
 

26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 

 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény módosításával és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 

2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggően egyes miniszteri rendeletek 

módosításáról 

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. §-ának (5) bekezdésében, 

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 

XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének 2., 3. és 18. pontjaiban, a polgári védelemről 

szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. §-a (2) bekezdésének c) és d) pontjaiban, a sportról 

szóló 2004. évi I. törvény 79. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontjaiban, valamint a 

kereskedelemről 

_l szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (4) bekezdésének c) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 

132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának b), c) és f) pontjaiban meghatározott 

feladatkörömben 

eljárva - a 20. § 5-6. pontjai tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörér 

_l szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el: 

 

… 

 

A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosítása 

15. § (1) A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet (a 

továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) E rendelet állapítja meg a lovas szolgáltató tevékenység bejelentésének, az ilyen 

szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozások (a továbbiakban: szolgáltató) nyilvántartásának 

részletes szabályait, továbbá az e tevékenységek folytatásának részletes követelményeit, 

és a lovas szolgáltató tevékenység ellenőrzésének részletes szabályait.” 

(2) Az R3. 1. § (2) bekezdése a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában) 

„a) lovas szolgáltató tevékenység: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

(a továbbiakban: Kertv.) 2. §-ának 16. pontjában meghatározott szolgáltató tevékenység, 

így különösen lovagoltatás, lovas oktatás, lovas terápia, terep- vagy túralovaglás, fogathajtás, 

fogathajtás oktatás, fogatoztatás, lovas bemutató,” 

16. § Az R3. 2. § (1)-(3) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A szolgáltatónak a Kertv. 6/C. § (1) bekezdése szerinti, a Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) benyújtandó bejelentése - a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) meghatározott adatokon túl - tartalmazza 

a) a szolgáltató lovas szolgáltató tevékenység folytatásának helyszínéül szolgáló telephelyének 

(fióktelepének) címét, 

b) az a) pont szerinti telephelyen (fióktelepen) tartott lovak számát, 

c) a lovas szolgáltató tevékenység típusát az 1. § (2) bekezdésének c)-e) pontja szerint, 

továbbá, hogy a lovas szolgáltatás együtt jár-e a szolgáltatást igénybe vevő személy 

lovagoltatásával, 

d) - a szolgáltatás igénybevevőjének lovagoltatásával járó lovas szolgáltató tevékenység 



esetén - a (3) bekezdés szerinti felelős személy nevét, szakképesítését és a szakképesítését 

igazoló okiratokat, 

e) az a) pontban megjelölt telephely (fióktelep) helyszínrajzát a 13. §-ban meghatározott 

körülményekre figyelemmel. 

(2) A Hivatal a bejelentett lovas szolgáltatókról a 4. §-ban meghatározott tartalommal 

nyilvántartást vezet, és a nyilvántartást a honlapján közzéteszi. 
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(3) Lovas szolgáltató tevékenység - a Kertv. 6/C. § (2) bekezdésében előírt feltételeken 

Túl - akkor folytatható, ha a szolgáltató 

A) eleget tesz a 13. §-bán - a szolgáltatás igénybevevőjének lovagoltatásával nem járó 

Lovas szolgáltató tevékenység esetén a 13. § b), c), f) és g) pontjában - meghatározott 

követelményeknek, 

b) - a szolgáltatás igénybevevőjének lovagoltatásával járó lovas szolgáltató tevékenység 

esetén - legalább egy lovastúra-vezető képesítéssel rendelkező, a szakmai tevékenységért 

Felelős személyt (a továbbiakban: szakmai tevékenységért felelős személy), ha lovas 

terápiás szolgáltatást nyújt, akkor még legalább egy, a 11. § (5) bekezdésében meghatározott 

feltételeknek megfelel_ gyógypedagógust (terapeutát) is foglalkoztat.” 

17. § Az R3. 4. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Hivatal nyilvántartása - a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon túlmenően - 

tartalmazza a 2. § (1) bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott adatokat.” 

18. § (1) Az R3. 7. § (1)-(3) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A Hivatal határozatával megtiltja az adott lovas szolgáltató tevékenység folytatását 

és törli a nyilvántartásból azt a szolgáltatót, aki 

a) a tevékenység folytatására vonatkozóan előírt valamely feltétellel nem rendelkezik, 

és azt a Hivatal által megjelölt határidőn belül nem pótolja, vagy 

b) a lovas szolgáltató tevékenységét az állategészségügyi és az állattartási körülményekre 

vonatkozó jogszabályok, valamint a lovas szolgáltatásra vonatkozó biztonsági el_- 

írások megsértésével folytatja, és a jogsértő állapotot a Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal (a továbbiakban: MgSzH), illetve a jegyző ismételt felszólítására sem szünteti 

meg, vagy 

c) az állategészségügyi, illetve az állattartási körülményekre vonatkozó jogszabályok 

megsértését az MgSzH, illetőleg a jegyző egy éven belül ismételten megállapította. 

(2) Ha a hatósági ellenőrzés során az (1) bekezdésben meghatározott valamely körülmény 

fennállását állapítják meg, a szolgáltató tevékenységtől való eltiltását és a hatósági 

nyilvántartásból való törlését kezdeményezheti a jegyző és az MgSzH. 

(3) A szolgáltató bejelentését - a nyilvántartásba vételt követően -, továbbá a szolgáltatót 

a tevékenységtől való eltiltó és a nyilvántartásból törlő határozatát a Hivatal köteles 

a jegyzőnek, az illetékes állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálatnak (a továbbiakban: 

ÁNTSZ), valamint az MgSzH-nak megküldeni.” 

(2) Az R3. 7. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az a szolgáltató, akit a Hivatal az (1) bekezdés b) vagy c) pontjában megjelölt 

okból tiltott el a tevékenységtől és törölt a nyilvántartásból, az eltiltást elrendel_ határozat 

jogerőre emelkedésétől számított egy évig lovas szolgáltató tevékenységet nem folytathat.” 

 

Záró rendelkezések 

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követ_ 3. napon lép hatályba. 

(2) E rendelet 1-18. §-ai, valamint 20-22. §-ai a rendelet hatálybalépését követ_ napon 

hatályukat vesztik. Ez a bekezdés az e rendelet hatálybalépését követ_ második napon hatályát 

veszti. 



 

22. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor már működő lovas szolgáltató tevékenységet 

Végző, az R3. e rendelet hatálybalépése előtt hatályos szabályai szerint nyilvántartásba 

még nem vett szolgáltatónak a tevékenységét 2010. január 20-ig kell bejelentenie a Hivatalnak. 

(2) Az R3. 2. § (3) bekezdésének b) pontjában, valamint az R3. 11. § (6) bekezdésében 

előírt lovastúra-vezető képesítés, továbbá az R3. 2. § (3) bekezdésének b) pontjában,  

valamint az R3. 11. § (5) bekezdésében előírt gyógypedagógus (terapeuta) képesítés 

megszerzését 

2012. január 20-ig kell igazolnia. Eddig az időpontig az e követelményeket nem 

teljesítő szolgáltatóval szemben a képesítés hiánya miatt az R3. 7. §-a (1) bekezdésének 

a) pontjában előírt jogkövetkezmény nem alkalmazható. 

23. § E rendelet 1-12. §-ai, 15-18. §-ai, valamint 22. §-a a belső piaci szolgáltatásokról 

szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 

megfelelést szolgálja. 

 

(A fenti rendeletből csak a  lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM 

rendelet módosításának vonatkozó részeit tüntettük fel, a nem erre vonatkozó egyéb pontok 

csak a teljes rendeletben olvashatók.) 

 


