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A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2015. ÉVI ELLEN ŐRZÉSI TERVE 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal (székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., alapító okiratának kelte és száma: 
2014. augusztus 26., XXII-6/ID/1068/11/2014., adóigazgatási azonosító száma: 15789264-2-04; statisztikai számjele: 
15789264-8411-312-04, törzsszáma: 789268) törzshivatalának érintett szervezeti egységei, szakigazgatási szervei, 
járási hivatalai és járási szakigazgatási szervei a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) 
Korm. rendelet 6/A. §, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. tv. 91. § (1) bekezdése alapján elkészítették a 2015. évre vonatkozó hatósági ellenőrzési tervüket, amely 
összefoglalva az alábbi. 
 
Az összevont ellenőrzésekre vonatkozó adatokat részletezve a Békés Megyei Kormányhivatal 2015. évi Összevont 
Ellenőrzési Terve tartalmazza.  

 

1. A Békés Megyei Kormányhivatal törzshivatalának s zervezeti egységei által 
megvalósítandó hatósági ellen őrzések 

1.1. Hatósági F őosztály 

 

Ellenőrzött szerv megnevezése 
Vizsgálat 

jellege 
Vizsgált ügykör 

Az ellen őrzés 
ideje 

Ellenőrzést végz ő 

Kevermesi Közös Önkormányzati 
Hivatal (Kisdombegyház település) 

Cél 
Anyakönyvi igazgatási ügyek, 

személyi adat- és lakcím-
nyilvántartási ügyek 

2015. I. félév Stübe Ferencné 

Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati 
Hivatal (Kötegyán település) 

Cél 
Anyakönyvi igazgatási ügyek, 

személyi adat- és lakcím-
nyilvántartási ügyek 

2015. I. félév Stübe Ferencné 

Medgyesegyházai Közös 
Önkormányzati Hivatal 

(Medgyesegyháza település) 
Cél 

Anyakönyvi igazgatási ügyek, 
személyi adat- és lakcím-

nyilvántartási ügyek 
2015. I. félév Stübe Ferencné 

Cél Helyi adó, gépjárműadó ügyek 2015. I. félév 
Dr. Varga Katalin, 
Dr. Vladár Mónika 

Szarvasi Polgármesteri Hivatal 

Cél 
Kereskedelmi hatósági, ipari 

igazgatási ügyek 
2015. I. félév 

Dr. Szeder Csilla, 
Dr. Laudisz 

Mónika 

Cél Közlekedési igazgatási ügyek 2015. I. félév Csáky Hajnalka 

Szarvasi Járási Hivatal 
Cél Ket. hatályosulása 2015. I. félév 

Dr. Babinszki 
Péter 

Cél Helyi adó, gépjárműadó ügyek 2015. I. félév 
Dr. Varga Katalin, 
Dr. Vladár Mónika 

Kunágotai Közös Önkormányzati 
Hivatal (Kunágota település) 

Cél 
Kereskedelmi hatósági, ipari 

igazgatási ügyek 
2015. I. félév 

Dr. Szeder Csilla, 
Dr. Laudisz 

Mónika 
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Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Cél Helyi adó, gépjárműadó ügyek 2015. I. félév 
Dr. Varga Katalin, 
Dr. Vladár Mónika 

BÉMKH Élelmiszerlánc -biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság 

Cél Ket. hatályosulása 2015. I. félév 
Dr. Babinszki 

Péter 

Cél 
Anyakönyvi igazgatási ügyek, 

személyi adat- és lakcím-
nyilvántartási ügyek 

2015. II. félév Stübe Ferencné 

Cél Helyi adó, gépjárműadó ügyek 2015. II. félév 
Dr. Varga Katalin, 
Dr. Vladár Mónika 

Csabacsüdi Közös Önkormányzati 
Hivatal (a közös önkormányzathoz 

tartozó valamennyi település) 

Cél 
Kereskedelmi hatósági, ipari 

igazgatási ügyek 
2015. II. félév 

Dr. Szeder Csilla, 
Dr. Laudisz 

Mónika 

Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 
(Murony település) 

Cél 
Anyakönyvi igazgatási ügyek, 

személyi adat- és lakcím-
nyilvántartási ügyek 

2015. II. félév Stübe Ferencné 

Békésszentandrási Polgármesteri 
Hivatal 

Cél 
Anyakönyvi igazgatási ügyek, 

személyi adat- és lakcím-
nyilvántartási ügyek 

2015. II. félév Stübe Ferencné 

Dobozi Polgármesteri Hivatal Cél 
Anyakönyvi igazgatási ügyek, 

személyi adat- és lakcím-
nyilvántartási ügyek 

2015. II. félév Stübe Ferencné 

Cél Helyi adó, gépjárműadó ügyek 2015. II. félév 
Dr. Varga Katalin, 
Dr. Vladár Mónika 

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 

Cél 
Kereskedelmi hatósági, ipari 

igazgatási ügyek 
2015. II. félév 

Dr. Szeder Csilla, 
Dr. Laudisz 

Mónika 

Cél Helyi adó, gépjárműadó ügyek 2015. II. félév 
Dr. Varga Katalin, 
Dr. Vladár Mónika 

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 

Cél 
Kereskedelmi hatósági, ipari 

igazgatási ügyek 
2015. II. félév 

Dr. Szeder Csilla, 
Dr. Laudisz 

Mónika 

Cél Közlekedési igazgatási ügyek 2015. II. félév Csáky Hajnalka 

Békéscsabai Járási Hivatal 
Cél Ket. hatályosulása 2015. II. félév 

Dr. Babinszki 
Péter 

BÉMKH Közlekedési Felügyelősége Cél Ket. hatályosulása 2015. II. félév 
Dr. Babinszki 

Péter 

 

Ellenőrzési szempontok 
 
A jegyz ő mint önkormányzati adóhatóság tevékenységének jogs zerűsége 
 
 
Gépjárműadó ügyek: 

− a döntések indokolásában rögzítésre kerültek a gépjármű teljesítményadatai, gyártási éve,  
az adó mértéke, valamint az évközi változás következményeiről szóló tájékoztatás, 
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− súlyos mozgáskorlátozottak adómentességi ügyei tekintetében megállapításra kerültek  
az alábbiak: a mentességben részesülő személy a gépjármű tulajdonosa, határozatlan időre biztosított 
mentesség esetén az adózó súlyos mozgáskorlátozottsága végleges, kizárólag egy gépjármű után veszi 
igénybe a mentességet,  

− a bemutatott orvosi igazolás hiteles másolata az ügyirathoz csatolásra került, az eredeti irat hatóságnak történő 
bemutatásáról feljegyzés készült, 

− forgalomból kivonás esetén a döntés figyelemfelhívást tartalmaz az ismételt forgalomba helyezés esetén 
feléledő adófizetési kötelezettségről. 

 
Helyi iparűzési adó ügyek: 

− az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített bevallási nyomtatvány a jogszabályi előírásoknak megfelel, 

− a döntés rendelkező része figyelemfelhívást tartalmaz a december 20. napjáig teljesítendő adóelőleg feltöltési 
kötelezettség vonatkozásában, illetve arra, hogy annak elmaradása esetén mulasztási bírság kiszabására kerül 
sor, 

− a bevallások átvételét igazoló elismervény vagy a postai feladást tanúsító boríték a bevallás mellett 
megtalálható, a bevallás benyújtása dátumának feltüntetésére szolgáló rovat kitöltésre került,  

− a bevallási határidő pontos betartását ellenőrizték, késedelem esetén mulasztási bírság kiszabására sor került, 

− amennyiben az adózó bevallásában nyilatkozott arról, hogy a megállapított túlfizetését kéri visszatéríteni, az 
iratban utalás található arra, hogy a visszatérítésnek eleget tettek. 

 
Magánszemélyek kommunális adója: 

− a határozatban pontosan rögzítették az ingatlan adatait, címét és helyrajzi számát, 

− az adózó a bevallásához a tulajdonjog bejegyzésről szóló földhivatali határozatot, vagy  
a földhivatali érkeztetővel ellátott szerződés másolatát csatolta, 

− abban az esetben, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a közöttük létrejött megállapodásban foglaltak 
alapján írják elő az adót, 

− az adókötelezettségről rendelkező határozat tájékoztatást tartalmaz arról, hogy az adózót  
az adókötelezettséget érintő valamely körülmény megváltozásáig a határozatban előírt adófizetési 
kötelezettség terheli, 

− a jogszabályban meghatározott, az adófizetési kötelezettség alóli mentességeket megalapozó körülmények 
vizsgálata megtörtént. 

 
Az adótartozások és adók módjára behajtandó köztartozások behajtása és végrehajtása: 

− a fizetési felhívások megküldése mellett alkalmazták – legalább – az egyszerűbb végrehajtási formákat,  

− az inkasszóra, letiltásokra, ingatlanra történő jelzálogjog alapításra vonatkozó jogszabályi előírásokat 
betartották, 

− megkeresésre történő végrehajtás során figyelemmel voltak arra, hogy az adóhatóság  
a behajtási eljárást csak pontos, szükség esetén kiegészített adatok alapján indíthatja meg. 

 
Adóellenőrzés: 

− az önkormányzati adóhatóság önkormányzati rendeletben meghatározott, illetve az adózó felszámolással és 
végelszámolással történő megszűnése esetében kötelező ellenőrzési kötelezettségének eleget tett, 

− az ellenőrzés megkezdése (értesítés, megbízólevél átadása) szabályszerű volt, azt minden érintett adózóval 
közölték,  

− utólagos adómegállapítás esetében a határozat indokolása tartalmazta a megállapított tényállást, az annak 
alapjául szolgáló bizonyítékokat és a mellőzött bizonyítékok esetében a mellőzés okát, 

− a jogkövetkezmények megállapítása során a késedelmi pótlékot az eredeti esedékesség napjától számították 
fel a jegyzőkönyv keltéig, de maximum 3 évig, az adózó kérelme esetén  
a határozatban rendelkeztek a méltányossági kedvezményekről (rövidebb pótlékfizetési időszak, adóbírság 
mérséklése, mellőzése). 

 
Méltányossági ügyek: 
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− a fizetési kedvezményt biztosító határozat rendelkező része és indokolása megfelel az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) vonatkozó előírásainak, 

− a mérlegelés szempontjai (adózó vagyoni, jövedelmi, szociális körülményei, stb.) és a tényállás annak 
megfelelő értékelése a határozatban rögzítésre került. 

 
Az általános ügyirat-kezelési és eljárási szabályok betartása: 

− a döntés iratban maradt példánya eredeti, kiadmányozott, azon szerepel a hatóság bélyegző-lenyomata, 

− a kézbesítést igazoló tértivevény az ügyirathoz szerelve az iratban megtalálható, 

− a döntések jogerősítési záradékkal ellátottak, az expediálás ténye fel van tüntetve,  

− a hatáskör címzettjeként a jegyző szerepel az ügyiratok fejlécén, 

− az Art. elsődlegességének érvényesítése a Ket. rendelkezéseivel szemben, 

− a határozatok rendelkező része tartalmazza: 

• az adózó azonosító adatait (név, cím, adószámla száma), 

• a fizetendő adó mértékét, 

• az esedékesség időpontját, 

• az adóhatóság adó, késedelmi pótlék és illetékbeszedési számla számát, 

• a teljesítés módját (pénzforgalmi bankszámláról átutalással, azzal nem rendelkező adózó átutalással 
vagy postai készpénz átutalási megbízással), 

• a jogorvoslatról szóló tájékoztatást (a fellebbezés benyújtásának határideje, módja,  
a fellebbezési illeték mértéke, a fellebbezés elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatóság). 

− a határozatok indokolása tartalmazza:  

• a megállapított, egyediesített tényállást, kellő részletezettséggel, 

• azoknak a jogszabályhelyeknek a pontos megjelölését, amelyek alapján a hatóság  
a határozatot hozta, 

• a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő utalást. 
 
A kereskedelmi igazgatás körébe tartozó hatósági te vékenység jogszer űsége 
 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) előírásainak betartása körében különösen: 

− az eljárási illeték, igazgatásszolgáltatási díj (szakhatósági eljárásokért) lerovása, 

− ügyintézési határidő megtartása, 

− a helyszíni szemlékről készült jegyzőkönyvek, feljegyzések a hatóság ténybeli megállapításait is 
tartalmazzák-e, 

− másolatban becsatolt mellékletek hitelesítése, 

− a döntésen az eljáró hatóság helyesen került-e feltüntetésre, 

− a kiadmányozott döntések Ket. 72. §-ának való megfelelősége, azon belül különösen: 

•  jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslati eljárásról 
szóló tájékoztatás megjelölése, 

• az eljáró szakhatóságok állásfoglalásainak feltüntetése a határozat rendelkező részében (kikötés 
nélküli hozzájárulás esetén is), illetve a szakhatósági indokok ismertetése a határozat indokolásában, 

• az indokolások egyediesítése (pl. a kérelem, bejelentés benyújtásának ideje, kérelmező, bejelentő 
személye, a tényállás rövid ismertetése, az eljáró hatóság megállapításai, a döntést alátámasztó 
körülmények, tények, jogszabályi rendelkezések kiértékelése),  

• hatáskört és illetékességet megalapozó, a jogorvoslati lehetőséget megalapozó/kizáró jogszabályhely 
pontos megjelölése, 

• kiadmányozás megfelelő-e, az irattári példányon a hatóság bélyegzőlenyomata szerepel-e. 

