
 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

 

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének 

az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó 

 

I. Vállalkozási Csoport: zenés, táncos rendezvények; 

II. Vállalkozási Csoport: szolgáltatási tevékenységet végzők, környezet használók; 

III. Általános Igazgatási Csoport: üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői-és 

az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet 

végzők ellenőrzése. 

 

 

2016. évi ellenőrzéséről. 
 

Készült a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 91. § (2) bekezdése alapján. 

 

 

I. 

A zenés, táncos rendezvények 2016. évi ellenőrzéséről 
 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Jegyzője 2011. évben tizenöt, 2012. évben tizenegy, 2013. évben tizenhárom, 

2014. évben szintén tizenhárom, 2015. évben tizenegy, míg 2016. évben tizenhárom 

rendezvénytartási engedélyt adott ki. 

 

Az összesen hetvenhat rendezvénytartási engedélyből negyvennyolc engedélyt alkalmi, 

szabadtéri zenés, táncos rendezvényre adtunk meg.  

A további huszonnyolc rendezvénytartási engedélyt rendszeres rendezvényeket tartó 

építmények üzemeltetői kapták. 

 

A R. hatályba lépése óta eltelt hat évben e huszonnyolc rendszeres rendezvényeket tartó 

építmények üzemeltetői közül tizenhat szüntette meg tevékenységét, 2016. évben három, 

továbbá egy rendezvénytartási engedély visszavonásra került, így jelenleg tizenkettő 

rendszeres rendezvényeket tartó építmény üzemeltetője rendelkezik rendezvénytartási 

engedéllyel. 

 

Ezen helyszíneken a R. 13. § (1) és 14. § (2) bekezdése alapján lefolytatandó ellenőrzések 

megfelelő koordinálása érdekében 2016. évre ellenőrzési ütemtervet készítettünk. A tervet 

eljuttatunk a R. 12. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzésre jogosult hatóságokhoz, 

valamint Debrecen város honlapján is közzétettük.  

 

A R. 14. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzéseket az engedélyezési eljárásban részt vevő 

szakhatóságokkal, - kivéve építésügy - valamint bizonyos esetekben a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály, valamint a nappali ellenőrzéseket a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztály munkatársaival közösen folytattuk le, elsősorban az alábbi 

szempontok alapján: 



 

 Rendezvénytartási engedéllyel rendelkezik-e? 

 A befogadó képességet túllépte-e?  

 A biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet van -e jelen? 

 Tíz főt meghaladó biztonsági személyzet esetén a biztonsági személyzet legalább egy 

tagja rendelkezik-e biztonságszervezői képzettséggel? 

 Tíz főt meghaladó biztonsági személyzet esetén a biztonsági személyzet legalább 

három tagja rendelkezik-e rendezvénybiztosító képzettséggel? 

 A zenés, táncos rendezvény biztonsági terve, tűzriadó terve a zenés, táncos 

rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető-e? 

 A biztonsági tervben meghatározott rendelkezések betartásra kerülnek-e? 

 A vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések betartásra 

kerülnek-e? 

 Elsősegély nyújtására képzett személyzet van -e jelen? 

 

Megállapított és jellemző jogsértések: 

 

A Debreceni Rendőrkapitányság három esetben állapította meg, hogy a biztonsági terv nem 

felel meg a R. 8. § előírásainak, az átdolgozást igényel. 

 

A megállapított jogsértés alapján a hatóság saját hatáskörben intézkedett.  

 

A Debreceni Rendőrkapitányság egy esetben állapította meg, hogy a biztonsági terv a 

vendégek számára nem volt jól látható hozzáférhető. 

 

A megállapított jogsértés alapján a hatóságunk saját hatáskörben intézkedett és a R. 14. § (3) 

bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezményt alkalmazta. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége tizenegy esetben állapított meg hiányosságot (pl.hatálytalan jogszabályra 

hivatkozó dokumentáció, pánik zárak jelölésének, üzemeltetésre vonatkozó 

dokumentációjának hiánya stb.). 

