleget, vagy 

    

 b) telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély 

alapját képező feltételeknek nem felel meg, 

    

 és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges 

intézkedéseket, hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi 

előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként 

jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt 

hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a 

tevékenység telephelyen történő gyakorlását 

felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, 

nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más 

módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen 

bezárathatja. 

 

    

 Amennyiben a tevékenység folytatója  57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 11. § (3)  Jegyző 

 a)  telepengedély-köteles tevékenységet folytat 

telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles 

tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy 

    

 b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, 

illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő 

határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz 

eleget a határozatban foglaltaknak, 

    

 az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a 

telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a 

telepet törli a nyilvántartásból. 

 

    

 A telepengedély visszavonásáról, illetve a tevékenység 

megtiltásáról szóló határozatát közli az ipari 

tevékenység folytatójával és a 4. §-ban, valamint a 9. § 

(1) bekezdésében megjelölt hatóságokkal. 

 

 

 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 11. § (4)  Jegyző 

 Az e rendelet hatálybalépésekor már működő és a 

telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 

alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés 

rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. 

(XII. 31.) Korm. rendelet alapján nyilvántartásba vett, a 

jelen rendelet alapján más jegyző illetékességi területén 

lévő telep esetében a telepet nyilvántartásba vevő 

települési önkormányzati jegyzőként a teleppel 

kapcsolatos iratokat megküldi a telep fekvése szerint 

illetékes települési önkormányzati jegyzőnek, aki a 

telepet haladéktalanul a jelen rendelet alapján vezetett 

nyilvántartásába veszi. 

 

 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 17. § (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 A telepengedély iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 

elutasítja, amennyiben az ügyfél az eljárás díját az 

eljárás megindításakor nem rója le, illetve hiánypótlásra 

 35/1999. (X. 13.) BM rendelet 2. § (4)  Jegyző 
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történő felszólítás esetén 8 napon belül e kötelezettségét 

nem teljesíti 

 A befizetett díjat vissza kell utalni a rendelet 2. §-ában 

meghatározott esetekben és mértékben. 

 35/1999. (X. 13.) BM rendelet 2. § (5)  Jegyző 

 a) 50%-os mértékben, ha az eljárás lefolytatására 

irányuló kérelmet a Kormányrendelet 5. §-a szerinti 

helyszíni szemle kitűzése előtt visszavonják; 

    

 b) 80%-os mértékben, ha az eljárásban helyszíni szemle 

lefolytatása nem szükséges, és az ügyfél kérelmét az 

első fokú határozat jogerőre emelkedéséig 

visszavonta. 

    

 Igazolja azt a tényt, hogy a települési cím szerinti 

ingatlan alkalmas a járművek tárolására, amennyiben a 

3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget 

meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és 

autóbuszból 

 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5)  Jegyző 

 a) 10-nél többet üzemeltető üzemben tartó az (1) 

bekezdés b) és f) pontja szerinti székhely, telephely 

címként olyan települési cím bejegyzését kéri, 

amelyet a cégjegyzék vagy a Közigazgatási és 

Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 

általa vezetett egyéni vállalkozók nyilvántartása 

tartalmaz, 

    

 b) legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó az (1) 

bekezdés b) és j) pontja szerinti székhely, telephely 

címként olyan települési cím bejegyzését is kéri, 

amelyet a külön jogszabály szerint tárolási helyül a 

közlekedési hatóságnak bejelentett, és a bejelentés 

megtörténtét a közlekedési hatóság igazolása 

tanúsítja, 

    

 feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen 

tárolási helyéül szolgál. 

    

 

Szerencsejáték-szervezés 

 Feladat, besorolás  Jogszabály  Címzett 

 A koncessziós pályázat kiírásához egyetértését fejezi ki.  1991. évi XXXIV. törvény 4. § (1)  

Képviselő-

testület 

 Ha megállapítást nyer, hogy az üzletben engedély 

nélkül pénznyerő automatát működtetnek, akkor köteles 

az üzletet legalább 30 napra - ismételt jogsértés esetén 

legalább 90 napra - ideiglenesen bezáratni. 