− iratok kézbesítésének szabályszerűsége  

− döntések jogerősítése. 
 
Működési engedélyezési hatósági ügyek:  
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− a kérelem tartalma és mellékletei megfelelnek-e a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklet B) pontjában 
foglaltaknak, 

− a jegyző megkereste-e a Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében megjelölt valamennyi szakhatóságot 
állásfoglalásuk beszerzése érdekében, 

− a Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése szerinti ügyfelek eljárásba való bevonása megtörtént-e, 

− tulajdoni lapok - Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésének megfelelően - beszerzésre kerültek-e, 

− a határozat megküldésre került-e a szakhatóságok és a Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében megjelölt 
hatóságok részére, 

− a működési engedélyről szóló igazolás a Korm. rendelet 4. melléklete szerinti tartalommal került-e 
kiadásra, illetve az abban szereplő adatok egyeznek-e a nyilvántartásban foglaltakkal, 

− a működési engedély adataiban történő változás esetén a jegyző a Korm. rendelet 10. § (2)-(4) 
bekezdéseiben foglaltak alapján folytatta-e le az eljárást, 

− az üzlet megszűnésének bejelentésekor a jegyző a Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése szerinti 
eljárásrendet követte-e, 

− a kereskedelmi hatóság eleget tesz-e a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a 
továbbiakban: Kertv.) 6/G. §-ában előírt nyilvántartás-vezetési kötelezettségének, a nyilvántartás 
tartalmazza-e a Korm. rendelet 2. melléklet B) pontja szerinti adatokat. 

 
Üzletek ellen őrzése:  

− eleget tesz-e a jegyző a Kertv. 9. § (1) bekezdésében előírt ellenőrzési kötelezettségének, s ennek 
eredményeként alkalmazásra került-e valamely, a Kertv. 9. § (4) bekezdése szerinti szankció, 

− bejelentés esetén, a bejelentésben kifogásolt valamennyi körülményt kivizsgálta-e a jegyző, illetve 
valamennyi körülmény kereskedelmi igazgatási hatáskörben vizsgálandó-e, 

− visszavonás esetén, a döntést megalapozó körülmény, illetve jogszabályi rendelkezés konkrét, egyértelmű 
megjelölése. 

 
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilván tartásba vételére irányuló eljárások:  

− a bejelentés megfelel-e a Korm. rendelet 1. melléklet A) pontjában foglaltaknak, 

− a jegyző a bejelentés megérkezését követően a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 23. § (1) 
bekezdésében előírtak szerint járt-e el, a jegyző által kiadott igazolás megfelel-e a 23. § (2) bekezdésének, 

− a bejelentés másolata a nyilvántartási számmal együtt megküldésre került-e a Korm. rendelet 6. § (2) 
bekezdésében felsorolt hatóságoknak, 

− a kereskedelmi hatóság eleget tesz-e a Kertv. előírt nyilvántartás-vezetési kötelezettségének, a 
nyilvántartás megfelel-e a Korm. rendelet 2. melléklet A) pontjában foglaltaknak, 

− változás bejelentés esetén megtartott-e a Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése. 
 
Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek fol ytatásának ellen őrzése:  

− eleget tesz-e a jegyző a Szolgtv. 25. § (1) bekezdésében foglalt ellenőrzési kötelezettségének, s ennek 
eredményeként alkalmazásra került-e valamely, a Szolgtv. 25. § (2) bekezdése szerinti szankció 

 
Egyéb , a kereskedelmi igazgatás körébe tartozó engedélyezési eljárásokra vonatkozó jogszabályi előírások 
betartása [239/2009. (X.20.) Korm. rendelet, 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet, 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet]. 

 
Az ipari igazgatás körébe tartozó hatósági tevékeny ség jogszer űsége  
 

A Ket. előírásainak betartása körében különösen: 

− az eljárási illeték, igazgatásszolgáltatási díj (szakhatóságok eljárásáért) lerovása, 

− ügyintézési határidő megtartása, 

− a helyszíni szemlékről készült jegyzőkönyvek, feljegyzések a hatóság ténybeli megállapításait is 
tartalmazzák-e, 
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− másolatban becsatolt mellékletek hitelesítése, 

− a döntésen az eljáró hatóság helyesen került-e feltüntetésre, 

− a kiadmányozott döntések Ket. 72. §-ának való megfelelősége, azon belül különösen: 

• jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslati eljárásról 
szóló tájékoztatás megjelölése , 

• az eljáró szakhatóságok állásfoglalásainak feltüntetése a határozat rendelkező részében (kikötés 
nélküli hozzájárulás esetén is), illetve a szakhatósági indokok ismertetése a határozat indokolásában, 

• az indokolások egyediesítése (pl. a kérelem, bejelentés benyújtásának ideje, kérelmező, bejelentő 
személye, a tényállás rövid ismertetése, az eljáró hatóság megállapításai, a döntést alátámasztó 
körülmények, tények, jogszabályi rendelkezések kiértékelése)  , 

• hatáskört és illetékességet megalapozó, a jogorvoslati lehetőséget megalapozó/kizáró jogszabályhely 
pontos megjelölése, 

• kiadmányozás megfelelő-e, az irattári példányon a hatóság bélyegzőlenyomata szerepel-e, 

− iratok kézbesítésének szabályszerűsége,  

− döntések jogerősítése. 
 
Telepengedélyezési hatósági ügyek:  

− a jogerős telepengedély birtokában folytatható ipari tevékenységek engedélyezésére irányuló kérelem és 
mellékletei megfelelnek-e a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható 
egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 
bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.)  4. sz. mellékletében 
foglaltaknak, 

− bevonta-e a jegyző az engedélyezési eljárásba a R. 4. §-ában megjelölt szakhatóságokat, 

− a tárgyi eljárásra irányadó ügyintézési határidő betartásra került-e tekintettel a R. 5. §-ában foglaltakra, 

− amennyiben a tárgyi eljárásban a kérelmező előzetes szakhatósági állásfoglalást nyújtott be, úgy arra 
annak felhasználhatóságára irányadó 6 hónap alatt került-e sor [R. 5. § (2) bekezdése], 

− a R. 6. § (2) bekezdése szerinti ügyfelek eljárásba való bevonása megtörtént-e, 

− tulajdoni lapok – R. 6. § (4) bekezdésének megfelelően - beszerzésre kerültek-e, 

− a Korm. rend. 6. § (3) és (6) bekezdéseiben rögzített helyszíni szemle megtartásra került-e, az megfelelően 
került-e dokumentálásra, megküldésre került-e az értesítettek részére, 

− annak vizsgálata, hogy a jegyző meggyőződött arról, hogy az adott telepengedély köteles tevékenység a 
helyi építési szabályzat (vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 18. § (2) bekezdése) szerint a kérelemben megjelölt ingatlanon folytatható-e, 

− a határozat megküldésre került-e a szakhatóságok és a R. 9. § (1) bekezdésében megjelölt hatóságok 
részére, 

− változás bejelentés esetén a jegyző a R. 10. § (2)-(3) és (5)-(6) bekezdései szerint járt-e el, megfizetett-e 
az adatok módosításával kapcsolatos eljárásért előírt igazgatási szolgáltatási díj, 

− az ipari tevékenység megszűnésének bejelentésekor a jegyző a Korm. rendelet 10. § (4) és (6) bekezdései 
szerinti eljárásrendet követte-e, 

− a hatóság eleget tesz-e a R. 8. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartás-vezetési kötelezettségének, a 
nyilvántartás tartalmazza-e a R. 6. melléklet szerinti adatokat, 

− a korábbi szabályozás szerint nyilvántartásba vett telep megküldött adatai a R. 17. §-ának megfelelően 
rögzítésre kerültek-e a nyilvántartásban. 

 
Ipari tevékenység bejelentésére irányuló eljárások:  

− a bejelentési kérelem adattartalma és mellékletei megfelelnek-e a R. 3. számú mellékletében foglaltaknak, 

− a bejelentés-köteles ipari tevékenységek nyilvántartása megfelel-e a R. 6. számú mellékletében 
rögzítetteknek, továbbá elérhető-e a nyilvántartás a település honlapján, 

− az ipari tevékenység a helyi építési szabályzat (vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése) szerint a kérelemben megjelölt ingatlanon folytatható-e, 

− a nyilvántartásba vételt követően a jegyző eleget tett-e a R. 9. § (2) bekezdésében foglaltaknak, a 
hatóságok a lefolytatott ellenőrzés eredményéről tájékoztatták-e az eljáró hatóságot, 
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− a R. 10. §-ában foglaltaknak megfelelően történik-e a változás bejelentés hatósági lekezelése, 

− a R. 17. §-a szerinti nyilvántartásba-vétel megtörtént-e. 
 
A telep, illetve az ipari tevékenység folytatásának  ellenőrzése:  

− eleget tesz-e a jegyző a R. 11. § (1) bekezdésében foglalt ellenőrzési kötelezettségének, s ennek 
eredményeként alkalmazásra került-e valamely, a R. 11. § (2)-(3) bekezdései szerinti szankció. 

 
Az anyakönyvi, személyi adat- és lakcím-nyilvántart ási tevékenység jogszer űsége 

 
Anyakönyvi tevékenység: 

1.  Személyi és tárgyi feltételek:  
 

- az anyakönyvvezető képesítése, megbízása, helyettesítése, juttatásai, 
- ASZA kártyák, jogosultságok kezelése, nyilvántartása, 
- az anyakönyvvezető elhelyezése, felszerelése, 
- az anyakönyvek, alapiratok és egyéb eszközök tárolása, őrzése, 
- a házasságkötések és más családi események ünnepélyes lebonyolításának feltételei. 

 
2. Az anyakönyvek vezetése:  

 
- a 2006. március hó 1. napjától egységesen használatba vett új anyakönyvek megnyitása, 
- az előző anyakönyvek lezárása, állaga, szükség szerinti újraköttetése, újra hitelesítése, nyilvántartása, 
- születési anyakönyv, 
- házassági anyakönyv, 
- halotti anyakönyv, 
- névmutatók vezetése. 
 

3. Külföldi állampolgárokat érintő események:  
 

- előfordulása, a speciális eljárások, a bejegyzés és az adatszolgáltatás.  

4. Alapiratok kiállítása, rendezettsége:  
 

- jegyzőkönyvek és más formanyomtatványok kiállítása, igazolások, okiratok csatolása, 
- az anyakönyvi irattár rendezettsége, alap- és utólagos bejegyzések iratainak besorolása. 

 
5. Utólagos bejegyzések:  

 
- a változások, kijavítások anyakönyvi feljegyzése, az utólagos bejegyzések szövegezése, 
- utólagos bejegyzések jegyzékének vezetése, levéltár részére való megküldése. 
 

6. Népesség-nyilvántartással (SZL) kapcsolatos teendők és további adatszolgáltatások:  
 

- a személyi adat- és lakcímnyilvántartást érintő változások és kijavítások rögzítése, 
- a népmozgalmi lapok KSH részére történő megküldése, 
- egyéb (más anyakönyvvezetőnek stb.) adatszolgáltatások, az elhaltak személyazonosító- és lakcím-

igazolványának bevonása, okmányirodába megküldése/átadása. 
 

7. Állampolgársági ügyintézés:  
 

- állampolgársági kérelmek átvétele, felszerelése, hitelesítése, felterjesztése 2013.március 1-ig, 
- honosítást/visszahonosítást követő feladatok és adatszolgáltatások. 

 
8. Egyéb anyakönyvi ügyek és teendők:  

 
- kiskorú házasságkötése,  
- jegyzői jogkörbe tartozó házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli felmentés, hivatali helyiségen 

és munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezése, 
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- minisztériumi és más névváltoztatási/névmódosítási kérelmek átvétele, felterjesztése, intézése, 
- az anyakönyvi igazgatás körébe tartozó egyéb feladatok (házassági tanúsítvány iránti kérelmek, apai elismerő 

nyilatkozat felvétele, hazai anyakönyvezési ügyek stb.), 
- az ASZA programok működtetése, iratminták alkalmazása.  

 
9. Iktatás, irat- és nyomtatványkezelés, selejtezés:  

 
- az anyakönyvi alapiratok elkülönítése és tárolása, 
- vegyes iratok iktatása, irattárazása, 
- anyakönyvi okiratok rendelése, nyilvántartása, kiállítása, selejtezése (dokumentálás, határidők stb.). 
 

10. A tevékenység értékelése, javaslatok:  
 

- a feladatellátás színvonalának minősítése, 
- az ügyintéző alkalmassága, 
- kijavítások, pótlások szükség szerinti megállapítása, ésszerű határidő kitűzése. 

 

Személyi adat- és lakcím-nyilvántartási tevékenység: 

1. Személyi és tárgyi feltételek. 
2. Ügyfélfogadás rendje. 
3. A nyilvántartás védelme 

- adatvédelmi szabályzat, 
- adatszolgáltatási nyilvántartás, 
- fizikai védelem. 

4. A helyi számítógépes nyilvántartás vezetése 
- a használt programok verziószáma, 
- a segédállományok (szótárak) aktualitása, 
- a jogosultsági nyilvántartás, 
- karbantartás ellenőrzése, 
- közterület változások átvezetése. 