 

A megállapított jogsértés alapján a hatóság saját hatáskörben intézkedett.  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

hét esetben állapított meg hiányosságot (pl.: jellemzően iratokat nem tudtak a helyszínen 

bemutatni pl.: a rovar,- rágcsálóírtásról, stb.). 

 

A megállapított jogsértés alapján a hatóság saját hatáskörben intézkedett. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály hét esetben állapított 

meg hiányosságot (munkavédelmi dokumentáció kiegészítést igényelt, sérült hosszabbító 

használata stb.). 

 

A megállapított jogsértés alapján a hatóság saját hatáskörben intézkedett. 

 

 

 

 

 



 

II. 

A szolgáltatási tevékenységet végzők és környezet használók 2016. évi ellenőrzésről 
 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (a továbbiakban: Ket.) 91. § (1) bekezdése alapján az Igazgatási Osztály Vállalkozási 

Csoportja Ellenőrzési tervet készített a 2016. évre vonatkozóan, amelyet Debrecen Város 

honlapján is közzétett.  

A hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont következtetésekről a Ket. alapján ellenőrzési 

jelentés készül, amelyet a hatóságnak szintén közzé kell tennie. 

 

Az ellenőrzési tervben ügyintézőkre, havi bontásban kerültek meghatározásra az ellenőrzési 

feladatok. 

 

Összesen ötvennégy helyszíni ellenőrzést folytattunk le nyolc különböző tárgyban. 

 

Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a megállapított 

jogsértések és intézkedések: 
 

Három ellenőrzési tárgyban folytattunk le növényvédelmi szempontból ellenőrzést, az 

ellenőrzött területet egyike sem volt parlagfüves, illetve gyomos. 

 

Tizenkilenc telepengedéllyel rendelkező ipari tevékenységet végzők ellenőrzését folytattuk 

le, tizenegy esetben nyilvántartásból való törlésről, egy nyilvántartásban történő átvezetésről, 

egy nyilvántartásba vételről intézkedtünk az ellenőrzéseket követően, valamint két 

adategyeztetés van folyamatban, a többi esetben a telephelyen folytatott tevékenység nem 

tartozik a rendelet hatálya alá, ezért további intézkedést nem igényelt. 

 

Négy helyi termelői piac ellenőrzése is megvalósult, mely során megállapítottuk, hogy két 

termelői piac nem üzemelt, két esetben pedig nem tudták bemutatni a kistermelőkről vezetett 

nyilvántartást. A nem üzemelő helyi termelői piacok üzemeltetői bejelentették a megszűnést, 

valamint bemutatásra került a kért nyilvántartás is. 

 

A többi ellenőrzési tárgyban a kereskedelmi tevékenységet végzőket vontuk ellenőrzés alá 

szám szerint tizenegy helyszíni ellenőrzés lefolytatásra került sor, és különböző szempontok 

alapján valósítottuk meg a többi helyszíni ellenőrzést.  

 

Jogsértésként megállapítható volt, hogy egy üzletben a forgalmazott és a bejelentett 

termékkörök nem egyeztek meg, ezt követően bejelentette a kereskedő a termékkör változást.  

 

Egy üzletben nem volt hitelesített vásárlók könyve, az ellenőrzést követően vásárlók könyve 

hitelesítése iránti kérelem került benyújtásra és a vásárlók könyve hitelesítésre került. 

 

Egy üzletben eltérést tapasztaltunk a bejelentett, nyilvántartásban szereplő és a tényleges 

nyitva tartási időtől, valamint a termékkörtől. Később bejelentette a kereskedő az 

adatváltozásokat. 

 

Egy esetben a székhelycím változás bejelentésének az elmulasztása történt, amely hivatalból 

átvezetésre került és a kereskedő figyelmeztetésben részesült. 