 1991. évi XXXIV. törvény 26/A. §  Jegyző 

 

 
 

 

 

 

 

Növényvédelem, növényegészségügy 
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Feladat, besorolás Jogszabály Címzett 

Ellátja a Kormány által kijelölt 

élelmiszerláncfelügyeleti 

szervként az Éltv. 50. § (1) és 

(4) bekezdésében leírt, a 

növényvédelmi tevékenység 

keretében belterületen a 

károsítók elleni védekezési 

kötelezettség betartásának 

ellenőrzésével, illetve a 

közérdekű védekezés 

elrendelésével kapcsolatos 

feladatokat. 

 

2008. évi XLVI. törvény 50. 

§ (1) 

19/1992. (I. 28.) Korm. 

rendelet 1. § g) 

221/2008. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet 1. § (1) b) 

Jegyző 

A közérdekű védekezés 

elvégzésével általa minden év 

május 31. napjáig kiválasztott 

gazdálkodó szervezetet bízhat 

meg. 

 

221/2008. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet 2. § (1) 
Jegyző 

Helyszíni ellenőrzést végez 

belterületen – az Éltv. 17. § (4) 

bekezdésében foglaltak 

betartásának ellenőrzése 

érdekében – hivatalból vagy 

bejelentés alapján. 

 

221/2008. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (1) 
Jegyző 

Amennyiben az (1) bekezdésben 

foglaltakon kívül észleli az Éltv. 

17. § (4) bekezdésében foglalt 

kötelezettség megszegését, 

megkeresi az ingatlanügyi 

hatóságot a közérdekű 

védekezés 

elrendeléséhez szükséges adatok 

beszerzése érdekében. 

 

221/2008. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet 3. § (3) 

 

Jegyző 

A (3) bekezdés szerinti 

megkeresésben az ingatlanügyi 

hatóságnak megküldi a 

parlagfűvel fertőzött terület 

helyrajzi 

számát. 

 

221/2008. (VIII.30.) Korm. 

rendelet 3. § (4) 
Jegyző 

A közérdekű védekezéssel 

kapcsolatos költségek 

előlegezését a védekezést 

elrendelő határozat meghozatala 

után igényelheti a fővárosi és 

megyei kormányhivataltól. 

Amennyiben a földhasználó a 

közérdekű védekezés 

elrendelését követően 

tesz eleget védekezési 

kötelezettségének, az 

okafogyottá vált kiszállással 

felmerült költségeket lehet 

érvényesíteni. 

 

221/2008. (VIII.30.) Korm. 

rendelet 7. § (1) 
Jegyző 

Az Éltv. 50. §-ában foglalt 

eljárás esetén a földhivatal 

költségeit az általa megküldött 

költségelszámolás alapján annak 

beérkezésétől számított 30 

napon belül megtéríti. 

221/2008. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet 8. § (1) 
Jegyző 
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A földhasználó által a közérdekű 

védekezést elrendelő hatóságnak 

befizetett, illetve az adóhatóság 

által behajtott és a közérdekű 

védekezést elrendelő hatóságnak 

továbbított összeget a 

beérkezésétől számított nyolc 

napon belül a jegyző a fővárosi 

és megyei kormányhivatalon 

keresztül visszatéríti az 

előirányzatba. 

221/2008. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet 8. § (2) 
Jegyző 

A fás szárú növények védelme 

Feladat, besorolás Jogszabály Címzett 

A használót az (1)-(3) 

bekezdésben és a 4. §-ban 

meghatározott fenntartási és 

kezelési feladatok, 

továbbá a 2. § szerinti telepítési 

előírások teljesítésére 

kötelezheti. 

 

346/2008. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 5. § (4) 
Jegyző 

A közterületen lévő fás szárú 

növény kivágását engedélyezi. 

346/2008. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 6. § (1) 
Jegyző 

 

A fás szárú növény kivágása 

iránti kérelmét elutasítja, ha 

a) a kérelmező a fás szárú 

növény pótlásáról hiánypótlási 

felhívás ellenére sem 

nyilatkozott; 

b) a fás szárú növény áttelepítése 

szakmai és településrendezési 

szempontból célszerű és 

kivitelezhető; vagy 

c) az természetvédelmi vagy 

környezetvédelmi érdeket sért. 