5. A helyi manuális (kartonos) nyilvántartás vezetése 
- adatváltozások feljegyzése, 
- az aktuális kartonok állományba rendezése, 
- a passzív és várakozó állomány kezelése, 
- KEK KH- tól érkező jegyzékek kezelése. 

6. Lakcímügyintézés 
- lakcímjelentő lapok és adatbázis adategyeztetése, 
- jelentőlapok adattartalmának ellenőrzése, 
- javítás, kódolás, továbbítás, 
- településszintű lakóhely létesítések, 
- fiktívvé nyilvánítások. 

7. Címnyilvántartás kezelése. 
8. Adatletiltások, adatszolgáltatások és az adatszolgáltatási nyilvántartás vezetése. 
9. Ügyiratkezelés, selejtezés. 
10. A tevékenység értékelése, javaslatok. 
 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál talános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény ( Ket.) 
végrehajtása  
 

Az eljárási szabályok betartásán belül:  
- ügyintézési határidők betartása; amennyiben az I. fokú hatáskör gyakorlóját új eljárás lefolytatására 

utasította a felettes szerv, ennek határidőben eleget tett-e, 
- a kérelem megfelelő mellékletekkel ellátott-e, eljárás megindításáról értesítés, hiánypótlásra felhívás 

határidőben megtörtént-e, képviselő eljárása esetén a meghatalmazásról szóló irat a jogszabályban előírt 
feltételeknek megfelelő-e, eljárási illeték lerovásra került-e, 

- egyes eljárási cselekmények törvényessége (pl.: érintett felek idézése, értesítése, a kézbesítési 
vélelemmel kapcsolatos eljárás; jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés megfelel-e a jogszabályi 
követelményeknek, bizonyítékok ismertetése az ügyféllel, stb.), 
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1.2. Oktatási F őosztály 
 

Az ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok: 
 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.), 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban Ket.), 
- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban Kormányrendelet), 
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban Rendelet), 
- az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997.(VI.13.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban Érettségi Rendelet), 
- a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység 

ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 11/2010. (IV. 9.) Kormányrendelet (a továbbiakban Szakmai 
Rendelet). 

 
Törvényességi ellen őrzés:  

 
Az Nkt. és a Rendelet határozza meg a törvényességi ellenőrzésekkel kapcsolatban a kormányhivatalok jogkörét és 
az ellenőrzések lebonyolítására vonatkozó egyes előírásokat. 
A főosztály törvényességi ellenőrzési tevékenységét az Nkt. 34. §-ában meghatározott rendelkezések alapján végzi. 
Ezen jogszabályhely alapján a kormányhivatal legalább kétévente végzi az egyházi, magán köznevelési intézmény és 
a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi 
ellenőrzését, melynek eredményéről értesíti a költségvetési hozzájárulást folyósító szervet.  
 
Az ellen őrzés végrehajtásának ideje: 2015. január 5. – 2015.  május 15. 
     2015. szeptember 1. – 2015. december 15. 
 
Az ellen őrzés területei: 
 

A Rendelet 160. §-a tartalmazza azokat a szempontokat, amelyeket a kormányhivatal az egyházi, magán 
köznevelési intézmény és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmény fenntartói 
tevékenységének törvényességi ellenőrzése keretében vizsgál. Ezen szempontok körét az előző időszak 
törvényességi és hatósági ellenőrzéseinek tapasztalatai alapján, valamint a szakképzési megállapodások 
megkötésének kapcsán szerzett ismeretek alapján szűkítettük le. Főosztályunk a törvényességi ellenőrzést az 
érintettek számának folyamatos bővülése, szűkös személyi kapacitása és a költséghatékony ellenőrzés 
megvalósításának érdekében a legtöbb intézményben iratellenőrzés módszerével folytatja le. 

 
Az ellen őrzés célja: 
 

Az ellenőrzés általános célja a köznevelési intézmény fenntartói működtetése – az alapító okiratban és a 
működtetéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerinti – megfelelőségének vizsgálata. Az ellenőrzés 
az alábbi tartalmakat vizsgálja: 

 
Az ellen őrzés területei, az Oktatási Hivatal szempontjai ala pján 
 
 
I. Az alapító okirat, a m űködési engedély és a pedagógiai program összhangja:  
 

• az intézmény alapító okiratában, működési engedélyében és pedagógiai programjában meghatározott 
feladatok összhangban állnak-e egymással.  

 
 
II. Az intézményi dokumentumok jóváhagyásával, keze lésével kapcsolatos eljárás törvényessége: 
 

• a szervezeti és működési szabályzat, valamint a házirend a jogszabályokban előírt tartalommal jött-e létre, 
továbbá a nevelőtestület által történő elfogadása előtt az iskolai szülői szervezet, valamint a 
diákönkormányzat véleményét beszerezték-e, 

• a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet az intézmény vezetője jóváhagyta-e, 
• a pedagógiai programot a nevelőtestület elfogadta, az intézmény vezetője jóváhagyta, továbbá a pedagógiai 

program legalább egy példányát oly módon helyezték el, hogy azt a szülők és a tanulók szabadon 
megtekinthessék, 
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• az intézmény vezetője a szülők, tanulók részére nyújtott-e tájékoztatást a pedagógiai programról, 
• az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak 

hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozták-e, 
• a házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak 

átadták-e. 
 
 
III. A fenntartó ellen őrzési feladatainak ellátása, a fenntartói döntéshoz atal jogszer űsége: 
 

• rendelkezik-e a fenntartó jogosultsággal a tevékenység folytatásához, 
• a fenntartó által végzett ellenőrzések dokumentumai, 
• a fenntartó eljárása jogszabálysértésre, illetve egyéni érdeksérelemre (jogszabályban meghatározott 

esetekben) hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében, 
• a fenntartó határozott-e meg az igénybevételi díj csökkentésével vagy elengedésével kapcsolatos 

szabályokat, 
• a fenntartó döntése az adott tanítási (nevelési) évben indítható csoportok számáról, 
• a köznevelési intézmény munkaterve a jogszabályban előírt módon és tartalommal jött-e létre. 

 
 
IV. A köznevelési intézményvezet ő alkalmazása törvényességének vizsgálata: 
 

• az intézményvezető rendelkezik-e a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettséggel és közoktatási vezető 
szakképzettséggel, 

• az intézmény vezetője öt évet meghaladó pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal 
rendelkezik-e, 

• az intézményvezető pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazással rendelkezik-e, 

• a fenntartó a vezető megbízásával kapcsolatos döntése előtt – amennyiben szükséges – beszerezte-e az 
intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, az iskolaszék, a szülői szervezet, az iskolai 
diákönkormányzat, a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha nem rendelkezik 
egyetértési joggal – a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos 
nemzetiségi önkormányzat véleményét, szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági 
kamara véleményét. 

 
V. A fenntartó által a m űködéshez szükséges éves költségvetés biztosítása 
 

• a fenntartó döntése az engedélyezett pedagógus álláshelyek számáról, 
• a köznevelési intézmény rendelkezik-e a fenntartó által jóváhagyott éves költségvetéssel. 

 
A törvényességi ellenőrzés lefolytatása során a Nkt. 34. § (4) bekezdése alapján a Ket. hatósági ellenőrzésre 
vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni, valamint a Nkt. 86. § (7) bekezdése alapján a Nkt. 86. § (4)-(5) 
bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni. A törvényességi ellenőrzéssel érintett intézmények és fenntartóik az 
ellenőrzés pontos időpontjáról az ellenőrzés megindításáról rendelkező végzésben kapnak értesítést. 
 
 
Ellenőrzött id őszak:  az ellenőrzés évében, vagy az ellenőrzött tevékenység időszakos jellegéből következően 
legutóbb keletkezett, a köznevelési intézmény törvényes működéséhez kapcsolódó dokumentumok, az ebben az 
időszakban megtett fenntartói intézkedések. 
 
Az ellen őrzés módszere:   
Az alábbiakban meghatározott köznevelési intézmények tekintetében az ellenőrzés lefolytatásához szükséges 
dokumentumok bekérése, elemzése, szükség szerint helyszíni ellenőrzés tartása: 
 

Név Fenntartó Az ellen őrzéssel érintett 
feladat-ellátási hely(ek) 

Tervezett 
időpont 

Eötvös József Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda 
5900 Orosháza, Eötvös tér 
2. 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye 
 6720 Szeged, Aradi 
vértanúk tere 2. 

5900 Orosháza, Eötvös tér 2. 2015.01.05 
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Gál Ferenc Főiskola 
Szarvasi Gyakorló Általános 
Iskola és Gyakorlóóvoda, 
Bölcsőde  
5540 Szarvas, Szabadság 
út 6-8. 

Gál Ferenc Főiskola 
6720 Szeged, Dóm tér 6. 

5540 Szarvas, Szabadság út 6-
8. 

2015.01.12 

Göndöcs Benedek 
Középiskola, Szakiskola és 
Kollégiumai  
5700 Gyula, Kossuth L. u. 
26. 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye  
6720 Szeged, Aradi 
vértanúk tere 2. 

5700 Gyula, Kossuth L. u. 26.  
5700 Gyula, Sándorhegy 2. 
5700 Gyula, Kossuth L. u. 16. 
5700 Gyula, Part u. 18. 
5700 Gyula, Kétegyházi út 2. 

2015.01.19 

„Katicabogár" Evangélikus 
Német Nemzetiségi Óvoda 
5650 Mezőberény, Luther u. 
9. 

Magyarországi 
Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői u. 
24. 

5650 Mezőberény, Luther u. 9.   
5650 Mezőberény, Munkácsy u. 
9. 

2015.01.26 

Szegedi Kis István 
Református Gimnázium, 
Általános Iskola, Óvoda és 
Kollégium 
5630 Békés, Petőfi S. u. 11-
13. 

Békési Református 
Egyházközség  
5630 Békés, Széchenyi 
tér 21. 

5630 Békés, Petőfi S. u. 11-13. 2015.02.02 

Tótkomlósi Evangélikus 
Óvoda 
5940 Tótkomlós, Aradi u. 2. 

Tótkomlósi Evangélikus 
Egyházközség 
 5940 Tótkomlós, Luther 
u. 1. 

5940 Tótkomlós, Aradi u. 2. 2015.02.09 

Tulipános Óvoda 
5502 Gyomaendrőd, 
Polyákhalmi u. 1. 

Tulipános Óvodai Oktató 
Nonprofit Kft. 
5502 Gyomaendrőd, 
Sugár út 59/1. 

5502 Gyomaendrőd, 
Polyákhalmi u. 1. 

2015.02.16 

Vásártéri Óvoda 
5500 Gyomaendrőd, 
Vásártéri ltp. 

Szivárvány Gyermekkert 
Nonprofit Kiemelten 
Közhasznú Kft. 
5500 Gyomaendrőd, 
Vásártéri ltp. 27/B/1. 

5500 Gyomaendrőd, Vásártéri 
ltp. 

2015.02.23 

Vésztői Református Egyház 
Kis Bálint Általános Iskolája 
5530 Vésztő, Bartók tér 4. 

Református 
Egyházközség 
5530 Vésztő, Bartók B. 
tér 6. 

5530 Vésztő, Bartók tér 4. 2015.03.02 

Báthori István Középiskola 
és Szakiskola 4371 
Nyírlugos, Debreceni út 2. 

Sziltop Oktatási Nonprofit 
Közhasznú Kft. 
2011 Budakalász, 
Erdőhát u. 84. 

5553 Kondoros, Iskola utca 2/6.  
5516 Körösladány, Weckheim u. 
5.  
5530 Vésztő, Vörösmarty u. 1-7.  
5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 
6-8. 
5931 Nagyszénás, Táncsics u. 
24/1. 

2015.03.09 

Delfi Koronája Alapítványi 
Gimnázium és Szakképző 
Iskola 
6640 Csongrád, Kossuth 
Lajos tér 1. 

Delfi Koronája Oktatási és 
Kulturális Alapítvány 
6723 Szeged, Római krt. 
35. 

5700 Gyula, Kossuth tér 5. 
5600 Békéscsaba, Szeberényi 
tér 2. 
5700 Gyula, Líceum tér 2. 
5700 Gyula, Ajtóssy Albert u. 45. 
5540 Szarvas, Kossuth u. 17.                
5900 Orosháza, Bajcsy-
Zsilinszky u. 1.  

2015.03.16 

Katedra Alapítványi 
Szakképző Iskola 
6725 Szeged, Bécsi körút 
24. 

Szegedi Katedra Oktatási 
Alapítvány 
6725 Szeged, Bécsi körút 
24. 

5800 Mezőkovácsháza, 
Alkotmány u. 69. 
5540 Szarvas, Kossuth tér 3. 
5931 Nagyszénás, Március 15. 
tér 1.  

2015.03.23 
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Kölcsey Ferenc Gimnázium 
4485 Nagyhalász, Arany 
János utca 77. 

Sziltop Oktatási Nonprofit 
Közhasznú Kft. 
2011 Budakalász, 
Erdőhát u. 84. 

5630 Békés, József A. u. 12.                
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 
184. 
5720 Sarkad, Vasút u. 2.  