 



Egy üzlet nem üzemelt az ellenőrzés időpontjában, a kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének a bejelentetése később megtörtént és az üzlet a nyilvántartásról törlésre került. 

 

Továbbra is nagy gondot fordítunk arra, hogy a nyilvántartásunkban szereplő adatok az 

aktuális állapotot tükrözzék és a valóságnak megfeleljenek, ezért nyilvántartásunk 

aktualizálása céljából a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet hatályba lépése előtt kiadott 

működési engedéllyel rendelkező üzletek ellenőrzését is megvalósítottuk az év során többször 

is.  

 

Folytattuk az 1997. évben kiadott működési engedélyek felülvizsgálatát, ennek kapcsán 

huszonöt iratanyag áttanulmányozása valósult meg, és két esetben került sor helyszíni 

ellenőrzés lefolytatása. A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy két üzletben 

már másik kereskedő folytatott kereskedelmi tevékenységet. A megszűnt üzletek esetén 

gondoskodtunk a nyilvántartásunkból való törlésről.  

Két egyéni vállalkozás szünetelt, mely üzletek hivatalból törlésre kerültek. 

 

Az előzőekben írottakon kívül összesen huszonegy működési engedélyt töröltünk ki az 

üzletekről vezetett nyilvántartásunkból különböző indokok miatt (megszűnt cég vagy egyéni 

vállalkozás stb.). 

 

III. 

A 2016. évben történt üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői-, illetve ingatlanvagyon 

értékelő- és közvetítői tevékenység tárgykörben tartott hatósági ellenőrzésekről-, azok 

tapasztalatairól. 

 

1. Előzmények: 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (továbbiakban Ket.) 91. § (1) bekezdése alapján elkészített ellenőrzési tervben – 

figyelemmel, hogy az Általános Igazgatási Csoport által ellátott feladatok döntő hányada nem 

hatósági jogalkalmazási hatáskör gyakorlás – kizárólag az üzletszerűen végzett 

ingatlanközvetítői-, illetve ingatlanvagyon értékelő- és közvetítői tevékenységet folytatók 

ellenőrzése került szerepeltetésre. 

 

Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői-, illetve ingatlanvagyon értékelő- és közvetítői 

tevékenységet folytató szolgáltatók évenként legalább egy alkalommal történő ellenőrzését a 

társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő 

és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 

nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet (a 

továbbiakban: NGM rendelet) 5.§ (3) bekezdése írja elő. Az ingatlanközvetítői-, illetve 

ingatlanvagyon értékelő- és közvetítői tevékenységet folytató szolgáltatók nyilvántartására 

vonatkozó jogszabályok az elmúlt évtizedben több alkalommal is változtak, az NGM rendelet 

nem szabályozza a korábbi és a hatályos nyilvántartások egymáshoz való viszonyát, kérdéses 

azonban, hogy a NGM rendeletben nevesített ellenőrzési kötelezettség kiterjed-e a korábban 

felállított nyilvántartásokban szereplő személyekre, az viszont nem vitás, hogy a folyamatos 

jogszabályváltozások a korábbi nyilvántartásokban szereplő jogosultságok érvényességét nem 

érintették. Mivel a NGM rendelet által előírt kötelező ellenőrzések lefolytatásától függetlenül 

a hatósági nyilvántartások közhitelességéből fakad, hogy azok mindig a hatályos, valóságnak 

megfelelő adatot tartalmazzák, az ellenőrzéseket nem csak az NGM rendelet alapján vezetett 

nyilvántartásokban szereplő szolgáltatókra terjesztettük ki. A nyilvántartások 

közhitelességének biztosításán túl fontos szempont volt az is, hogy a nyilvántartásokban nem 



szereplő, tevékenységüket jogosulatlanul végző személyek 2016-ban is felkutatásra 

kerüljenek. 

