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Ügyiratszám: NO-02/HAT/03264-1/2019. 

 
A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó üzletszerű 

társasházkezelői, és ingatlan-kezelői tevékenységet folytató 

szolgáltatók 2020. évi ellenőrzési terve 
 
A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékesítő 
és közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 
nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 2.§. a) 

pontja, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(továbbiakban: Akr.) 98.-102.§.-a alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási 
Hivatal a 2020. évi üzletszerű társasházkezelői, és ingatlan-kezelői tevékenységet folytató 
szolgáltatókra vonatkozó ellenőrzési tervét az alábbiak szerint határozza meg:  
 

1. Az ellenőrzés célja: 

Annak vizsgálata, hogy az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerűen 
végzett ingatlankezelői tevékenység gyakorlásának időtartama alatt annak ellenőrzése, 
hogy a nyilvántartásba vett üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetve ingatlankezelői 
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik-e a 

megfelelő iskolai végzettséggel. 
 
A szolgáltatást nyújtónál a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett 

változás ellenőrzése. 
 

2. Az ellenőrzési terv általános irányelvei: 
Törvényesség és jogszabályok maradéktalan betartása. 
 
 

3. Ellenőrzési időszak: 

2020. január 1. – 2020. december 31. 
 
 

4. Az ellenőrzésért felelős: 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és 

Igazságügyi Osztály Vezetője 
 

 
5. Az ellenőrzést végzi: 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 
 

 

6. Ellenőrzések ütemezése: 
Folyamatos 
 

 
7. Az ellenőrzés befejezésének határideje: 

2020. december 31. 

 

 
 



 
 

8. Az ellenőrzés eszköze: 

- adatszolgáltatás 
- iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés 
- hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés 
 

9. Az ellenőrzés lezárását követő eljárás: 
 
Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást, vagy 

ha a feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását 
kezdeményezi. 

 
 

10. Az ellenőrzést szabályozó, az ellenőrzéshez kapcsolódó jogszabályok: 
- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. törvény 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  
- A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény  
- 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 499/2017.(XII.29.) 
Korm. rendelet 

- A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása 
esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok 
általános kijelöléséről szóló 186/2009.(IX.10) Korm. rendelet 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.) Kormányrendelet 

 
 

 

A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó közforgalmú 
intézmények egyszerűsített hatósági ellenőrzésének 2020. évi 

ellenőrzési terve a népegészségügy területén 
 

 
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 4. számú 
mellékletének 6. pontja alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal a 
2020. évi közforgalmú intézmények egyszerűsített hatósági ellenőrzési tervét a népegészségügy 
területén az alábbiak szerint határozza meg:  
 

11. Az ellenőrzés célja: 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alábbi pontjainak ellenőrzése: 
- dohánytermékek – beleértve az elektronikus cigarettát, valamint a dohányzást imitáló 

elektronikus eszközt is- fogyasztására vonatkozó tilalmak, valamint kötelezettségek 
megszegése 

- a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeken, 

helyiségekben, közterületeken a feliratok, jelzések hiánya 
- a nemdohányzó intézményekben a feliratok, jelzések hiánya 
 

12. Az ellenőrzési terv általános irányelvei: 
Törvényesség és jogszabályok maradéktalan betartása. 
 
 

13. Ellenőrzési időszak: 
2020. január 1. – 2020. december 31. 
 

 
14. Az ellenőrzésért felelős: 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály Vezetője 



 
 

 

 
15. Az ellenőrzést végzi: 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 
 

 
16. Ellenőrzések ütemezése: 

Folyamatos 
Bátonyterenye város 2 közforgalmú intézmény 
Mátraverebély községben 2 közforgalmú intézmény 
Nemti községben 2 közforgalmú intézmény 
Dorogháza községben 2 közforgalmú intézmény 
Mátramindszent községben 2 közforgalmú intézmény 

Szuha községben 2 közforgalmú intézmény 

Mátraterenye községben 2 közforgalmú intézmény 
Mátranovák községben 2 közforgalmú intézmény 

 
 

17. Az ellenőrzés befejezésének határideje: 
2020. december 31. 

 
 

18. Az ellenőrzés eszköze: 
- helyszíni ellenőrzés 
 
 

19. Az ellenőrzés lezárását követő eljárás: 

 
Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást, vagy 

ha a feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását 
kezdeményezi. 

 
 

20. Az ellenőrzést szabályozó, az ellenőrzéshez kapcsolódó jogszabályok: 
- A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló 1999. évi XLIII. törvény 
- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  
- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény  
- A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 

figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes 

szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) Korm. rendelet 
- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.) Kormányrendelet 
 

 
Iktatószám: NO-02/KAB/10114-1/2019. 

Egyéni vállalkozók 2020. évi ellenőrzési terve 

 
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény  ( továbbiakban: Evectv.) 
3/A. § (2) bekezdés e) pontja, valamint az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő 
részletszabályokról szóló 254/2018. (XII.18.) kormányrendelet 7. § - 10. §-a  alapján: 

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási ( fővárosi kerületi) hivatala ( a továbbiakban: Hatóság) 

az egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel – a nyilvántartásba vételt követő 30 
napon belül, továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel – hatósági ellenőrzést folytat. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 2. § (1) bekezdése alapján az elektronikus 

ügyintézést biztosító szervek valamennyi, a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy esetében 
kötelesek biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét.  