2015.03.30 

Pannon Oktatási Központ 
Gimnázum, Szakképző 
Iskola, Általános Iskola 
2400 Dunaújváros, Kőris 
utca 17. 

Humán-Pszicho 2002. 
Oktató és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 
2421 Nagyvenyim, 
Határvölgyi utca 39. 

5600 Békéscsaba, Irányi u. 14. 
5540 Szarvas, Tessedik Sámuel 
u. 24.  
5600 Békéscsaba Kossuth tér 8. 

2015.04.13 

Szilver Alapfokú Művészeti 
Iskola  
6600 Szentes, Kossuth 
Lajos tér 5. 

Szilver Táncművészeti 
Nonprofit Kft. 
6600 Szentes, Kossuth 
Lajos tér 5. 

5932 Gádoros, Iskola u. 4. 
5946 Békéssámson, Andrássy u. 
41. 
5561 Békésszentandrás, 
Bethlen G. u. 19.  
5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 
2.  
5948 Kaszaper, Árpád u. 31. 
5667 Magyarbánhegyes, 
Kossuth L. u. 58.  
5751 Nagykamarás, Ady Endre 
u. 1. 

2015.04.27 

Világ-Virága Alapfokú 
Művészeti Iskola 
4075 Görbeháza, Széchenyi 
u. 9. 

"Cuháré" Oktatási és 
Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 
3586 Sajóörös, Kossuth 
u. 6. 

5530 Vésztő, Bartók tér 6-8. 
5534 Okány, Kossuth utca 5-9. 
5530 Vésztő, Wesselényi út 14.  

2015.09.21 

Szlovák Gimnázium, 
Általános Iskola és 
Kollégium 
5600 Békéscsaba, 
Dedinszky Gyula utca 1. 

Országos Szlovák 
Onkormányzat 
1114 Budapest,  Fadrusz 
János u. 11/a. 
Fuzik János 

5600 Békéscsaba, Dedinszky 
Gyula utca 1. 

2015.10.05 

N. Balcescu Román 
Gimnázium, Általános Iskola 
és Kollégium 
5700 Gyula, Liceum tér 2. 

Magyarországi Románok 
Országos 
Önkormányzata 
5700 Gyula, Eminescu 
utca 1. Juhász Tibor 

5700 Gyula, Líceum tér 2.  2015.10.12 

Szlovák Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Óvoda 
5940 Tótkomlós, Földvári út 
1.  

Országos Szlovák 
Onkormányzat, 
1114 Budapest, Fadrusz 
János u. 11/a. 
Fuzik János 

5940 Tótkomlós, Földvári utca 1. 
. 

2015.10.19 

 
 
 

Az ellen őrzés módszere:  az alábbiakban meghatározott köznevelési intézményekben helyszíni ellenőrzés: 
 

Név Fenntartó Az ellen őrzéssel érintett 
feladat-ellátási hely(ek) 

Tervezett 
időpont 

Forrás Református Óvoda 
5900 Orosháza, Lehel u. 39. 

Orosházi Református 
Egyházközség  
5900 Orosháza, Könd u. 
5. 

5900 Orosháza, Lehel u. 39. 2015.01.15 

Leg a láb Alapfokú Művészeti 
Iskola 
5650 Mezőberény, Petőfi u. 
17-19. 

Művészet az Oktatásban 
Alapítvány 
5700 Gyula, Csabai u. 74. 

5650 Mezőberény, Petőfi u. 17-
19. 

2015.01.29 

Mesekert Természetközeli 
Óvoda 
5900 Orosháza, Bajnok u. 17. 

Boldog Gyermek, Boldog 
Család Egyesület 5900 
Orosháza, Thék Endre u. 
20/c. 

5900 Orosháza, Bajnok u. 17. 2015.02.11 
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Orosházi Református Két 
Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 
5900 Orosháza, Előd utca 17.  

Orosházi Református 
Egyházközség 
5900 Orosháza, Könd u. 
5. 

5900 Orosháza, Előd utca 17. 2015.02.25 

Selyem Úti Óvoda 
5502 Gyomaendrőd, Selyem 
u. 101. 

Gyermekliget Óvodai 
Oktató Nonprofit Kft. 
5502 Gyomaendrőd, 
Sugár u. 53/1. 

5502 Gyomaendrőd, Selyem u. 
101. 

2015.03.11 

Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda 
5919 Pusztaföldvár, Táncsics 
utca 65. 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye 
6720 Szeged, Aradi 
vértanúk tere 2. 

5919 Pusztaföldvár, Táncsics 
utca 65. 

2015.03.18 

Szent István Katolikus Óvoda 
és Általános Iskola 
5674 Kétsoprony, Dózsa u. 
18-20. 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye 
6720 Szeged, Aradi 
vértanúk tere 2. 

5674 Kétsoprony, Dózsa u. 18-
20. 

2015.03.25 

Korda Vince Táncművészeti, 
Képzőművészeti és Színjáték 
Alapfokú Művészeti Iskola 
5420 Túrkeve, Széchenyi u. 
23. 

Keviföld Alapítvány 
5420 Túrkeve, Széchenyi 
u. 23. 

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 
79-81.  

2015.04.02 

Nemes Gimnázium, 
Szakközépiskola és 
Szakiskola 
4114 Bojt, Ady Endre u. 4. 

Humán Racionális 
Innovatív Alapítvány 
4031 Debrecen, Derék u. 
142. X/81. 

5530 Vésztő, Bartók tér 6. 
5600 Békéscsaba, Szeberényi 
tér 2. 
 5630 Békés, Petőfi S. u. 11-13. 

2015.04.08 

Eleki Román Általános Iskola 
5742 Elek, Lökösházi utca 3.  

Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata 
5700 Gyula, Eminescu 
utca 1. Juhász Tibor 

5742 Elek, Lökösházi utca 3. 2015.04.15 

Kétegyházi Román 
Nemzetiségi Általános iskola 
és Óvoda  
5741 Kétegyháza, Úttörő utca 
89.  

Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata 
5700 Gyula, Eminescu 
utca 1. Juhász Tibor 

5741 Kétegyháza, Úttörő utca 
89.  

2015.04.22 

Battonyai Két Tanítási Nyelvű 
Szerb Általános Iskola és 
Óvoda 
5830 Battonya, Hunyadi utca 
54.  

Szerb Országos 
Önkormányzat, 
1055 Budapest, Falk 
Miksa u. 3. II. em. 
Alexov Ljubomir 

5830 Battonya, Hunyadi utca 54. 2015.04.29 

Magdu Lucian Román 
Általános Iskola és Óvoda  
5830 Battonya, Fő utca 121. 

Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata 
5700 Gyula, Eminescu 
utca 1.  
Juhász Tibor 

5830 Battonya, Fő utca 121. 2015.09.23 

Szlovák Általános Iskola, 
Óvoda és Kollégium, 
5540 Szarvas Szabadság u. 
29. 

Országos Szlovák 
Onkormányzat, 
1114 Budapest,  Fadrusz 
János u. 11/a. 
Fuzik János 

5540 Szarvas, Szabadság u. 29. 2015.09.30 

Bihar Román Nemzetiségi 
Kétnyelvű Általános Iskola és 
Óvoda 
Székhely: 4136 Körösszakál, 
Piac tér 3.  

Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata 
5700 Gyula, Eminescu 
utca 1. 
Juhász Tibor 

5539 Körösnagyharsány, 
Kossuth tér 6.  

2015.10.07 
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Mikes Kelemen Katolikus 
Gimnázium, Szakképző Iskola, 
Általános Iskola és Óvoda 
5830 Battonya, Fő u. 72. 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye 
6720 Szeged, Aradi 
vértanúk tere 2. 

5830 Battonya, Fő utca 72. 2015.10.14 

Mozgáskorlátozottak Békés 
Megyei Egyesülete 
Napraforgó Gyógypedagógiai 
Központ, Pedagógiai 
Szakszolgálat, Fogyatékosok 
Nappali Intézménye 
5600 Békéscsaba, Kölcsey u. 
27. 

Mozgáskorlátozottak 
Békés Megyei Egyesülete 
5600 Békéscsaba, 
Kölcsey u. 27. 

5600 Békéscsaba, Kölcsey utca 
27. 

2015.10.21 

Savio Szent Domonkos 
Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda 
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 
31. 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye 
6720 Szeged, Aradi 
vértanúk tere 2. 

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 
31. 

2015.10.28 

 
Az ellen őrzések vezet ője:  Marton József főosztályvezető  
 
Az ellen őrzést végzi:  az ellenőrzött intézmény típusának megfelelően dr. Szilágyi Ferenc főosztályvezető-helyettes, 
dr. Aszódi Gabriella, dr. Szatmári Imre, Belleli Anna, Nagy Árpád, Kesjár Katalin és Orgoványi János munkatársak. 
 
 
 
 

Hatósági ellen őrzés:  
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya hatósági ellenőrzési jogkörét az Nkt. 79. § (2) bekezdése, 
valamint a Kormányrendelet 38.§ (1) bekezdése rögzíti. Ezen jogkörökhöz kapcsolódóan végez az Oktatási Főosztály 
tervezett, illetve bejelentéshez kapcsolódó vizsgálatokat. 
 
Az ellen őrzés végrehajtásának ideje : 2015. március 2. – 2015. május 29. 
     2015. szeptember 1.– 2015. november 30. 
 
Az ellen őrzés célja: 
 
A hatósági ellenőrzés általános célja a köznevelési intézmények jogszerű működtetésének ellenőrzése, a jogsértések 
kiszűrése, valamint az önkéntes jogkövető magatartásra ösztönzés. 
 
Az ellen őrzés tárgya: 
 
A hatósági ellenőrzés tárgya a jogszabályokban és az intézményi alapdokumentumokban megállapított előírások 
megtartásának, megvalósulásának vizsgálata. 
 
Az ellen őrzés területei: 
a) az egyenlő bánásmód követelményére, 
b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, 
c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre, 
d) a tanulmányok alatti és az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására, 
e) az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára, 
f) a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, 
g) a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására 
vonatkozó rendelkezések megtartása. 

 
Az ellen őrzés módszere: 
Az alábbiakban meghatározott köznevelési intézmények tekintetében az ellenőrzés lefolytatásához szükséges 
dokumentumok bekérése, elemzése, szükség szerint helyszíni ellenőrzés tartása: 
 

Név Fenntartó Az ellen őrzéssel érintett 
feladat-ellátási hely(ek) Ellenőrzési területek  Tervezett 

időpont 

Selyem Úti Óvoda 

Gyermekliget Óvodai 
Oktató Nonprofit Kft. 
 5502 Gyomaendrőd, 
Sugár u. 53/1. 

5502 Gyomaendrőd, 
Selyem u. 101. 

osztály-, 
csoportlétszám, 

alkalmazási feltételek  
2015.01.05 
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Nemes Gimnázium, 
Szakközépiskola és 
Szakiskola 
4114 Bojt, Ady Endre u. 4. 

Humán Racionális 
Innovatív Alapítvány 
4031 Debrecen, 
Derék u. 142. X/81. 

5530 Vésztő, Bartók tér 
6.  
5600 Békéscsaba, 
Szeberényi tér 2. 
5630 Békés, Petőfi S. u. 
11-13. 

osztály-, 
csoportlétszám, 

tanügyi 
nyilvántartások 

2015.01.12 

Pannon Oktatási Központ 
Gimnázium, Szakképző 
Iskola és Általános Iskola 

Humán-Pszicho 
2002. Oktató és 
Szolgáltató Nonprofit 
Kft. 
2421 Nagyvenyim, 
Határvölgyi utca 39. 

5600 Békéscsaba, Irányi 
u. 14. 
5540 Szarvas, Tessedik 
Sámuel u. 24.      5600 
Békéscsaba Kossuth tér 
8. 

osztály-, 
csoportlétszám, 
tanügyi 
nyilvántartások 

2015.01.19 

Mikes Kelemen Katolikus 
Gimnázium, Szakképző 
Iskola, Általános Iskola és 
Óvoda 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye 
6720 Szeged, Aradi 
vértanúk tere 2. 