 

2. Az ellenőrzés tárgyaként, szempontjaiként az alábbiak kerültek meghatározásra: 
 

 a Ket. rendelkezéseinek, különösen a Ket. 86. §-ban foglaltak (hatósági nyilvántartás) 

hatályosulásának vizsgálata 

 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) hatályosulásának 

vizsgálata. 

 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.), különösen a Szolgtv. 24. §-

nak hatályosulásának vizsgálata. (A Szolgtv. 24. §-a írja elő a szolgáltatónak, hogy a 

szolgáltatási tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentésben foglalt adatokban 

történő változást haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét ellátó 

hatóságnak.) 

 Az NGM rendelet hatályosulásának vizsgálata. (Az NGM rendelet 5. §-ának (3) 

bekezdése az ezen tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett 

változás évenként legalább egyszer történő ellenőrzését írja elő hatóságom számára.) 

 

3. Ellenőrzés alá vontak köre: 
 

1. A Ltv. 64/C. § (4) bekezdése alapján 2009. szeptember 30. napjáig vezetett 

ingatlanközvetítői, továbbá az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzékben 

szereplők, 

2. az ÖM rendelet 6. § a) pontja szerinti engedéllyel rendelkező természetes személy 

ingatlanközvetítők és ingatlanvagyon-értékelő és közvetítők  

3. az ÖM rendelet 6. § b) pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő 

ingatlanközvetítők és ingatlanvagyon-értékelők és közvetítők, 

4. az NGM rendelet alapján felállított ingatlanközvetítői nyilvántartásában szereplő 

természetes személyek és gazdálkodó szervezetek, 

5. az NGM rendelet alapján felállított ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői 

nyilvántartásban szereplő természetes személyek és gazdálkodó szervezetek, 

6. olyan a nyilvántartásainkban nem szereplő szolgáltatók, akiket különösen nyomtatott 

vagy elektronikus hirdetések, internetes honlapok tartalma alapján kerülnek 

felkutatásra. 

7. Az NGM rendelet alapján az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő 

és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet üzletszerűen végzők nyilvántartásában 

szereplő természetes személyek vonatkozásában az NGM rendelet 2. § ab.) pontjának 

szerinti feltételek teljesülésének vizsgálata. (Szúrópróbaszerűen kiválasztott 20. 

szolgáltatót tartalmazó mintavétellel). 

8. Az NGM rendelet alapján az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő 

és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet üzletszerűen végzők nyilvántartásában 

szereplő természetes személyek által az NGM rendelet 2. § ab.) pontja alapján 

megjelölt munkáltató, foglalkoztató ellenőrzése. (Szúrópróbaszerűen kiválasztott 20. 

természetes személy szolgáltató nyilvántartási adatai alapján mintavétellel.) 

 

4. A hatósági ellenőrzés eszköze: 
 

A Ket. 89. § a) és b) pontjaiban meghatározottak: adatszolgáltatás, iratbemutatás, tájékoztatás 

kérés, helyszíni ellenőrzés 



5. Az ellenőrzések eredménye: 
 

1. A 2009. szeptember 30. napjáig vezetett ingatlanközvetítői, továbbá az 

ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzék alapján összesen 91 személy 

ellenőrzésére került sor, akik közül 22-en már nem végezik a tevékenységet, ezért 

törlésre kerültek a nyilvántartásból. A törlésről értesítettük őket. 3 ügyben a 

szolgáltatást végzők adataiban változás történt, az adatváltozást a nyilvántartásban 

átvezettük, erről a szolgáltatást végzőket levélben értesítettük. 61 esetben az 

ingatlanközvetítői-/ingatlanvagyon-értékelő és közvetítők adataiban nem történt 

változás, ezért ezen ügyek külön intézkedést nem igényeltek. 5 esetben 

megállapítottuk, hogy a szolgáltatást végzők tévesen kerültek nyilvántartásba vételre, 

mivel a szolgáltatást végzők ingatlanközvetítői képesítéssel rendelkeztek, azonban az 

Ingatlanvagyon-értékelői névjegyzékbe kerültek felvételre. Ezek az ügyek 

államigazgatási eljárás megindítását generálták. Az 5 szolgáltató téves nyilvántartásba 

vétele javításra került. 