346/2008. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 6. § (3) 
Jegyző 

 

A település szempontjából 

kiemelt szakmai, tudományos, 

település- és kultúrtörténeti 

értéket képviselő fás szárú 

növény kivágásának 

kérelmezése esetén az eljárás 

megindításáról szóló értesítést 5 

napon belül hirdetményi úton, 

valamint – ha a település 

ilyennel rendelkezik – a 

település hivatalos honlapján is 

közzéteszi a külön 

jogszabályban (1995. évi LIII. 

törvény) meghatározott ügyféli 

jogok biztosítása céljából. Ez 

esetben az ügyintézési határidő 

45 nap. 

 

346/2008. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 6. § (5) 
Jegyző 

Település belterületén a fás 

szárú növénynek az élet-, 

egészség- vagy vagyonvédelmi 

okból - a 6. §-ban foglaltaktól 

eltérıen - történt kivágása esetén, 

ha a pótlás környezeti feltételei 

adottak, a 

346/2008. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 7. § (1) b) 
Jegyző 
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tulajdonost a pótlásra kötelezi. 

 

A fás szárú növénnyel 

rendelkezni jogosultat a fás 

szárú növény kivágására 

kötelezi, ha a fás 

szárú növény az élet- vagy 

vagyonbiztonságot veszélyezteti, 

és e veszély másként nem 

hárítható el.  

346/2008. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 7. § (2) 
Jegyző 

 

A szakszerű pótlás teljesítését 

ellenőrzi. 

346/2008. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 8. § (1) 
Jegyző 

 

Amennyiben a közműfektetés a 

fás szárú növény megtartásával 

nem valósítható meg, a 

kivitelezőt a fás szárú növény 

pótlására kötelezi. 

346/2008. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 8. § (3) 
Jegyző 

 

Amennyiben a fás szárú növény 

pótlása a földrészlet adottsága 

miatt nem vagy csak részben 

teljesíthető, a pótlásra másik 

ingatlant jelöl ki. Amennyiben 

ilyen ingatlan a település 

beépítettsége miatt nem 

jelölhető ki, a használót a 

települési önkormányzat által 

rendeletben 

meghatározott kompenzációs 

intézkedés megtételére kötelezi. 

346/2008. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 8. § (4) 
Jegyző 

 

 

 

  

Általános környezetvédelem 

 
A felszámolási eljárás alatt 

folytatott tevékenység környezet-, 

természetvédelmi 

követelményeinek betartására, 

valamint a környezeti károk, 

illetve terhek rendezésére az adóst 

határozatban kötelezheti. 

 

          1991. évi XLIX. törvény 

48. § (5) 

Polgármester,  

Jegyző,  

Feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát és 

annak az emberi egészségre gyakorolt hatását 

figyelemmel kísérni, igény esetén a rendelkezésre 

álló környezeti információt hozzáférhetővé tenni, 

rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti 

információk külön jogszabályban meghatározott 

körét, illetve a birtokában levő vagy a számára 

tárolt információk jegyzékét elektronikusan vagy 

más módon közzétenni. 

 

1995. évi LIII. törvény 12. § (3) Képviselő-

testület, 

Polgármester, 

Jegyző 

Biztosítja a nyilvánosság, illetve a környezeti 

információt igénylő számára, hogy a környezeti 

információ megismerésére vonatkozó 

jogosultságairól tudomást szerezzen, továbbá 

elősegíti a környezeti információhoz való 

hozzájutást. E jogok előmozdítása érdekében 

információs tisztviselőt nevezhet ki. 

 

1995. évi LIII. törvény 12. § (4) Képviselő-

testület, 

Polgármester 

Jegyző 

Ha a megkeresett szerv nem rendelkezik a kért 1995. évi LIII. törvény 12. § (6) Képviselő-
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környezeti információval, az információ 

megismerésre vonatkozó igényt köteles a 

környezeti információval rendelkező szervnek 

megküldeni és erről az igénylőt értesíteni vagy 

tájékoztatni, hogy a kért információt mely 

környezeti információval rendelkező szervtől 

igényelheti. 

