
 

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.  
 

2015. 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 2015. 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, míg 2015. évben tizenegy rendezvénytartási engedélyt adott ki. 

 

Az összesen hatvanhárom rendezvénytartási engedélyből harminchét engedélyt alkalmi, szabadtéri 

zenés, táncos rendezvényre adtunk meg.  

A további huszonhat rendezvénytartási engedélyt rendszeres rendezvényeket tartó építmények 

üzemeltetői kapták. 

 

Az eltelt három évben e huszonhat rendszeres rendezvényeket tartó építmények üzemeltetői közül 

tizenegy szüntette meg tevékenységét, 2015. évben három, továbbá egy rendezvénytartási engedély 

visszavonásra került, így jelenleg tizennégy rendszeres rendezvényeket tartó építmény üzemeltetője 

rendelkezik rendezvénytartási engedéllyel. 

 

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

koordinálása érdekében 2015. 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 hat 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 és a R. 14. § (3) bekezdés b) 

pontja szerinti jogkövetkezményt alkalmazta. 

 

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

helyszínen. 

 

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

pontja szerinti jogkövetkezményt alkalmazta. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 

tíz esetben állapított meg hiányosságot (pl. jogszabályváltozások miatti tűzvédelmi szabályzat 

aktualizálásának hiánya, lángmentesítés hiánya. 

 

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

b) pontja szerinti jogkövetkezményt alkalmazta. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály két 

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

rovarírtásról, stb., egy esetben takarításra vízvételi, kiöntési lehetőség hiányát állapította meg a 

hatóság). 

 

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

b) pontja szerinti jogkövetkezményt alkalmazta. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály hét esetben állapított meg 

hiányosságot (munkavédelmi oktatási napló és tematika, egyéni védőeszközök írásos 

dokumentációjának hiánya stb.). 

 

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

b) pontja szerinti jogkövetkezményt alkalmazta. 

 

II. 

A szolgáltatási tevékenységet végzők és környezet használók 2015. 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 2015. 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 kilencvenhat helyszíni ellenőrzést folytattunk le tizenhárom 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. 

 

Két ellenőrzési tárgyban a hulladék elhelyezését vizsgáltuk, amely kapcsán két nagyobb illegális 

hulladéklerakót tártunk fel külterületen. 

 

Négy telepengedéllyel rendelkező ipari tevékenységet végzők ellenőrzését folytattuk le, három 

esetben nyilvántartásból való törlésről és egy nyilvántartásban történő átvezetésről intézkedtünk az 

ellenőrzéseket követően. 

 

A szálláshelyek ellenőrzése során összességében elmondható, hogy a négy ellenőrzött szálláshely 

közül két szálláshelyen nem tartózkodott senki, így a 239/2009. (X. 20.) Kormányrendeletben foglalt 

előírásoknak való megfelelést nem lehetett vizsgálni.  

A másik két szálláshely megfelelt a jogszabályi előírásoknak. 

 

A többi ellenőrzési tárgyban a kereskedelmi tevékenységet végzőket vontuk ellenőrzés alá és 

különböző szempontok alapján valósítottuk meg a többi helyszíni ellenőrzést.  

 

Jogsértésként megállapítható volt, hogy három kereskedőnél nem egyezett a nyilvántartásunkban 

szereplő és az üzlet tényleges nyitva tartási ideje, így a kereskedőket hatósági ellenőrzés keretében 

nyilatkozattételre szólítottuk fel a nyitva tartási időre vonatkozóan. 

Egy kereskedő nem tett bejelentést a kereskedelmi tevékenysége megkezdéséről, aki ezt követően 

beadta a bejelentését, melyet nyilvántartásba vett hatóságom. 

 

Továbbá hat esetben is megállapításra került, hogy nem rendelkezett a kereskedő működési 

engedéllyel, viszont értékesít az üzletében működési engedély köteles termékeket is, egy esetekben 

megtiltásra került az engedély köteles termékek forgalmazása, öt esetben pedig benyújtotta a 

kereskedő az engedély iránti kérelmét. 

 

Négy esetben került megállapításra az, hogy van ugyan működési engedélye a kereskedőnek, de 

forgalmazásra kerülnek olyan működési engedély köteles egyéb termékek is, amelyek értékesítésére 

nem jogosította fel az a működési engedély. Két kereskedő beadta a működési engedély iránti 

kérelmét, egy kereskedőnek megtiltásra került az engedély nélkül forgalmazott termékkör értékesítése, 

egy kereskedő nyilatkozott arról, hogy nem értékesíti ezen termékeket,  

 

Egy kereskedő által üzemeltetett üzletben megállapítást nyert, hogy értékesített kémiai veszélyes 

anyagnak minősített terméket annak ellenére, hogy a működési engedélyén szerepelt az, hogy ilyen 

készítmény nem forgalmazható. A kereskedő beadta a működési engedély iránti kérelmét. 