2. Az ÖM rendelet 6.§ a) pontja szerinti engedéllyel rendelkező természetes személy 

ingatlanközvetítők és ingatlanvagyon-értékelő és közvetítők 2009. október 1. és 2013. 

június 30. napja között kerültek nyilvántartásba vételre. A 67 természetes személlyel 

szemben megindított ellenőrzés során 13 esetben azt állapítottuk meg, hogy a 

Hatóságunk által ellenőrzött szolgáltatást végzők már nem folytatják az 

ingatlanközvetítői-/ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet, ezért törlésre 

kerültek a nyilvántartásból, erről őket értesítettük. 7 ügyben a szolgáltatást végzők 

adataiban változás történt, az adatváltozást a nyilvántartásban átvezettük, erről a 

szolgáltatást végzőket levélben értesítettük. 44 szolgáltatást végző nyilatkozata alapján 

adataikban nem történt változás. 3 esetben megállapítottuk, hogy a szolgáltatást 

végzők tévesen kerültek nyilvántartásba vételre, mivel a szolgáltatást végzők 

ingatlanközvetítői képesítéssel rendelkeztek, azonban az Ingatlanvagyon-értékelői 

névjegyzékbe kerültek felvételre. Ezek az ügyek államigazgatási eljárás megindítását 

generálták. A 3 szolgáltató téves nyilvántartásba vétele javításra került. 

3. Az ÖM rendelet 6.§ b) pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő 

ingatlanközvetítők és ingatlanvagyon-értékelők és közvetítők nyilvántartásba vételére 

2009. október 1. és 2013. június 30. napja között került sor. Összesen 70 gazdálkodó 

szervezettel szemben indítottunk hatósági ellenőrzési eljárást. 7 esetben azt 

állapítottuk meg, hogy a Hatóságunk által ellenőrzött szolgáltatást végzők már nem 

folytatják az ingatlanközvetítői-/ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet, 

ezért törlésre kerültek a nyilvántartásból, melyről a szolgáltatást végzőket értesítettük. 

3 ügyben a szolgáltatást végzők adataiban változás történt, az adatváltozást a 

nyilvántartásban átvezettük, erről a szolgáltatást végzőket levélben értesítettük. 58 

szolgáltatást végző továbbra is végzi az ingatlanközvetítői-/ingatlanvagyon-értékelő és 

közvetítői tevékenységet, adataikban nem történt változás. 2 esetben megállapítottuk, 

hogy a szolgáltatást végzők tévesen kerültek nyilvántartásba vételre, mivel a 

szolgáltatást végzők ingatlanközvetítői képesítéssel rendelkeztek, azonban az 

Ingatlanvagyon-értékelői névjegyzékbe kerültek felvételre. Ezek az ügyek 

államigazgatási eljárás megindítását generálták. A 2 szolgáltató téves nyilvántartásba 

vétele javításra került. 

4. Az NGM rendelet 5.§ (3) bekezdése szerinti kötelező ellenőrzéseknek megfelelően 

első ciklusban 138 ingatlanközvetítő szolgáltatási tevékenységet végző természetes 

személlyel és gazdálkodó szervezettel szemben indítottunk hatósági ellenőrzési 

eljárást. 23 esetben azt állapítottuk meg, hogy a Hatóságunk által ellenőrzött 

szolgáltatást végzők már nem folytatják az ingatlanközvetítői tevékenységet, ezért 

törlésre kerültek a nyilvántartásból, erről őket értesítettük. 13 ügyben a szolgáltatást 



végzők adataiban változás történt, az adatváltozást a nyilvántartásban átvezettük, erről 

a szolgáltatást végzőket levélben értesítettük. 102 szolgáltatást végző nyilatkozata 

alapján adataikban nem történt változás. 