 

testület, , 

Polgármester 

Jegyző 

Az információ megismerésre vonatkozó igény 

beérkezésétől számított 5 napon belül felhívja az 

igénylőt az igénye pontosítására, ha az túlzottan 

általános vagy a tartalma alapján a megismerni 

kívánt környezeti információ nem állapítható meg. 

1995. évi LIII. törvény 12. § (7) Képviselő-

testület, 

Közgyűlés, 

Polgármester 

Jegyző 

Ha a környezetvédelmi hatóság eljárásában 

környezetvédelmi, természetvédelmi vagy 

tájvédelmi szakkérdésben szakértő kirendelése 

szükséges, a 92. § szerinti szakértőt kell 

kirendelnie. 

 

 

1995. évi LIII. törvény 91. § (2) Jegyző, 

Polgármester 

Környezeti hatásvizsgálati eljárással 

kapcsolatos feladat- és hatáskörök 

 

  

Haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül 

gondoskodik a felügyelőség közleményének 

közterületen és a helyben szokásos egyéb módon 

történő közhírré tételéről. A közlemény közhírré 

tételét követő öt napon belül tájékoztatja 

felügyelőséget a közhírré tétel időpontjáról és 

helyéről. 

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) Jegyző 

A közlemény közhírré tételét követő öt napon 

belül tájékoztatja felügyelőséget a közhírré tétel 

időpontjáról és helyéről, ezeken felül a kérelem és 

mellékletei nyomtatott példányába való betekintési 

lehetőség módjáról is. 

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) Jegyző 

A felügyelőség által megjelölt időpontban 

gondoskodik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

5. § (2) bekezdés szerinti határozat teljes 

szövegének nyilvános közzétételéről. A határozat 

közzétételét követően öt napon belül tájékoztatja a 

felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, 

valamint a határozatba való betekintési lehetőség 

módjáról. 

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) Jegyző 

Haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül 

gondoskodik a felügyelőség közleményének 

közterületen és a helyben szokásos egyéb módon 

történő közhírré tételéről. A közlemény közhírré 

tételét követő öt napon belül tájékoztatja a 

felügyelőséget a közhírré tétel időpontjáról és 

helyéről. 

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (2) Jegyző 

Haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül 

gondoskodik a felügyelőség közleményének 

közterületen és a helyben szokásos egyéb módon 

történő közhírré tételéről. A közlemény közhírré 

tételét követő öt napon belül tájékoztatja a 

felügyelőséget a közhírré tétel időpontjáról és 

helyéről, a telepítési hely szerinti település 

jegyzője ezeken felül a kérelem és mellékletei 

nyomtatott példányába való betekintési lehetőség 

módjáról is. 

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (2) Jegyző 
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A közmeghallgatás céljára alkalmas 

önkormányzati helyiséget térítésmentesen 

biztosítja. 

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (3) Jegyző 

A közhírré tételt követő öt napon belül tájékoztatja 

a felügyelőséget a közlemény közhírré tételének 

időpontjáról és helyéről. 

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (6) Jegyző 

Haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül 

gondoskodik a hirdetmény közterületen és a 

helyben szokásos egyéb módon történő közhírré 

tételéről, amelynek időtartama legalább huszonegy 

nap. A hirdetmény közzétételét követő öt napon 

belül tájékoztatja a felügyelőséget a közzététel 

időpontjáról, helyéről. 

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) Jegyző 

Haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül 

gondoskodik a hirdetmény közterületen és a 

helyben szokásos egyéb módon történő közhírré 

tételéről, amelynek időtartama legalább huszonegy 

nap. A hirdetmény közzétételét követő öt napon 

belül tájékoztatja a felügyelőséget a közzététel 

időpontjáról, helyéről, a telepítési hely szerinti 

település jegyzője ezeken felül a kérelem és 

mellékletei (felülvizsgálati dokumentáció) 

nyomtatott példányába való betekintési lehetőség 

módjáról is. 