5830 Battonya, Fő u. 72. 
5830 Battonya, Hősök 
tere 11/A, 
5830 Battonya, Fő utca 
32., 
5830 Battonya, Rózsa 
utca 36.  

osztály-, 
csoportlétszám, 
étkeztetés 

2015.01.26 

N. Balcescu Román 
Gimnázium, Általános Iskola 
és Kollégium 
5700 Gyula, Liceum tér 2. 

Magyarországi 
Románok Országos 
Önkormányzata 
5700 Gyula, 
Eminescu utca 1.  
Juhász Tibor 

5700 Gyula, Líceum tér 
2.  

osztály-, 
csoportlétszám, 
étkeztetés 

2015.02.02 

Gyulai Dürer Albert Általános 
Iskola 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

5700 Gyula, Szent 
István út 29 

kötelező eszközök, 
felszerelések,  2015.02.09 

Gyulai Implom József 
Általános Iskola 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

5700 Gyula, Béke 
sugárút 49. 
5700 Gyula, Nürnbergi 
utca 2.  

osztály-, 
csoportlétszám, 
étkeztetés 

2015.02.16 

Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

5700 Gyula, Bartók Béla 
utca 3. 5700 Gyula, Ady 
Endre utca 19  

osztály-, 
csoportlétszám, 
tanulói 
balesetvédelem 

2015.02.23 

Orosházi Táncsics Mihály 
Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

5900 Orosháza, 
Táncsics Mihály utca 2-
4. 5900 Orosháza, 
Veres József utca 2/A. 
5900 Orosháza, 
Táncsics Mihály utca 6., 
Dózsa György utca 1. 

tanulói óraterhelés 2015.03.02 

Méhkeréki Román 
Nemzetiségi Óvoda 

Méhkerék Község 
Önkormányzata 

5726 Méhkerék, 
Kossuth utca 74 

osztály-, 
csoportlétszám, 
tanulói 
balesetvédelem 

2015.03.09 

Nagyszénási Önkormányzati 
Óvoda 

Nagyszénás 
Nagyközség 
Önkormányzata  

5931 Nagyszénás, 
Táncsics Mihály utca 
24/2.5931 Nagyszénás, 
József A. utca 36.  

osztály-, 
csoportlétszám, 
tanulói 
balesetvédelem 

2015.03.16 

Orosházi Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

5900 Orosháza, 
Vörösmarty utca 4. 
5945 Kardoskút, 
Kosssuth utca 2. 
5900 Orosháza, Iskola 
utca 36. 
5900 Orosháza, Ifjúság 
utca 7.   

osztály-, 
csoportlétszám, 
étkeztetés, tanulói 
balesetvédelem  

2015.03.23 

Gerlai Általános Iskola 
Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

5600 Békéscsaba 
Csabai út 1. 

osztály-, 
csoportlétszám, 
étkeztetés, tanulói 
balesetvédelem  

2015.03.30 
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Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskola és Kollégium 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

5551 Gyomaendrőd 
Népliget utca 2. 
5502 Gyomaendrőd, Fő 
út 42.  
5621 Csárdaszállás, 
Arany János utca 2. 

osztály-, 
csoportlétszám, 
étkeztetés, tanulói 
balesetvédelem  

2015.04.13 

Sarkadi Általános Iskola 
Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

5720 Sarkad,  Kossuth 
utca 17.  
5720 Sarkad, Gyulai út 
17. 
5725 Kötegyán, 
Táncsics utca 9-11. 

osztály-, 
csoportlétszám, 
étkeztetés, tanulói 
balesetvédelem  

2015.04.27 

Szabadkígyósi Általános 
Iskola 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

Szabadkígyós, Kossuth 
Lajos tér 1 

osztály-, 
csoportlétszám, 
étkeztetés, tanulói 
balesetvédelem  

2015.09.21 

Újkígyósi Széchenyi István 
Általános Iskola 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

Újkígyós, Petőfi utca 45. 

osztály-, 
csoportlétszám, 
étkeztetés, tanulói 
balesetvédelem 

2015.09.28 

Balsaráti Vitus János 
Általános Iskola 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

5836 Dombegyház, 
Aradi utca 9-11.  
5836 Dombegyház, 
Felszabadulás utca 7.  

osztály-, 
csoportlétszám, 
étkeztetés, tanulói 
balesetvédelem 

2015.10.05 

Békéscsabai Kemény Gábor 
Logisztikai és Közlekedési 
Szakközépiskola 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

5600 Békéscsaba, 
Gábor köz 1. 

osztály-, 
csoportlétszám, 
étkeztetés, tanulói 
balesetvédelem 

2015.10.12 

Békéscsabai Széchenyi 
István Két Tanítási Nyelvű 
Közgazdasági 
Szakközépiskola és 
Kollégium 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

5600 Békéscsaba, Irányi 
utca 3-5., 
5600 Békéscsaba, 
Lencsési út 136.  

osztály-, 
csoportlétszám, 
étkeztetés, tanulói 
balesetvédelem 

2015.10.19 

Jankó János Általános Iskola 
és Gimnázium 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

Tótkomlós, Erzsébet 
utca 2. 

osztály-, 
csoportlétszám, 
étkeztetés, tanulói 
balesetvédelem 

2015.10.26 

Tildy Zoltán Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

Szeghalom, Tildy utca 
19-21. Dózsa György 
utca 9-11., 13-17.  

osztály-, 
csoportlétszám, 
étkeztetés, tanulói 
balesetvédelem 

2015.10.29 

Tessedik Sámuel Szakiskola 
Európai 
Mesterségekért 
Alapítvány 

5540 Szarvas, Deák F. 
u. 40.  
5540 Szarvas, 
Arborétum u. 1/A.  

utóellenőrzés: 
intézményvezető 
alkalmazása 

2015.10.29 

 
 
 
Az ellen őrzés módszere: az alábbiakban meghatározott köznevelési intézmények helyszíni ellenőrzése: 

 

Név Fenntartó 
Az ellen őrzéssel 

érintett feladat-ellátási 
hely(ek) 

Ellenőrzési területek  Tervezett 
időpont 

Forrás Református Óvoda 
Orosházi Református 
Egyházközség 

5900 Orosháza, Lehel u. 
39. 

osztály-, 
csoportlétszám,, 
alkalmazási feltételek 

2015.01.22 

Gyulai Erkel Ferenc 
Gimnázium és Informatikai 
Szakképző Iskola, Kollégium 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

5700 Gyula, Bodoky 
utca 10. 

tanügyi 
nyilvántartások, 
étkeztetés, 
balesetvédelem 

2015.02.04 

Telekgerendás Községi 
Önkormányzat Hétszínvirág 
Óvoda és Bölcsőde 

Telekgerendás 
Község 
Önkormányzata 

5675 Telekgerendás, 
Dózsa Gy. utca 8. 

alkalmazási felételek, 
tanügyi 
nyilvántartások 

2015.02.18 
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Kötegyán Község 
Önkormányzatának Óvoda 
Intézménye 

Kötegyán Község 
Önkormányzata 

5725 Kötegyán, Kossuth 
utca 26. 

alkalmazási felételek, 
tanügyi 
nyilvántartások 

2015.03.04 

 
Az ellen őrzés módszere:  az alábbiakban meghatározott köznevelési intézmények helyszíni ellenőrzése: 

 

Név Fenntartó Feladat-ellátási 
hely(ek) Az ellen őrzés típusa Tervezett 

időpont 
Szegedi Kis István 
Református Gimnázium, 
Általános Iskola, Óvoda és 
Kollégium 

Református 
Egyházközség 
5630 Békés, 
Széchenyi tér 21.  

5630 Békés, Petőfi 
Sándor utca 11-13. 

érettségi vizsga 
szervezés 

2015.05.04 

Békés Megyei Tisza Kálmán 
Szakképző Iskola, 
Gimnázium, Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola 
és Kollégium 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 
1051 Budapest V. 
kerület, Nádor utca 
32.  

5630 Békés, Hőzső utca 
39. 

érettségi vizsga 
szervezés 2015.05.04 

Mezőberényi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium és 
Kollégium 

Magyarországi 
Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői 
út 24.  

5650 Mezőberény, 
Petőfi Sándor út 13-15. 

érettségi vizsga 
szervezés  

2015.05.04 

Vajda Péter Evangélikus 
Gimnázium 

Magyarországi 
Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői 
út 24.  

5540 Szarvas, Kossuth 
utca 43. 

érettségi vizsga 
szervezés 2015.05.05 

Székely Mihály Szakképző 
Iskola, Kollégium, Általános 
Iskola 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 
1051 Budapest V. 
kerület, Nádor utca 
32.  

5540 Szarvas, Vajda 
Péter utca 20. 

érettségi vizsga 
szervezés 

2015.05.05 

Békéscsabai Bartók Béla 
Művészeti Szakközépiskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 
1051 Budapest V. 
kerület, Nádor utca 
32.  

5600 Békéscsaba, 
Szabadság tér 4. 

érettségi vizsga 
szervezés 

2015.05.06 

PREMIER MŰVÉSZETI 
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS 
SZAKISKOLA 

Magyar Pünkösdi 
Egyház 
1143 Budapest XIV. 
kerület, Gizella út 37.  

5600 Békéscsaba, 
Szabadság tér 6. 

érettségi vizsga 
szervezés 2015.05.06 

Korona Gimnázium 

Korona Oktatási 
Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 
1061 Budapest, 
Káldy Gyula utca 5  

5600 Békéscsaba, 
Szeberényi tér 2 

érettségi vizsga 
szervezés 

2015.05.06 

Békéscsabai Kemény Gábor 
Logisztikai és Közlekedési 
Szakközépiskola 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 
1051 Budapest V. 
kerület, Nádor utca 
32.  

5600 Békéscsaba, 
Gábor köz 1. 

érettségi vizsga 
szervezés 

2015.05.07 

Szlovák Gimnázium, 
Általános Iskola, Óvoda és 
Kollégium 

Országos Szlovák 
Önkormányzat 
1114 Budapest, 
Fadrusz János utca 
11/a. 

5600 Békéscsaba, 
Dedinszky Gyula utca 1 

érettségi vizsga 
szervezés 

2015.05.07 

 
 
Az ellen őrzés módszere:  az alábbiakban meghatározott köznevelési intézmény helyszíni ellenőrzése: 
 

Név Feladat-ellátási hely Az ellen őrzés Tervezett id őpont 
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                                                                                                                             1. függelé k 

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivata la 
 
 
 

Ellenőrzési terv 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivata la 

Felügyeleti és Hatósági Osztály ellen őrzési rendje. 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala nevében a 2015. évre a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontja szerint a Kormány emberi erőforrások minisztere, 

mint gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter szakmai irányítói jogkörben 2015. évre kiadott országos 

ellenőrzési terve alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

kialakításával és területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 3. § (2) 

bekezdése valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) 

bekezdése, 2. § (1) bekezdés 1. pontja, (3) bekezdése szerint Békés megyére kiterjedő illetékességgel a jegyző, a 

járási hivatal és a járási gyámhivatal I. fokú feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági feladat- és hatáskörgyakorlás 

felügyeleti ellenőrzésére valamint Békés megyében működő valamennyi gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó önálló 

gyermekjóléti központ, gyermekjóléti szolgálat, más intézmény keretében működő önálló szakmai egység, önálló 

családgondozó tevékenységének jogszerűségi ellenőrzésére az alábbi ellenőrzési tervet adom ki. 

 

 

I. 

A járási gyámhivatal I. fokú gyámügyi és gyermekvéd elmi hatósági tevékenységének  

átfogó jogszer űségi ellen őrzése.  

 

Az átfogó jogszer űségi ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:   

 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóságok szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § a) pontja, 14. § (1) bekezdés a) pontja. 

Az átfogó jogszer űségi ellen őrzésért felel ős vezető neve és hivatali beosztása: 

 

Dr. Jelenka Gyöngyi Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala hivatalvezetője. 

Az átfogó jogszer űségi ellen őrzés végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása: 

 

Dr. Sándorné dr. Balogh Viktória kormánytisztviselő, 

Dr. Zolnai Richárd kormánytisztviselő. 

Az átfogó jogszer űségi ellen őrzés tárgya: 
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A járási gyámhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó valamennyi I. fokú gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági 

tevékenysége jogszerűségének ellenőrzése, amelynek keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény valamint a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazása kerül 

ellenőrzésre. 

A jogszer űségi ellen őrzés típusa: 

 

Átfogó ellenőrzés. 

Az átfogó ellen őrzés formája: 

 

Jogszerűségi ellenőrzés. 

Az átfogó jogszer űségi ellen őrzési id őszak: 

 

2014. év január hó 1. napjától 2014. év december hó 31. napjáig. 

Az átfogó jogszer űségi ellen őrzés eszköze, módszere: 

 

Helyszíni ellenőrzés. 

Az átfogó jogszer űségi ellen őrzés alá vont járási gyámhivatalok és a jogszer űségi ellen őrzés ütemezése: 

 

BÉKÉS MEGYE 

2015. év havi bontásban Járási gyámhivatal neve és székhelye: 

május hó 

Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal  

Járási Gyámhivatala 

5630 Békés, Kossuth u. 3. 

június hó 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal  

Járási Gyámhivatala 

5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

október hó 

Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal  

Járási Gyámhivatala 

5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. 

 

Az átfogó jogszer űségi ellen őrzés lezárása: 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője az átfogó jogszerűségi ellenőrzés 

végrehajtásáért felelős kormánytisztviselő előterjesztése alapján az ellenőrzési időszak lezárását követő 30. napig 
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terjeszti fel az ellenőrzési jelentést az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály 

részére. 

 

II. 

A gyámügyi igazgatás tekintetében a gyermeki és ügy féli jogok biztosítása érdekében kiemelt célvizsgál atok. 

 

1./ A kiemelt célvizsgálat tárgya: 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 17. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 

járási gyámhivatalnál hatósági eljárás kezdeményezéseinek száma gyermek bántalmazása miatt. 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős vezető neve és hivatali beosztása: 

 

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője. 

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása: 

 

Dr. Sándorné dr. Balogh Viktória kormánytisztviselő. 

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak:  

 

2015. év január hó 1. napjától 2015. év december hó 31. napjáig. 

A kiemelt célvizsgálat alá vont járási gyámhivatalo k: 

 

Békés Megyei Kormányhivatal valamennyi Járási Hivatalának Járási Gyámhivatala. 