5. Az NGM rendelet 5.§ (3) bekezdése alapján 15 ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő 

szolgáltatási tevékenységet végző természetes személlyel és gazdálkodó szervezettel 

szemben indítottunk ellenőrzést. 2016-ban Hatóságunk megállapította, hogy a 

névjegyzékben szereplő valamennyi szolgáltató végzi az ingatlanvagyon-értékelő és 

közvetítő szolgáltatási tevékenységet. 3 szolgáltató esetében a nyilvántartási 

adatokban változás következett be, a további 12 szolgáltató adatai nem változtak. 

6. A nyilvántartott szolgáltatók adatainak tisztítása mellett az ellenőrzési időszak február, 

április, június, augusztus, október hónapjaiban nyomtatott vagy elektronikus 

hirdetések, internetes honlapok tartalma alapján a nyilvántartásainkban nem szereplő 

szolgáltatókat kutattunk fel. Összesen 7 ellenőrzést tartottunk. Az ellenőrzések 

alapjául olyan bizonyítékok szolgáltak, melyek a tevékenység folytatására utaltak 

kizárólag, és nem kapcsolódott hozzájuk megnevezett szolgáltató (pld. honlapon 

található hirdetés, melyben meg jelölésre kerül az iroda címe és fantázia neve a 

szolgáltató nélkül), így fordulhatott elő, hogy 1 esetben megállapítottuk, hogy a 

szolgáltató nyilvántartásunkban már szerepel, ezért nem került sor államigazgatási 

eljárás megindítására. 2 esetben az ellenőrzés során nem tudtuk bizonyítani, hogy az 

ügyfelek üzletszerűen végzett ingatlanközvetítő vagy ingatlanvagyon-értékelő és 

közvetítő szolgáltatási tevékenységet folytat, ezért Hatóságunk nem indított 

államigazgatási eljárást. 3 esetben bizonyítást nyert, hogy az ügyfelek szolgáltatási 

tevékenységet folytatnak, ebből 1 esetben nyilvántartásba vettük a szolgáltatót, mivel 

a tevékenység folytatásával kapcsolatos jogszabályoknak egyébként az ügyfél 

megfelelt, 2 esetben pedig megtiltottuk az ügyfelek részére a tevékenység végzését, 

valamint megtagadtuk az ingatlanközvetítő szolgáltatási tevékenységet végző 

szolgáltatók nyilvántartásba történő bejegyzését, mivel nem felelt meg a tevékenység 

folytatásával kapcsolatos jogszabályi feltételeknek. Előbbi két esetben az egyik ügyfél 

gazdálkodó szervezet, a másik pedig természetes személy. A gazdálkodó szervezettel 

szemben a megtiltás mellett, szankcióként kizárólag figyelmeztetést alkalmaztunk, 

mivel kis- és középvállalkozásnak minősül. A természetes személlyel szemben eljárási 

bírságot is kiszabtunk. 1 esetben az eljárás továbbra is folyamatban van. 

7. Hatóságunk 2016. év október 21-ig a Szolgáltatást végzőkkel szemben a fenti 

jogszabályok alapján összesen 20 magánszeméllyel szemben indított hatósági 

ellenőrzési eljárást, mely során az NGM. rendelet 2. § ab) pontjában foglalt feltétel 

teljesülését vizsgálta, miszerint a természetes személy szolgáltató kizárólag olyan 

gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy 

foglalkoztatottja lehet, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, 

mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési 

szolgáltatásra is kiterjed. Az ellenőrzés során valamennyi vizsgált szolgáltatást végző 

esetben megállapításra került, hogy az NGM. rendelet ab) pontjában foglalt feltételnek 

megfelelnek, az őket foglalkoztató gazdálkodó szervezetek tevékenységi köre a 

mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki, vagy -kezelési 

szolgáltatásra kiterjed. Mivel az ellenőrzés során jogszabálysértés feltárására nem 

került sor, államigazgatási eljárás indítása nem vált indokolttá. 