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) Jegyző 

Az észrevételeket legkésőbb a hirdetmény levételét 

követő öt napon belül megküldi a felügyelőségnek. 

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (6) Jegyző 

Az egységes környezethasználati engedélyről szóló 

hirdetmény közzétételéről gondoskodik a 

felügyelőség által megjelölt időpontban. 

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) Jegyző 

 

 

 

Hulladékgazdálkodás   

   

A jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék 

elszállítására és kezelésére kötelezi azt a személyt, 

aki e § rendelkezéseire figyelemmel a Ht. 31. § (1) 

bekezdésében megállapított kötelezettségének 

önként nem tesz eleget. 

 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § 

(6) 481/2013. (XII. 17.) Korm. 

rendelet 13. § 

 Jegyző 

 

 

 Hulladékgazdálkodási bírság 

    

 Hulladékgazdálkodási bírságot szab ki, amennyiben  2012. évi CLXXXV. törvény 86. 

§ (1) 

 Jegyző 

 a) az ingatlantulajdonos a települési hulladék 

gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét 

megszegi, vagy 

 481/2013. (XII. 17.) Korm. 

rendelet 14. § b) 271/2001. (XII. 

21.) Korm. rendelet 2. § (2) 

  

 b) a települési hulladék kezelésére szervezett 

hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét 

mellőzve jogellenes hulladék-elhelyezése történik, vagy 

    

 c) a települési hulladékot közterületen, illetve más 

ingatlanán hagyták el, vagy 

    

 d) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az 

önkormányzati rendeletben meghatározott szelektív 

gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy 

    

 e) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati 

rendeletben meghatározott közterület tisztántartási 

kötelezettségének nem tesz eleget, vagy 

    

 f) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt,     
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egyéb hulladékgazdálkodással összefüggő 

kötelezettségeit megszegi, vagy 

 g) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat 

előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt 

kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz 

eleget. 

    

 (K-V-MJV-FK)     

 Az alapbírság összegét a rendelet 1. §-ának 

rendelkezései alapján állapítja meg, kivéve az 

alábbiak együttes teljesülése esetén: 

 2012. évi CLXXXV. törvény 86. 

§ (2) 271/2001. (XII. 21.) Korm. 

rendelet 2. § (3)-(4) 

 Jegyző 

 a) a jogsértés nem jár környezetveszélyeztetéssel, 

környezetszennyezéssel vagy környezetkárosítással, 

    

 b) ugyanazon jogsértés ismételt elkövetése nem áll 

fenn, 

    

 c) a jogsértés nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos,     

 d) a jogsértéssel érintett hulladék mennyisége nem 

haladja meg az adott településen a háztartásokban 

keletkező települési hulladék átlagos havi mennyiségét. 

    

 Ezekben az esetekben a bírságot 1500 és 50 000 Ft 

között állapítja meg. 

    

 (K-V-MJV-FK)     

 Ha a jogsértés a tevékenység vagy mulasztás 

súlyára, az elkövetés vagy kötelezettségszegés 

következményeire tekintettel annyira csekély, hogy 

bírság alkalmazása szükségtelen, a bírság kiszabását 

mellőzheti.  

 2012. évi CLXXXV. törvény 86. 

§ (3) 271/2001. (XII. 21.) Korm. 

rendelet 4. § (2) 

 Jegyző 

 (K-V-MJV-FK)     

 Ha a hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére 

kötelezett a kiszabott bírságot megállapító határozat 

kiadásáig az eredeti állapotot helyreállítja, illetve a 

jogellenes állapotot megszünteti, - a Ht. 86. § (5) 

bekezdésben meghatározott kivétellel - a bírságot 

kérelemre csökkentheti, ha a bírság célja csökkentett 

összeggel is elérhető. 

 2012. évi CLXXXV. törvény 86. 

§ (4) 271/2001. (XII. 21.) Korm. 

rendelet 4. § (1) 

 Jegyző 

 (K-V-MJV-FK)     

 A hulladékgazdálkodási bírságot  2012. évi CLXXXV. törvény 86. 