A kiemelt célvizsgálat módszertana: 

 

A járási hivatal járási gyámhivatalának vezetője minden hónap utolsó munkanapján a kiemelt célvizsgálat tárgyáról 

tett megállapításairól, esetleges javaslatairól készült írásbeli összefoglaló jelentését a tárgyi ügyirattal együtt terjeszti 

fel a kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felelős kormánytisztviselő részére.  

A kiemelt célvizsgálat lezárása: 

 

A kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról készült megyei összefoglalót a Békés Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője 2016. év február hó 28. napjáig felterjeszti az Emberi Erőforrások 

Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya részére. 

2./ A kiemelt célvizsgálat tárgya: 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 17. § (2a) bekezdés alapján a járási 

gyámhivatal gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy 

adatainak erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan történő kezelésének valamint a 17. § (3) bekezdés szerint 
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az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban 

történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében történő 

együttműködésük és egymás kölcsönös tájékoztatásuk vizsgálata.  

A kiemelt célvizsgálatért felel ős vezető neve és hivatali beosztása: 

 

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője. 

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása: 

Dr. Zolnai Richárd kormánytisztviselő. 

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak:  

 

2015. év január hó 1. napjától 2015. év december hó 31. napjáig. 

A kiemelt célvizsgálat alá vont járási gyámhivatalo k: 

 

Békés Megyei Kormányhivatal valamennyi Járási Hivatalának Járási Gyámhivatala. 

A kiemelt célvizsgálat módszertana: 

 

A járási hivatal járási gyámhivatalának vezetője minden hónap utolsó munkanapján a kiemelt célvizsgálat tárgyáról 

tett megállapításairól, esetleges javaslatairól készült írásbeli összefoglaló jelentését a tárgyi ügyirattal együtt terjeszti 

fel a kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felelős kormánytisztviselő részére.  

A kiemelt célvizsgálat lezárása: 

 

A kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról készült megyei összefoglalót a Békés Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője 2016. év február hó 28. napjáig felterjeszti az Emberi Erőforrások 

Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya részére. 

3./ A kiemelt célvizsgálat tárgya: 

 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a)-c) pontjai alapján gyermek sérelmére 

elkövetett bűncselekmény miatt megtett feljelentések száma. 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős vezető neve és hivatali beosztása: 

 

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője. 

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása: 

 

Dr. Zolnai Richárd kormánytisztviselő. 

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak:  

 

2015. év január hó 1. napjától 2015. év december hó 31. napjáig. 
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A kiemelt célvizsgálat alá vont járási gyámhivatalo k: 

 

Békés Megyei Kormányhivatal valamennyi Járási Hivatalának Járási Gyámhivatala. 

A kiemelt célvizsgálat módszertana: 

 

A járási hivatal járási gyámhivatalának vezetője minden hónap utolsó munkanapján a kiemelt célvizsgálat tárgyáról 

tett megállapításairól, esetleges javaslatairól készült írásbeli összefoglaló jelentését a tárgyi ügyirattal együtt terjeszti 

fel a kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felelős kormánytisztviselő részére.  

A kiemelt célvizsgálat lezárása: 

 

A kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról készült megyei összefoglalót a Békés Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője 2016. év február hó 28. napjáig felterjeszti az Emberi Erőforrások 

Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya részére. 

4./ A kiemelt célvizsgálat tárgya: 

 

A szakmai irányító célvizsgálata kiterjed arra is, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

részéről hány esetben került sor a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 17. § 

(5) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés megtartására. 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős vezető neve és hivatali beosztása: 

 

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője. 

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása: 

 

Zubán Mária gyermekvédelmi koordinátor 

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak:  

 

2015. év január hó 1. napjától 2015. év december hó 31. napjáig. 

A kiemelt célvizsgálat lezárása: 

 

A kiemelt célvizsgálat alapján Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala jelentését a Békés Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a végrehajtásért felelős kormánytisztviselő előterjesztése alapján a Békés 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője 2016. év február hó 28. napjáig felterjeszti az 

Emberi Erőforrások Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya részére. 
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III. 

Békés megyében székhellyel, telephellyel rendelkez ő joger ősen bejegyzett engedélyes gyermekjóléti 

szolgáltatást nyújtó tevékenységének jogszer űségi ellen őrzési terve. 

 

1./ A kiemelt célvizsgálat tárgya: 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 17. § (2) bekezdés a) pontja szerint 

gyermek bántalmazása miatt a gyermekjóléti szolgálatnál tett jelzések száma. 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős vezető neve és hivatali beosztása: 

 

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője. 

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása: 

 

Zubán Mária gyermekvédelmi koordinátor 

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak:  

 

2015. év január hó 1. napjától 2015. év december hó 31. napjáig. 

A kiemelt célvizsgálat alá vont gyermekjóléti szolg áltató: 

 

Békés megyében működő valamennyi gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó önálló gyermekjóléti központ, gyermekjóléti 

szolgálat, más intézmény keretében működő önálló szakmai egység, önálló családgondozó. 

A kiemelt célvizsgálat módszertana: 

 

A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó központ vagy szolgálatvezető, intézményvezető, önálló családgondozó minden 

hónap utolsó munkanapján a kiemelt célvizsgálat tárgyáról tett megállapításairól, esetleges javaslatairól készült 

írásbeli összefoglaló jelentését a tárgyi ügyirattal együtt terjeszti fel a kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felelős 

kormánytisztviselő részére.  

A kiemelt célvizsgálat lezárása: 

 

A kiemelt célvizsgálat alapján Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala jelentését a Békés Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a végrehajtásért felelős kormánytisztviselő előterjesztése alapján a Békés 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője 2016. év február hó 28. napjáig felterjeszti az 

Emberi Erőforrások Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya részére. 

2./ A kiemelt célvizsgálat tárgya: 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 17. § (2a) bekezdés alapján a 

gyermekjóléti szolgálat gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, 

személy adatainak erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan történő kezelésének, valamint a 17. § (3) 

bekezdés szerint az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a 
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gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése 

érdekében történő együttműködésük és egymás kölcsönös tájékoztatásuk vizsgálata.  

A kiemelt célvizsgálatért felel ős vezető neve és hivatali beosztása: 

 

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője. 

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása: 

 

Zubán Mária gyermekvédelmi koordinátor 

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak:  

 

2015. év január hó 1. napjától 2015. év december hó 31. napjáig. 

A kiemelt célvizsgálat alá vont gyermekjóléti szolg áltató: 

 

Békés megyében működő valamennyi gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó önálló gyermekjóléti központ, gyermekjóléti 

szolgálat, más intézmény keretében működő önálló szakmai egység, önálló családgondozó. 

A kiemelt célvizsgálat módszertana: 

 

A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó központ vagy szolgálatvezető, intézményvezető, önálló családgondozó minden 

hónap utolsó munkanapján a kiemelt célvizsgálat tárgyáról tett megállapításairól, esetleges javaslatairól készült 

írásbeli összefoglaló jelentését a tárgyi ügyirattal együtt terjeszti fel a kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felelős 

kormánytisztviselő részére.  

A kiemelt célvizsgálat lezárása: 

 

A kiemelt célvizsgálat alapján Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala jelentését a Békés Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a végrehajtásért felelős kormánytisztviselő előterjesztése alapján a Békés 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője 2016. év február hó 28. napjáig felterjeszti az 

Emberi Erőforrások Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya részére. 

3./ A kiemelt célvizsgálat tárgya: 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 11. § (1a) bekezdésben foglaltak 

alapján a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának 

felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan alkalmazásának 

vizsgálata. 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős vezető neve és hivatali beosztása: 

 

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője. 

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása: 
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Zubán Mária gyermekvédelmi koordinátor 

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak: 

 

2015. év január hó 1. napjától 2015. év december hó 31. napjáig. 

A kiemelt célvizsgálat alá vont gyermekjóléti szolg áltató: 

 

Békés megyében működő valamennyi gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó önálló gyermekjóléti központ, gyermekjóléti 

szolgálat, más intézmény keretében működő önálló szakmai egység, önálló családgondozó. 

A kiemelt célvizsgálat módszertana: 

 

Helyszíni ellenőrzés. 

A kiemelt célvizsgálat ütemezése havi bontásban: 

 

BÉKÉS MEGYE 

2015. év havi bontásban Fenntartó neve: Intézmény neve és székhelye: 

Gyula és Környéke Többcélú 

Kistérségi Társulás 

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye Családsegítő 

Központ és Gyermekjólét Szolgálat 

5700 Gyula, Jókai u. 3. 

Doboz Nagyközség 

Önkormányzata 

Gondozási Központ Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat  

5624 Doboz, Ady E. u. 9. 

február hó 

Békéscsaba és Térsége 

Többcélú Önkormányzati 

Kistérségi Társulás 

Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és 

Családsegítő Központ 

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9. 

Orosházi Kistérség Többcélú 

Társulása 

Kistérségi Gyermekjóléti Központ 

5900 Orosháza, Hajnal u. 1. 

Szeghalom Kistérség 

Többcélú Társulás 

Szeghalom Kistérség Egységes Szociális 

és Gyermekjóléti Intézmény Gyermekjóléti 

Szolgálat 

5520 Szeghalom, Kossuth u. 18. 

március hó 

Sarkad és Környéke Többcélú 

Kistérségi Társulás 

Családsegítő, Gondozási és Szociális 

Központ Gyermekjóléti Szolgálat 

5721 Sarkad, Árpád fejedelem tér 2. 
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Almáskamarás Község 

Önkormányzata 

Gyermekjóléti Szolgálat 

5747 Almáskamarás, Dózsa Gy. u. 54. 
április hó 

Nagykamarás Község 

Önkormányzata 

Gyermekjóléti Szolgálat 

5751 Nagykamarás, Kossuth u. 2. 

Szabadkígyós Község 

Önkormányzata 

Szociális Alapszolgáltatási Központ 

5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 5. 
május hó 

Újkígyós Város 

Önkormányzata 

Ezüstág Gondozási Központ 

5661 Újkígyós, Arany J. u. 45. 

Körös-szögi Kistérség 

Többcélú Társulása 

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 

Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58. 

Körösladány Város 

Önkormányzata 

Egyesített Szociális Intézmény 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

5516 Körösladány, Árpád u. 4. 
június hó 

Köröstarcsa Község 

Önkormányzata 

Köröstarcsa Község Önkormányzata 

Alapszolgáltatási Központja Gyermekjóléti 

Szolgálat 

5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 2. 

Kevermes Község 

Önkormányzata 

Gyermekjóléti Szolgálat 

5744 Kevermes, Jókai u. 1. 
augusztus 

Battonya Város 

Önkormányzata 

Egészségügyi és Szociális Ellátó 

Szervezet 

5830 Battonya, Hunyadi u. 65. 

Gyomaendrőd – 

Csárdaszállás - Hunya 

Intézményi Társulás 

Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

 5500 Gyomaendrőd, Fő u. 2. 

Békés Város Önkormányzata 

Városi Humánsegítő és Szociális 

Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálata 

5650 Mezőberény, Petőfi u. 27. 

Dombegyház Község 

Önkormányzata 

Gyermekjóléti Szolgálat 

5836 Dombegyház, Aradi u. 1. 

Kisdombegyház Község 

Önkormányzata 

Gyermekjóléti Szolgálat, 

5837 Kisdombegyház, Kossuth u. 81. 

szeptember 

Magyardombegyház Község 

Önkormányzata 

Gyermekjóléti Szolgálat 

5838 Magyardombegyház, Zalka M. u. 61. 

október 
Medgyesegyháza Város 

Önkormányzata 

Gondozási Központ 

5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10. 
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Kaszaper Község 

Önkormányzata 

Humánszolgáltató és Gondozási Központ 

5948 Kaszaper, Árpád u. 19. 

Mezőkovácsháza Város 

Önkormányzata 

Humánszolgáltató Központ 

5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 6. 

Magyarbánhegyes Község 

Önkormányzata 

Gyermekjóléti Szolgálat 

5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 56. 
november 

Mezőhegyes Város 

Önkormányzata 

Alapszolgáltatási Központ 

5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 20. 

 

A kiemelt célvizsgálat lezárása: 

 

A kiemelt célvizsgálat alapján Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala jelentését a Békés Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a végrehajtásért felelős kormánytisztviselő előterjesztése alapján a Békés 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője 2016. év február hó 28. napjáig felterjeszti az 

Emberi Erőforrások Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya részére. 

 

IV. 

A járási hivatal I. fokú hatáskörébe tartozó szociá lis feladatok törvényességi és szakszer űségi ellen őrzési 

terve. 

 

A törvényességi és szakszer űségi ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály: 

 

A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés. 

A törvényességi és szakszer űségi ellen őrzésért felel ős vezető neve és hivatali beosztása: 

 

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője. 

A törvényességi és szakszer űségi ellen őrzés végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali 

beosztása: 

 

Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix II. fokú szociális ügyintéző. 

A törvényességi ellen őrzés:  

 

A járási hivatal I. fokú szociális hatósági feladat- és hatáskör gyakorlása során a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. tv. és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, és a szociális és gyermekvédelmi 

ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet alkalmazásának ellenőrzése.  
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A szakszer űségi ellen őrzés: 

 

A járási hivatal I. fokú szociális hatósági feladat- és hatáskörében a szakmai feladatok végrehajtása a jogszabályok, a 

belső szabályzatok és vezetői rendelkezések megtartásának ellenőrzése. 