8. Hatóságunk 2016. év november 30-ig a szolgáltatást végzőkkel szemben a fenti 

jogszabályok alapján összesen 20 magánszeméllyel szemben indított hatósági 

ellenőrzési eljárást, mely során az NGM. rendelet 2. § ab) pontjában foglalt feltétel 

teljesülését vizsgálta, miszerint a természetes személy szolgáltatók munkáltatói, 

foglalkoztatói kizárólag olyan gazdálkodó szervek lehetnek, amelyek szerepelnek a 

Hatóságunk által vezetett ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -



közvetítői névjegyzékben. Az ellenőrzés során 1 esetben megállapításra került, hogy 

egy, az ingatlanközvetítői névjegyzékben szereplő természetes személy szolgáltató 

több más természetes személy munkáltatójaként szerepel, mint egyéni vállalkozó. A 

szolgáltató azonban csak természetes személyként van nyilvántartásba véve, mint 

egyéni vállalkozó nem található meg az ingatlanközvetítői névjegyzékben. A tényállás 

tisztázása érdekében államigazgatási eljárást indítottunk, amely jelenleg is 

folyamatban van. 

 

5. Összegzés, jogsértések típusai:  
 

A 2016. évben ingatlan-vállalkozás felügyeleti jogkör gyakorlása során 428 ellenőrzés 

lefolytatására került sor, 421 esetben a szolgáltatókról vezetett nyilvántartások, 7 esetben 

hivatalbóli észlelés képezte az ellenőrzési eljárás megindításának alapját. A hatósági 

nyilvántartásokból 65 szolgáltatót törültünk az ellenőrzések eredményeként, mivel már nem 

folytattak szolgáltatási tevékenységet, 29 szolgáltató nyilvántartási adataiban változás állt be, 

277 szolgáltató nyilvántartási adata nem változott. 

 

Az ellenőrzések alapján megállapítottuk, hogy a szolgáltatók 21,96 %-ának nyilvántartási 

adataiban valamilyen változás állt be (15,19 % -uk nem folytat szolgáltatási tevékenységet, 

6,78 % -uk adata módosult). Természetesen a fenti adatok nem teljes körűen reprezentálják a 

nyilvántartási adatok változását, mivel a szolgáltatók jelentős része nem ellenőrzések 

elrendelésére, hanem a hatályos jogszabályi követelményeket teljesítve ,,önként” bejelenti az 

adatváltozást. Ezen jogkövető szolgáltatók az ellenőrzés statisztikájában vagy nem jelennek 

meg (törlésre kerültek) vagy az ,,adataikban változás nem történt” csoportba tartoznak. 

 

Az adatváltozások bejelentésével kapcsolatos jogkövetés rendkívül alacsony szinten van a 

szolgáltatók körében. Ennek magyarázata – azon túl, hogy a felgyorsult gazdasági, 

jogpolitikai változásokhoz való alkalmazkodás megnehezítette a kis és – középvállalkozások 

működését - egyrészt, hogy a természetes személy szolgáltatókat 2016. január 1. napjáig, nem 

lehetett szankcionálni az adatváltozás bejelentésének elmulasztása miatt, másrészt a 

gazdálkodó szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezeteket bírságolás helyett csak 

figyelmeztetni kellett az első jogsértést követően.  

 

Pozitívum, hogy az ellenőrzések elrendelését követően a szolgáltatók döntő többsége 

bejelentési kötelezettségének eleget tett, az ellenőrzést segítette, a hatósággal együtt 

működött. 

 

Debrecen, 2017. március 20.     Dr. Gulyás Tünde  

                                                                                       Igazgatási Osztály vezetője 
        