 

Egy esetben nem működött az üzlet, amelyet ezt követően hivatalból töröltünk. 

 

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 huszonhat 

iratanyag áttanulmányozása valósult meg, és öt esetben került sor helyszíni ellenőrzés 

lefolytatása. A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy két kereskedő üzemeltette az 

üzletét az 1997. évben kiadott működési engedélyével, két üzlet nem volt megtalálható, egy üzletben 

pedig már másik kereskedő folytatott kereskedelmi tevékenységet. A megszűnt üzletek esetén 

gondoskodtunk a nyilvántartásunkból való törlésről. 

 

Az előzőekben írottakon kívül összesen huszonhárom működési engedélyt töröltünk ki az 

üzletekről vezetett nyilvántartásunkból különböző indokok miatt (megszűnt cég vagy egyéni 

vállalkozás stb.). 



 

III. 

A 2015. évben történt üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői-, illetve ingatlanvagyon értékelő- és 

közvetítői tevékenység tárgykörben tartott hatósági ellenőrzésekről-, azok tapasztalatairól. 

 

Az ellenőrzés tárgya:  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) 2.§  szerinti engedéllyel rendelkező természetes személy és 

gazdálkodó szervezet ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítőkről vezetett nyilvántartások adatainak 

tisztítása, az ÖM rendelet alapján vezetett nyilvántartásokkal való összevetése, az esetleges 

duplikációk megszüntetése. 

 

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

tevékenységet végzők (a továbbiakban: Szolgáltatást végzők) hatósági ellenőrzését az alábbi 

jogszabályok alapján végeztük 2015. évben: 

 

Az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásának feltételeiről, az 

eljárás részletes szabályairól szóló 31/2009. (XI. 18.) ÖM rendelet (a továbbiakban: ÖM 

rendelet). 
 

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 5. § 

értelmében: „(1) A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy 

ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szolgáltatási tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység 

végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha 

a) ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 

b) a természetes személy szolgáltató meghalt vagy a nyilvántartásból való törlését kéri, 

c) a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy 

d) a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az 

egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából. 

(2) A hatóság - az a)-c) pont esetén a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év 

időtartamra, a d) pont esetén a feltétel biztosításáig, az e) pont esetén a büntetett előélethez fűződő 

hátrányos jogkövetkezmények alól való mentesülés időpontjáig - megtiltja a szolgáltatási tevékenység 

végzését annak a szolgáltatónak, 

a) aki a hatósághoz olyan valótlan tartalmú kérelmet nyújtott be, melynek érdemi befolyása volt a 

kérelem elbírálására vagy a szolgáltatási tevékenység jogszerű végzésének az ellenőrzésére, 

b) aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 

c) aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a 

változástól számított 5 munkanapon belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a 

hatóság felhívására sem tesz eleget, 

d) amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a 

tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik, 

e) akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 

ítéltek. 

(3) A hatóság a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változást a 

szolgáltatónál évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.” 

 

A Szolgáltatást végzők hatósági ellenőrzését szabályozza továbbá a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 

88. §-a, mely szerint:,,A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt 

rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.”-, valamint a Ket. 

89. § a) pontja, mely szerint:,A hatósági ellenőrzés eszközei:...a) adatszolgáltatás, iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés,....” 

 



DMJV Önkormányzat Jegyzője 2015. év november 30-ig a Szolgáltatást végzőkkel szemben a fenti 

jogszabályok alapján összesen 13 természetes személlyel és gazdálkodó szervezettel szemben 

indított hatósági ellenőrzési eljárást, mely a Hatóságunk által regisztrált adataikban történt 

változásokra is kiterjedt.  

 

2 esetben azt állapítottuk meg, hogy a Hatóságunk által ellenőrzött Szolgáltatást végzők már nem 

folytatják az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet, ezért törlésre kerültek a 

nyilvántartásból, erről őket értesítettük. 

2 ügyben a Szolgáltatást végzők adataiban változás történt, az adatváltozást a nyilvántartásban 

átvezettük, erről a Szolgáltatást végzőket levélben értesítettük. 

8 Szolgáltatást végző nyilatkozata alapján adataikban nem történt változás. 

1 ügyben az ellenőrzés még folyamatban van, mivel a Szolgáltatást végzőtől nem érkezett vissza az 

általunk kiküldött adatszolgáltatási felhívásra adott válasz. 

 

 

Debrecen, 2016. február 24. 

 

       Dr. Gulyás Tünde  

      Igazgatási Osztály vezetője 


