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Jogszabályi háttér: 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény VI. fejezet 98-105. 
§-ai (a továbbiakban: Ákr.), 

• 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről, 
• 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól, 
• A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
 

Az ellenőrzés illetékességi területe1: (település neve) 

• Bánk község közigazgatási területe 

 
Az önkormányzat illetékességi területén vendéglátó üzlet üzemel:  igen  nem 
 
A tárgyévre tervezett, a Korm. rendelet 27. § (5)-(10) bekezdés szerinti hatósági 

ellenőrzések  

Az ellenőrzés tárgya: 

 A hatósági ellenőrzés során a jegyző kiemelten vizsgálja, hogy a vendéglátó üzlet megfelel-

e: 

o a Korm. rendelet 27. § (5)-(7) bekezdésében foglaltaknak /az NTAK-ba való 

regisztrációs és az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek 

vonatkozásában a rendszeres adatszolgáltatási2 kötelezettség teljesítése, 

vendéglátó szoftver alkalmazása/ 

 

Ellenőrzés módja: 

• helyszíni ellenőrzés 

• a hatóság erre irányuló felhívására az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége, 

iratbemutatás, közhiteles nyilvántartások ellenőrzése 

 
1 közös önkormányzat esetén minden településre külön ellenőrzési tervet szükséges készíteni 
2 A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 12/A.§ (1) bekezdése 
alapján a vendéglátó üzlet az NTAK-ba 2021. november 1. napjától köteles regisztrálni, az adatok szolgáltatására 
és továbbítására 2022. július 1. napjától köteles. Ennek alapján az adatszolgálatás teljesítésének ellenőrzésére 
2022. július 1. napjától van lehetőség. 
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Az ellenőrzés eszközei: 
Az Ákr. 105.§ (1)-(2) bekezdése szerinti hivatalbóli eljárásban a hatóság erre irányuló 
felhívására az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége, iratbemutatás, közhiteles 
nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés. 

A Korm. rendelet 27.§ (6) bekezdés szerint a jegyző a 2. melléklet A) pontja szerinti 
nyilvántartásba vett vendéglátó üzlet Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő 
adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés 
keretében ellenőrzi. A jegyző, ha a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő 
adatszolgáltatási tevékenység ellenőrzésére irányuló hatósági ellenőrzés eredményes 
lefolytatásához az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján indokolt, 
szakértőként a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a 
meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken 
szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. §-a alapján 
elsősorban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot rendeli 
ki. 

A hatóság az ellenőrzésről, az annak során tett megállapításokról, a szolgáltató által tett 
nyilatkozatokról jegyzőkönyvet állít ki, esetenként fényképfelvételt készíthet. A hatóság az 
ellenőrzés során készített jegyzőkönyv egy példányát a helyszínen átadja, vagy az ügyfél 
részére haladéktalanul megküldi. 
A jegyző értesíti a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét azon vendéglátó 
üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, 
vagy a hatósági ellenőrzés megállapítása alapján a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központnál nem regisztráltak vagy a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendeletben előírt 
adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítették. 

Az ellenőrzést a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői (2 fő) végzik. 

 

A Hatósági ellenőrzés ütemezése: 2022. július 1. – 2022. december 31. 
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A Hatósági ellenőrzés végrehajtásának ütemezése: 

Szolgáltató 
megnevezése 

Szolgáltató 
székhelyének címe 

A vendéglátó 
üzlet 
megnevezése 

A vendéglátó 
üzlet típusa3 

A tervezett 
ellenőrzés 
időpontja (év / 
hónap vagy év/ 
negyedév) 

Tengerszem Fruit Kft. 2642 Nógrád, 
Dózsa György utca 
8. 

Tengerszem 
Panzió 

Étterem 2022. II. félév 

Tavi Center Kft. 2653 Bánk, Petőfi út 
53. 

Harcsa 
Falatozó 

Büfé 2022. II. félév 

Tavi Center Kft. 2653 Bánk, Petőfi út 
53. 

Harcsa 
Kocsma 

Italüzlet, bár 2022. II. félév 

Jónás Bálint 2182 Domony, 
Bajcsy-Zsilinszky út 
19. 

Kis Kézműves 
Fagyizó 2. 

Cukrászda 2022. II. félév 

PI-EN-ZSÓ Kft. 2653 Bánk, 
Kazinczy Ferenc 
utca 10. 

Bowling 
Pizzeria 

Étterem 2022. II. félév 

Juhász Gábor 2651 Rétság, 
Mikszáth Kálmán 
utca 13. 

Terasz Coffee 
and Drink Bár 

Kávézó, 
alkoholmentes 
italokra 
specializálódott 
vendéglátóhely 

2022. II. félév 

Balga Dominik Mihály 2653 Bánk, Petőfi út 
55. 

Stég Döner 
Kebab 

Büfé 2022. II. félév 

Tó Hotel Szolgáltató 
Kft. 

1185 Budapest, 
Rimaszombat utca 
11. 

Tó Hotel és 
Étterem 

Étterem 2022. II. félév 

Tó Hotel Szolgáltató 
Kft. 

1185 Budapest, 
Rimaszombat utca 
11. 

Tó 
Szabadidőpar-
Büfé 

Étterem 2022. II. félév 

Németh-Bertalan Kft. 2653 Bánk, Petényi 
út 4. 

Bánki 
Vadászház 
Étterme 

Étterem 2022. II. félév 

Temesvári Arnold 2653 Bánk, Petőfi út 
4. 

Tó-Strand 
Büfé 

Büfé 2022. II. félév 

 
3 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti vendéglátóhely üzlettípus megjelölése. 
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A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján, ha a kereskedő a tevékenységére, a 

forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz 

eleget, vagy a kereskedő, illetve az üzletként szolgáló épület a hatályos jogszabályi 

feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi 

feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző - a (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 Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése szerint a jegyző a működési engedélyt visszavonja, 

illetve tevékenység folytatását megtiltja és a kereskedőt, illetve az üzletet a nyilvántartásból 

törli és az üzletet bezáratja, ha 

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. 

A Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése értelmében, amennyiben az ellenőrzés során 

megállapítást nyer, hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat 

kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal 

bezáratni. 

A Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése szerint a jegyző az (1)-(3) bekezdés alapján hozott 

határozatát elektronikus úton közli a 6. § (2) bekezdésében megjelölt és a külön engedélyt 

kiadó hatósággal, a hulladékkezelési és hulladékgazdálkodási követelményeknek való 

megfelelőség kapcsán eljáró területi környezetvédelmi hatósággal, valamint az egyéni 

vállalkozót nyilvántartásba vevő állami adóhatósággal, gazdasági társaság esetén az illetékes 

cégbírósággal. 

A Korm. rendelet 27. § (5) bekezdése alapján a jegyző ellenőrzése során a vendéglátó üzletek 

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatszolgáltatási kötelezettségének 

teljesítését is vizsgálja. 

 

Bánk, 2021. november 22. 

 

Henczné Hekli Bernadett 
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