A törvényességi és szakszer űségi ellen őrzési id őszak:   

 

2014. év január hó 1. napjától 2014. év december hó 31. napjáig. 

A törvényességi és szakszer űségi ellen őrzés alá vont járási hivatalok: 

Békés Megyei Kormányhivatal valamennyi járási hivatala. 

A törvényességi és szakszer űségi ellen őrzés eszköze, módszere: 

Szúrópróbaszerűen iratellenőrzéssel, adat-és információkéréssel, a nyilvántartás adatainak áttekintésével. 

V. 

A szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos kiemelt célvizsgálatok. 

 

1./ A kiemelt célvizsgálat tárgya: 

A közgyógyellátásra vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata. 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős vezető neve és hivatali beosztása: 

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője. 

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása: 

Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix II. fokú szociális ügyintéző. 

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak:  

2015. év január hó 1. napjától 2015. év december hó 31. napjáig. 

A kiemelt célvizsgálat alá vont járási hivatalok: 

Békés Megyei Kormányhivatal valamennyi Járási Hivatala. 

A kiemelt célvizsgálat módszertana: 

Szúrópróbaszerűen iratellenőrzéssel, adat-és információkéréssel. 

2./ A kiemelt célvizsgálat tárgya: 

A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartására vonatkozó jogszabályok érvényesülésének, a 

nyilvántartás működésével kapcsolatos tapasztalatok vizsgálata. 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:  

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője. 

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása: 

Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix II. fokú szociális ügyintéző. 

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak:  

2015. év január hó 1. napjától 2015. év július hó 31. napjáig. 
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A kiemelt célvizsgálat alá vont járási hivatalok: 

Békés Megyei Kormányhivatal valamennyi járási hivatala. 

A kiemelt célvizsgálat módszertana: 

Szúrópróbaszerűen iratellenőrzéssel, adat-és információkéréssel. 

A törvényességi és szakszer űségi ellen őrzés, valamint a kiemelt célvizsgálatok ütemezése: 

BÉKÉS MEGYE 

2015. év havi bontásban Járási hivatal neve és székhelye 

április hó 
Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala 

5630 Békés, Kossuth u. 3. 

május hó 
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11- 17. 

június hó 
Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala 

5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

július hó 
Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala 

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 

augusztus hó 
Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala 

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 169. 

szeptember hó 
Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala 

5900 Orosháza, Szabadság tér 3. 

október hó 
Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatala 

5720 Sarkad, Szent István tér 7. 

november hó 
Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala 

5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. 

december hó 
Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatala 

5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 4. 

 

A törvényességi és szakszer űségi ellen őrzés valamint a kiemelt célvizsgálatok lezárása: 

A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala végrehajtásáért felelős kormánytisztviselő előterjesztése 

alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője közgyógyellátás esetében 2014. 

február 28. napjáig, a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartására vonatkozó jogszabályok 

érvényesülésének, a nyilvántartás működésével kapcsolatos tapasztalatok vizsgálatáról 2015. év augusztus hó 31. 

napjáig terjeszti fel az ellenőrzési jelentést az Emberi Erőforrások Minisztériuma Segélyek és Támogatások 

Főosztálya részére. 

Hatósági ellen őrzési terv 
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Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivata la 

Nyilvántartási és Ellen őrzési Osztály ellen őrzési rendje. 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala nevében a 2015. évre a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontja szerint a Kormány emberi erőforrások minisztere, 

mint gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter szakmai irányítói jogkörben 2015. évre kiadott országos 

hatósági ellenőrzési terve alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

kialakításával és területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 3. § (2) 

bekezdése valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. ( XII. 21.) Korm. rendelet 6/A. § - 6/B. 

§ valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 91. § (1) 

bekezdése alapján Békés megyében jogerősen bejegyzett szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok valamint szociális foglalkoztatást nyújtó engedélyesek hatósági ellenőrzésére az alábbi 

hatósági ellenőrzési tervet adom ki. 

 

I. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó ágazati jogszab ály:   

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése, valamint a szociális foglalkoztatás 

engedélyezéséről. 

A hatósági ellen őrzés lefolytatásnak eljárásrendjét meghatározó jogs zabály: 

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:   

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásáért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:   

Salát Anikó Ildikó a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – Nyilvántartási és Ellenőrzési 

Osztályának osztályvezetője. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása: 

Kutyikné Tímár Gabriella – szociális ellátási szakreferens 

Imre Georgina – szociális ellátási szakreferens 

Kincsesné Tóth Ildikó – szociális ellátási szakreferens 

Benkőné Labancz Ilona – gyermekvédelmi szakreferens 

Zubán Mária - gyermekvédelmi szakreferens 

A hatósági ellen őrzés tárgya:   

Az ellenőrzési tervben nevesített állami, egyházi és nem állami fenntartók által fenntartott szolgáltatók, intézmények 

(székhely, telephely) keretében nyújtott szociális alapszolgáltatások, szakosított ellátások, továbbá gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységek jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak 

megfelelő működésének hatósági ellenőrzése. 

A hatósági ellen őrzés eszköze:   

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény VI. fejezete és a 

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (4) bekezdés a) pontja alapján lefolytatott hatósági 
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helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzések további eszközei: elektronikus adatbázisból adatkérés, adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése, ellátotti/igénybevevői elégedettségi felmérést szolgáló interjú. 

A hatósági ellen őrzés során kiemelt szempontok: 

Az időskorúak nappali ellátása ellenőrzése kapcsán – az ellátottak interjúztatásának módszerével is – annak 

vizsgálata, hogy az ellátottak milyen szolgáltatásokat kaptak az ellátás nyújtása során. 

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás esetében a feladatellátás személyi feltételeinek alakulása, milyen 

munkaformák kerültek elvégzésre, és milyen szolgáltatásokat nyújtottak, továbbá a szolgáltatást végzők mobilitása 

(közlekedés) milyen módon valósult meg, ennek hangsúlyozott vizsgálata. 

A családok átmeneti otthona esetén az ellátás megszűnésének, megszüntetésének módjainak kiemelt vizsgálata, 

valamint ennek kapcsán a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködés tartalma. 

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjainak megfelelő közreműködése a veszélyeztető tényezők felismerésében és 

kezelésében. 

A gyermekvédelmi szakellátás vizsgálata során kiemelt terület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. tv. 53. § (1) bekezdés a) pontja szerinti – a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését 

elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetését, ruházattal való 

ellátását, mentálhigiénés és egészségügyi ellátását, gondozását, nevelését és lakhatását jelentő – teljes körű ellátás 

biztosítása. A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben élő gyermekek játékhoz, szabadidőhöz, pihenéshez való 

jogának érvényesülése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 9. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján, továbbá az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek családi pótlékénak 

felhasználható részének, - a gondozási hely szerinti - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. tv. 53. § (7) bekezdés szerinti vizsgálata. 

A hatósági ellen őrzésének ütemezése: 

Az ellenőrzési tervben nevesített szolgáltatást nyújtó állami, egyházi és nem állami fenntartók által fenntartott 

szolgáltatók, intézmények keretében lévő engedélyesek a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban 

foglaltaknak megfelelő működésének a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 

hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) 

bekezdésében meghatározottak szerinti hatósági ellenőrzése, havi bontásban.  

A hatósági ellen őrzés során az alábbi jogszabályi el őírások érvényesülésének vizsgálatára kerül sor: 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,  

- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról 

és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, 

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, 

- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról 

és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) (XII..29.) Korm. rendelet, 
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- a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, 

valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM 

rendelet,  

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet, 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, 

- a gondozási szükséglet, valamit az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és 

igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet, 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, 

- a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 

4.) SZCSM rendelet, 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, 

- a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések 

szabályairól szóló 60/2004. (VII. 6) ESZCSM rendelet. 

A hatósági ellen őrzés során feltárt a jogszabályi el őírásoknak nem megfelel ő működés esetén alkalmazható 

szankciók: 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 40. § - 42. § alapján: 

- az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból, ha az engedélyes megszűnt vagy szolgáltatást nem nyújt (40. 

§ (1) bekezdés a) pontja), 

- az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, illetve a külső 

férőhelyet - szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével - törli a szolgáltatói nyilvántartásból, ha az 

elhelyezésére szolgáló épület (épületrész) állaga az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan 

veszélyezteti (40. § (1) bekezdés b) pontja), 

- a helyettes szülőt, nevelőszülőt - szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével - törli a szolgáltatói 

nyilvántartásból, ha az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott gyermekek fejlődését súlyosan 

veszélyezteti, illetve más alapvető jogát súlyosan sérti, vagy jogszabály kizárja, hogy helyettes szülőként, 

nevelőszülőként működjön (40. § (1) bekezdés c) pontja), 

- az engedélyes épületének egy részét lezáratja, ha az az engedélyes működőképességének fenntartása mellett 

megfelelően lezárható, és állaga az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti (40. § 

(1) bekezdés d) pontja), 

- a b)-d) pontban nem említett esetben az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezi a fenntartót 

a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére, ha az engedélyes személyi, tárgyi feltételei vagy működése az ellátottak 

életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott gyermekek fejlődését súlyosan veszélyezteti, vagy más 

alapvető jogát súlyosan sérti (40. § (1) bekezdés e) pontja), 

- a szolgáltatói nyilvántartás adatait az ellenőrzés során megállapított tényeknek és a jogszabályoknak 

megfelelően - a b) és c) pontban foglaltakon túl - hivatalból módosíthatja, ha a fenntartó elmulasztott 

adatmódosítást kérni (40. § (1) bekezdés f) pontja), 

- az a)-c) és e) pontban nem említett jogsértés esetén a jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak 

érdekeinek figyelembevételével: 

ga) legalább húsz napos, de legfeljebb négy hónapos határidő megjelölésével felszólíthatja a fenntartót a 

hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására, 
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gb) a ga) alpont szerinti felszólítással egyidejűleg - ha az ellátottak Szt., illetve Gyvt. szerinti jogainak 

megóvása érdekében szükséges - legfeljebb a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetéséig, és a 

jogszerű működés helyreállításáig megtilthatja újabb ellátottak felvételét, 

gc) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése érdekében a 

hiányosság - legfeljebb három éven belül történő - megszüntetéséről a fenntartóval hatósági szerződést 

köthet, 

gd) kötelezheti a fenntartót és a szolgáltatót, hogy a jogsértő személyt küldje az Országos Szociális és 

Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által minősített továbbképzésre, 

ge) a jogsértéssel érintettek között egyeztető megbeszélés tartása iránt intézkedhet (40. § (1) bekezdés g) 

pontja), 

- az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében, illetve a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben bírságot 

szabhat ki (40. § (1) bekezdés h) pontja). 

- A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának van helye: 

a) az (1) bekezdés b)-e) pontjában, valamint az (1) bekezdés g) pont gb), gd) és ge) alpontjában foglalt 

jogkövetkezmények esetén; 

b) bírság kiszabása esetén 

ba) az Szt. 92/L. § (1) bekezdés b), e) és i)-k) pontja szerinti esetben, 

bb) az Szt. 92/L. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti esetben, ha az ellátottnak, törvényes képviselőjének, 

hozzátartozójának vagy a térítési díjat, illetve az egyszeri hozzájárulást megfizető személynek az Szt. szerinti 

jogai sérülnek, 

bc) a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben, 

bd) a 23. § (1) bekezdés a) pontja, a 24. § és a 25. § szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt. 

- Ha a fenntartó a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására 

megállapított határidőn belül nem igazolja, hogy a felszólításban foglaltaknak eleget tett, vagy a felszólításban 

foglaltak teljesítésének megállapítása érdekében egyébként szükséges, a működést engedélyező szerv 

utóellenőrzést tart. (41. § (1) bekezdés) 

- Ha a fenntartó a hiányosságot vagy más jogsértést határidőben nem szünteti meg, és a jogszerű működést 

határidőben nem állítja helyre, a működést engedélyező szerv a jogsértés jellegétől és súlyától függően, az 

ellátottak érdekeinek figyelembevételével: 

a) a határozatlan vagy határozott időre bejegyzett lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve szolgáltatás 

bejegyzését feltételek előírása mellett - legfeljebb két évig hatályos - ideiglenes hatályú bejegyzésre 

módosíthatja, 

b) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése érdekében a 

hiányosság - legfeljebb három éven belül történő - megszüntetéséről a fenntartóval hatósági szerződést 

köthet, 

c) a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetéséig, és a jogszerű működés helyreállításáig megtilthatja 

újabb ellátottak felvételét, 

d) az engedélyes épületének egy részét lezárathatja, ha az az engedélyes működőképességének fenntartása 

mellett megfelelően lezárható, 

e) szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, utcai 

szociális munka és gyermekjóléti szolgáltatás esetén csökkentheti az ellátási területet, ha az engedélyes a 

biztosított feltételek alapján a szolgáltatást a teljes ellátási területen nem tudja nyújtani, 

f) csökkentheti a férőhelyszámot, házi segítségnyújtás esetén az ellátható személyek számát, jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhető jelzőkészülékek számát, 
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g) a helyettes szülőt, nevelőszülőt - szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével - törölheti a 

szolgáltatói nyilvántartásból, 

h) az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, illetve a külső 

férőhelyet - szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével - törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból, 

i) a szolgáltatói nyilvántartás adatait az ellenőrzés során megállapított tényeknek és a jogszabályoknak 

megfelelően - az a) és e)-h) pontban foglaltakon túl - hivatalból módosíthatja, ha a fenntartó elmulasztott 

adatmódosítást kérni, 

j) egyházi fenntartású és nem állami fenntartású bentlakásos szociális intézményi ellátás és támogatott 

lakhatás esetén az Szt. szerint határozhat a költségvetési támogatás visszatartásáról, 

k) kötelezheti a fenntartót és a szolgáltatót, hogy a jogsértő személyt küldje az Országos Szociális és 

Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által minősített továbbképzésre, 

l) a jogsértéssel érintettek között egyeztető megbeszélés tartása iránt intézkedhet, 

m) az engedélyest törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezheti a fenntartót a szolgáltatásnyújtás 

megszüntetésére, 

n) az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében, illetve a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben bírságot 

szabhat ki. (41. § (2) bekezdés). 