§ (5) 

 Jegyző 

 a) a visszafordíthatatlan környezetkárosítást okozó,     

 b) az ugyanazon jogsértés ismétlődésével vagy egyéb 

súlyosbító körülmény felmerülésével megvalósuló, 

vagy 

    

 c) a hulladékgazdálkodási tevékenységet ellenőrző 

környezetvédelmi hatóság szándékolt félrevezetésével, 

ellenőrzésének akadályozásával együtt járó 

    

 jogsértés esetén nem mérsékelheti.      

 (K-V-MJV-FK)     

 A bírság megfizetésére - kérelemre - legfeljebb 2 

évig terjedő részletfizetést engedélyezhet. 

 271/2001. (XII. 21.) Korm. 

rendelet 5. § (1) 

 Jegyző 

 (K-V-MJV-FK)     

 

Zaj- és rezgésvédelem 
Feladat, besorolás Jogszabály Címzett 

Gyakorolja az első fokú hatósági 

jogkört a 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet 4. § (3)-(4) bekezdésben 

foglalt kivételekkel zaj- és 

rezgésvédelmi ügyekben: 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 4. § 

(1) 

Jegyző 

a) az 1. számú melléklet szerinti 

tevékenységek; továbbá 

  

b) a védendő épületek védendő 

helyiségeinek belső terére előírt 

zajvédelmi követelmények 

teljesítésére vonatkozó ügyekben; 

valamint 
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c) a védendő épületek védendő 

helyiségeinek belső terére előírt 

rezgéskövetelmények teljesítésére 

vonatkozó ügyekben 

  

ca) valamennyi, az adott épületen 

belüli, illetve 

  

cb) az adott épületen kívüli 

rezgésforrás okozta rezgésterhelés 

esetén az 1. számú melléklet szerinti 

  

tevékenységeknél.   

Abban az esetben írja elő a 

hatásterület mérés, illetve számítás 

szerinti meghatározását, ha a 

rendelkezésre álló adatok alapján 

valószínűsíthető, hogy a zajforrás 

hatásterülete nagyobb, mint a (3) 

bekezdésben meghatározott, 

vélelmezett hatásterület. 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 5. § 

(4) 

Jegyző 

A tevékenység, illetve létesítmény 

jellegétől függetlenül a 6. § szerint 

mért, számított területet kell 

hatásterületnek tekinteni, ha ennek 

nagyságát az eljárás során a 

kérelmező bemutatja. 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 5. § 

(6) 

Jegyző 

A háttérterhelés mértékére vonatkozó, 

rendelkezésre álló adatokat kérelemre 

a létesítmény tervezőjének vagy 

tulajdonosának rendelkezésére 

bocsátja. 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 9. § 

(4) 

Jegyző 

Ha az üzemeltető az (1) bekezdés 

szerinti kötelezettségét elmulasztja, 

megfelelő határidő tűzése mellett 

felhívja annak teljesítésére. 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 10. § 

(2) 

Jegyző 

A zajkibocsátási határértékről - a 

zajterhelési, valamint a zajkibocsátási 

határértékek megállapításáról szóló 

miniszteri rendelet alapján - dönt. 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 10. § 

(4) 

Jegyző 

Ha a kérelmező a zajkibocsátási 

határérték megállapítására vonatkozó 

- az (1) bekezdés szerinti - kérelmét 

visszavonja, a határérték 

megállapítására vonatkozó eljárást 

hivatalból folytatja, kivéve, ha a 

kérelmező a létesítésre irányuló 

kérelmét is visszavonta. 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 10. § 

(5) 

Jegyző 

A kérelem alapján: 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 11. § 

(2) 

Jegyző 

a) környezeti zajkibocsátási 

határértéket állapít meg és előírja 

annak teljesítési határidejét, 

  

b) rezgésterhelés okozója részére 

előírja a rezgésterhelési határérték 

teljesítésének határidejét. 