 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatalának illetékességi területén az 

egyéni vállalkozói tevékenység 2020. évi hatósági ellenőrzési tervét az alábbiak szerint állapítom 
meg: 

Ellenőrzési időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31. 

Az ellenőrzés célja: Az egyéni vállalkozói tevékenységek ellenőrzésének  az egyéni vállalkozói 
nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes 
működésének biztosítása. 

A Hatóság ellenőrzés keretében ellenőrzi az egyéni vállalkozói tevékenységet megkezdő, módosító, 

szüneteltetését követően folytató egyéni vállalkozó betartja-e a működésre vonatkozó 
jogszabályban foglaltakat, különös tekintettel az Evectv. 15. § (3) és a 16. § (2)-(3)- (6) 
bekezdésében foglaltakra. 

Az  ellenőrzés illetékességi területe 

       -   Bátonyterenye 
       -   Mátranovák 

- Mátraterenye 

- Nemti 

- Mátramindszent 

- Szuha 

- Mátraverebély 

- Dorogháza 
 

Ellenőrzést végző szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatala 
Kormányablak  Osztály. 

Az ellenőrzésért felelős: Hivatalvezető-helyettes 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos. 

Az ellenőrzés befejezésének határidője: 2020. december 31. 

Az ellenőrzés végrehajtásába bevont hatóságok 

- Szükség esetén a település önkormányzat jegyzője, az adott tevékenységet felügyelő 

illetve engedélyező  hatóságok. 
 

Az ellenőrzés eszköze 

- Elsődlegesen az interneten elérhető egyéni vállalkozói bejelentéseket és engedélyeket 

tartalmazó piacfelügyeleti hatóságok által nyilvántartott adatbázisok alapján interneten 
hozzáférhető kötelező nyilvántartásokból történő lekérdezéssel ( pl.:önkormányzatok 
honlapján elérhető telepengedélyes, kereskedelmi, szálláshely nyilvántartások, építőipari 
kivitelezői nyilvántartások (www.mkik.hu),szociális/gyermekjóléti szolgáltatások 
(www.internet.afsz.hu), egészségügyi szolgáltatások (www.eekh.hu) 

- iratbekérés, adategyeztetés, nyilatkozattétel 

 

Az ellenőrzés kiemelt szakterülete 

 -  Egyéb szolgáltatási tevékenységek:  fodrászat, kozmetika, kéz-és lábápolás és masszázs  

             ellenőrzése 

 

 Ellenőrzés alá vont egyéni vállalkozók 

- Ellenőrzésre kerülnek azon egyéni vállalkozók akik tevékenységi körüket olyan 

tevékenységi körrel   bővítik, amelyhez szakképesítés, külön engedély szükséges. 

http://www.internet.afsz.hu/
http://www.eekh.hu/


 
 

 

- További ellenőrzéseket folytat le a Hatóság ha bármilyen szabálytalanságot észlel, vagy 
lakossági bejelentés érkezik. 

 

Ellenőrzési szempontok 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha 
jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Képesítéshez 
kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési 
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenységek folytatásában 

személyesen közreműködik, az általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között 
olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását a változástól 

számított 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az 
egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az engedély birtokában végezheti. 

- A képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen érvényesíteni 

kell. 

- Szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni 

vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új 
jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. 

- Az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely az 
egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó 

egyébként jogosult. 
 

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 

Az Evectv. 19/A. § (3) bekezdése szerint: Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység 
megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel és az elhárítható, a Hatóság – 19. § (3) 

bekezdés szerinti jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel – felszólítja az egyéni vállalkozót, 
hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a 19. § (3) bekezdése 
szerint jár el. 

Az Evectv. 19/A. § (4) bekezdése szerint: A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy 

egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az, az e törvényben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni 
vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget.  A Hatóság a 
tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely 
a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. 

Az Evectv. 19. § (3) bekezdése alapján a Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását 
megtiltja, ha 

a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltételei nem állnak fenn vagy a 

tevékenység folytatását kizáró ok áll fenn, így különösen, ha az egyéni vállalkozó nem 
rendelkezik nyilvántartott székhellyel vagy főtevékenységgel, 

 

c) ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c. pontja szerinti tevékenységek egyikét sem 

folytathatja jogszerűen. 
 

Hatósági ellenőrzés lezárása 

- A hatósági ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezmények ellenőrzése 
céljából nyilvántartást kell vezetni. 

- Az ellenőrzési tervben foglaltak, valamint az ellenőrzési tervben nem szereplő, de az 

ellenőrzési időszakban  lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont 
következtetésekről a következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési jelentést kell 
készíteni. 



 
 

- Amennyiben a Hatóság a nyilvántartásba történő betekintése során megállapítja, hogy az 

egyéni vállalkozó működése jogszerű, abban az esetben az interneten ellenőrzött egyéni 
vállalkozó nyilvántartott bejelentéseit, engedélyeit a képernyő nyomtatásával csatolja a 
vállalkozó iratanyagában. 

- Amennyiben hatósági ellenőrzési eljárás lefolytatására kerül sor abban az esetben a 

hatósági ellenőrzésről, annak során tett megállapításokról, az egyéni vállalkozó által tett 
nyilatkozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy példányát az egyéni 
vállalkozó részére át kell adni. 

 

Bátonyterenye, 2019. december 6. 

 

                                                                                              Dr. Lengyelné Imreh Erika   

                                                                                                         hivatalvezető 
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