  

Ha olyan tények birtokába jut, amely 

a kibocsátási határérték 

megállapítását teszi szükségessé, 

akkor hivatalból indult eljárás 

keretében megállapítja a kibocsátási 

határértéket, és az üzemeltetőt az 

eljárás lefolytatásához szükséges 

adatok szolgáltatására kötelezi. 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 11. § 

(3) 

Jegyző 

Ha a kérelmező a zajkibocsátási 

határérték megállapítására vonatkozó 

- az (1) bekezdés szerinti - kérelmét 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 11. § 

(4) 

Jegyző 
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visszavonja, a határérték 

megállapítására vonatkozó eljárást 

hivatalból folytatja. 

A változásjelentés alapján, 

amennyiben szükséges, a meglevő 

határozatot módosítja vagy 

visszavonja, illetve új kibocsátási 

határértéket állapít meg. 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 11. § 

(5) 

Jegyző 

A zajterhelési határérték alóli 

felmentésről szóló határozatában az 

építőipari tevékenység napi, heti 

időbeosztására és a munkavégzés 

teljesítményére vonatkozóan is 

előírhat korlátozást. 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 13. § 

(3) 

Jegyző 

Csendes övezet vagy zajvédelmi 

szempontból fokozottan védett terület 

kijelöléséről a felügyelőséget értesíti. 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 16. § 

(3) 

Jegyző 

Ha azt állapítja meg, hogy a 

szabadidős zajforrás által okozott zaj 

a zajkibocsátási határértéket túllépi, 

akkor a zajforrás üzemeltetőjét 

intézkedési terv benyújtására kötelezi. 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 17. § 

(1) 

Jegyző 

Ha az intézkedési tervet jóváhagyja, 

az üzemeltetőt határidő kitűzésével a 

benne szereplő intézkedések 

megvalósítására kötelezi. 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 17. § 

(3) 

Jegyző 

A szabadidős zajforrásokra készített 

intézkedési tervet abban az esetben 

hagyja jóvá, ha az üzemeltető 

bemutatja, hogy az általa tervezett 

intézkedések biztosítják a 

zajkibocsátás határértékre való 

csökkentését. 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 17. § 

(4) 

Jegyző 

Ha az üzemeltető az intézkedési 

tervet a kijelölt határidőre nem vagy 

csak részben hajtja végre, illetve a zaj 

az intézkedések ellenére is túllépi az 

előírt határértéket, a tevékenységet 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 18. § 

Jegyző 

a) 1-6 dB túllépés között korlátozza,   

b) 7-10 dB túllépés között 

felfüggeszti, 

  

c) 10 dB túllépés között megtiltja.   

Amennyiben a fokozottan zajos 

terület településrendezési terv szerinti 

besorolása megváltozik, erről 30 

napon belül tájékoztatja a 

környezetvédelmi hatóságot. 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 24. § 

(1) 

Jegyző 

A repülőterek környezetében lévő 

zajövezeteket ábrázoló térképeket és 

kijelölésre vonatkozó egyéb 

dokumentumokat (utcajegyzék stb.) a 

helyben szokásos módon közzéteszi. 

176/1997. (X. 11.) 

Korm. rendelet 7. § 

(2) 

Jegyző 

A helyi szokásoknak megfelelően, a 

közérdekű adatok nyilvánosságára 

vonatkozó követelmények 

kielégítésére kialakított rend szerint 

biztosítania kell a zajgátló 

védőövezetekkel kapcsolatos 

dokumentumok megtekintésének 

lehetőségét az állampolgárok 

számára. 

176/1997. (X. 11.) 

Korm. rendelet 19. § 

(1) 

Jegyző 

Zaj-, illetőleg rezgésvédelmi bírság 

fizetésére kötelezi a környezeti zaj-, 

rezgésforrás üzemeltetőjét az e 

bekezdésben foglaltak esetén. 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 26. § 

(1) 

Jegyző 
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Szabadidős zajforrás esetén a 

zajbírságot az e paragrafusokban 

foglaltak szerint kell meghatározni. 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 30. § 

(1)-(4), 31. § 

Jegyző 

A rezgésterhelési határérték túllépése 

esetén a rezgésbírságot az e 

paragrafusban foglaltak szerint kell 

meghatározni. 

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 32. § 

(1)-(6) 

Jegyző 
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