- A jogsértés és a jogkövetkezmények jellegének, valamint a jogsértés súlyának megfelelően egyidejűleg több 

jogkövetkezmény is megállapítható. (42. § (1) bekezdés) 

- A jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével a 41. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján történő ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya egy alkalommal, legfeljebb egy évvel 

meghosszabbítható. (42. § (2) bekezdés) 

- Újabb ellátottak felvétele a 41. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérő időpontig is megtiltható, ha az 

egyidejűleg alkalmazott más jogkövetkezmény azt indokolja. Ha a tilalmat megszegik, a működést engedélyező 

szerv a 41. § (2) bekezdésében meghatározott más jogkövetkezményt alkalmazhat. (42. § (4) bekezdés) 

- A működést engedélyező szerv az egyházi fenntartót és a nem állami fenntartót megillető költségvetési 

támogatást engedélyesenként egy naptári évben legfeljebb kétszer tarthatja vissza. A működést engedélyező 

szerv a költségvetési támogatás visszatartását és a visszatartott összeg kiutalhatóságát elrendelő jogerős 

határozatát közli az igazgatósággal. Az igazgatóság a költségvetési támogatást a jogerős határozat vele való 

közlését követő első esedékes utalástól kezdődően tartja vissza, illetve a visszatartott összeget - annak 

kiutalhatósága esetén - az első esedékes utaláskor folyósítja. (42. § (5) bekezdés) 

- A működést engedélyező szerv a hajléktalan személyek nappali ellátása, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan 

személyek átmeneti szállása esetén téli időszakban akkor 

a) törölheti az engedélyest a szolgáltatói nyilvántartásból, 

b) tilthatja meg újabb ellátottak felvételét, 

c) csökkentheti a férőhelyek számát, vagy 

d) zárathatja le az engedélyes épületének egy részét, 

- ha az engedélyes személyi, tárgyi feltételei vagy működése az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét 

veszélyezteti vagy más alapvető jogát sérti. (42. § (6) bekezdés) 

- Az engedélyes épületének lezárt része szolgáltatáshoz akkor használható, ha a működést engedélyező szerv a 

lezárást - az arra okot adó körülmény megszűnése esetén - a fenntartó kérelmére megszünteti. (42. § (7) 

bekezdés) 

A hatósági ellen őrzések ütemezése havi bontásban:  
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BÉKÉS MEGYE 

február hó 

Fenntartó neve 
Szolgáltató/Intézmény 

neve 
Engedélyes címe Szolgáltatás 

Békésszentandrás 

Nagyközség 

Önkormányzata 

Békésszentandrás 

Nagyközség 

Önkormányzatának 

Bölcsődéje 

székhely 
5561 Békésszentandrás, 

Szt. László u. 56. 
bölcsőde 

Szarvas Város 

Önkormányzata 

"Aprók Kertje" 

Bölcsőde 
telephely 

5540 Szarvas,  

Kossuth u. 19. 
bölcsőde 

házi segítségnyújtás 

szociális étkeztetés Harsányi Gondozó 

Közhasznú Alapítvány 

Szociális Szolgáltató 

Központ 
székhely 

5539 Körösnagyharsány, 

Kossuth u. 11. fogyatékos személyek 

nappali ellátása 

szociális étkeztetés 
Sarkadkeresztúri 

Református Missziói 

Egyházközség 

Sarkadkeresztúri 

Református Szociális 

Központ 

székhely 
5731 Sarkadkeresztúr, 

Rákóczi út 1. 
házi segítségnyújtás 

időskorúak nappali 

ellátása 
Gyomai Református 

Egyházközség 

Gyomai Református 

Szeretetotthon 
székhely 

5500 Gyomaendrőd,  

Fő út 167-171. 
idősek otthona 

családsegítés 

gyermekjóléti 

szolgáltatás 
székhely 

5600 Békéscsaba, 

Szabadság tér 11-17. 

helyettes szülői ellátás 

hajléktalan személyek 

átmeneti szállása 

hajléktalan személyek 

nappali ellátása 

telephely 
5600 Békéscsaba,  

Gyár u. 16. 

utcai szociális munka 

gyermekek átmeneti 

otthona 

Békéscsaba és 

Térsége Többcélú 

Önkormányzati 

Kistérségi Társulás 

Békéscsabai 

Kistérségi 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központ 

telephely 
5600 Békéscsaba,  

Bartók u. 24. családok átmeneti 

otthona 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás Mezőgyáni Református 

Egyházközség 

Mezőgyáni 

Református Szociális 

Központ 

székhely 
5732 Mezőgyán,  

Árpád u. 36. tanyagondnoki 

szolgáltatás 

családsegítés 

támogató szolgáltatás 

Doboz Nagyközség 

Önkormányzata 

Dobozi Gondozási 

Központ 

székhely 5624 Doboz, Ady E. u. 9. 

időskorúak nappali 

ellátása 
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fogyatékos személyek 

nappali ellátása 

házi segítségnyújtás 

szociális étkeztetés 

gyermekjóléti 

szolgáltatás 

helyettes szülői ellátás 

telephely 5624 Doboz, Nagy u. 5. bölcsőde 

március hó 

Fenntartó neve 
Szolgáltató/Intézmény 

neve 
Engedélyes címe Szolgáltatás 

Szent Lázár Alapítvány 
Szent Lázár Szociális 

Központ 
székhely 

5630 Békés,  

Hunyadi tér 1/1. 

pszichiátriai betegek 

nappali ellátása 

idősek otthona 
szociális étkeztetés 

Magyarországi 

Evangélikus Egyház 

Kondorosi Evangélikus 

Nyugdíjasház 
székhely 

5553 Kondoros,  

Endrődi u 2. 
házi segítségnyújtás 
fogyatékos személyek 

otthona 

fogyatékos személyek 

rehabilitációs 

intézménye 
fogyatékos személyek 

ápoló-gondozó célú 

lakóotthona 
fogyatékos személyek 

rehabilitációs célú 

lakóotthona 
fogyatékos személyek 

nappali ellátása 

nevelőszülői hálózat 
különleges 

gyermekotthon 

külső férőhelyen 

biztosított utógondozói 

ellátás 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

Békés Megyei 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Központ 

székhely 
5600 Békéscsaba,  

Degré u. 59. 

területi 

gyermekvédelmi 

szakszolgáltatás 

szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 
támogató szolgáltatás 

Sarkad-Belvárosi 

Református 

Egyházközség 

Református Szociális 

Gondozási Központ 
székhely 

5730 Sarkad,  

Veress Sándor u. 17. 
időskorúak nappali 

ellátása 

székhely 5630 Békés, Petőfi u. 56. 
időskorúak nappali 

ellátása 

Magyar Pünkösdi 

Egyház Országos 

Cigánymisszió 

Segítő Szolgálat 

telephely 5630 Békés, Verseny u. 7. házi segítségnyújtás 
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szociális étkeztetés 
családsegítés 

gyermekjóléti 

szolgáltatás 
székhely 

5720 Sarkad, Árpád 

fejedelem tér 2. 

helyettes szülői ellátás 
időskorúak nappali 

ellátása 

fogyatékos személyek 

nappali ellátása 

házi segítségnyújtás 
támogató szolgáltatás 

telephely 5720 Sarkad, Vasút u. 11. 

szociális étkeztetés 
idősek otthona 

időskorúak 

gondozóháza 

szociális étkeztetés 
telephely 5720 Sarkad, Gyulai u. 8. 

időskorúak nappali 

ellátása 

szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 
családsegítés telephely 5534 Okány, Kossuth u. 6. 
időskorúak nappali 

ellátása 

Sarkad és Környéke 

Többcélú Kistérségi 

Társulás 

Kistérségi Humán 

Szolgáltató Központ 

telephely 
5534 Okány,  

Kossuth u. 10. 

fogyatékos személyek 

nappali ellátása 

hajléktalan személyek 

átmeneti szállása 

éjjeli menedékhely 
hajléktalan személyek 

nappali ellátása 

utcai szociális munka 

Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet 

Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet 

Gyulai Szociális és 

Fejlesztő Központ 

székhely 5700 Gyula, Zrínyi tér 2. 

szociális étkeztetés 
Szeghalom Város 

Önkormányzata 

Napköziotthonos 

Óvoda és Bölcsőde 
telephely 

5520 Szeghalom,  

Kossuth u. 5. 
bölcsőde 

Ebéd – Sziget Szociális 

Szolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Ebéd – Sziget 

Szociális Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

székhely 
5600 Békéscsaba,  

Szilva köz 3. 
szociális étkeztetés 

Sarkad Város 

Önkormányzata 

Sarkad Város 

Önkormányzat 

Bölcsődéje 

székhely 
5720 Sarkad,  

Kossuth u. 15. 
bölcsőde 

április hó 

Fenntartó neve 
Szolgáltató/Intézmény 

neve 
Engedélyes címe Szolgáltatás 

Vésztő Város Vésztői Négyszínvirág székhely 5530 Vésztő,  bölcsőde 
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Önkormányzata Óvoda és Bölcsőde Kossuth u. 62. 

Magyar Pünkösdi 

Egyház Országos 

Cigánymisszió 

Szivárvány Családi 

Napközi 
székhely 

5630 Békés,  

Szarvasi u. 15. 
családi napközi 

Nagykamarás Község 

Önkormányzata 
fenntartó közvetlenül székhely 

5751 Nagykamarás, 

Kossuth u. 2. 

gyermekjóléti 

szolgáltatás 

telephely 
5667 Magyarbánhegyes, 

Alkotmány u. 44. 

különleges-integrált 

lakásotthon 
Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

Békés Megyei 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Központ 
telephely 

5667 Magyarbánhegyes, 

Jókai u. 23/A. 

különleges 

lakásotthon 

szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 
támogató szolgáltatás 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

idősek otthona 

időskorúak nappali 
ellátása 

tanyagondnoki 
szolgáltatás I. 

Magyarországi 

Evangélikus Egyház 

Békéscsabai 

Evangélikus 

Szeretetszolgálat 

székhely 
5600 Békéscsaba,  

Berényi út 125. 

tanyagondnoki 
szolgáltatás II. 

Gyógyítás és Szeretet 

Egészségügyi Szociális 

Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 

Gyógyítás és Szeretet 

Egészségügyi 

Szociális Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 

Szeretetotthona 

székhely 
5948 Kaszaper,  

Komlósi út 5. 
idősek otthona 

Kalán néni Pihenőkertje 

Erdei Iskola Közhasznú 

Autista Alapítvány 

Kalán néni 

Fogyatékosok Ápoló - 

Gondozó Lakóotthona 

székhely 
5920 Csorvás,  

Rákóczi u. 8. 

fogyatékos személyek 

ápoló-gondozó célú 

lakóotthona 

„Szent Anna” Időseket 

Támogató Alapítvány 

„Szent Anna” Idősek 

Otthona 
székhely 

5675 Telekgerendás, 

Tanya 273. 
idősek otthona 

május hó 

Fenntartó neve 
Szolgáltató/Intézmény 

neve 
Engedélyes címe Szolgáltatás 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

Körösladányi 

Pszichiátriai Betegek 

Otthona 

székhely 
5516 Körösladány,  

Nagy Márton u. 2. 

pszichiátriai betegek 

otthona 

Békéscsaba és 

Térsége Többcélú 

Önkormányzati 

Kistérségi Társulás 

Békéscsabai 

Kistérségi Életfa 

Idősek Otthona 

székhely 
5600 Békéscsaba, 

Lencsési út 85. 
idősek otthona 

házi segítségnyújtás 
„KÁVA” Alapítvány 

„KÁVA” Házi 

Segítségnyújtás és 
székhely 

5700 Gyula,  

Lahner Gy. u. 16. fsz. 1. szociális étkeztetés 

szociális étkeztetés Otthonközeli Szociális 

Támogató Közhasznú 
fenntartó közvetlenül székhely 5700 Gyula,  

Szent István u. 15. házi segítségnyújtás 
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fogyatékos személyek 

ápoló-gondozó célú 

lakóotthona székhely 
5650 Mezőberény,  

Petőfi u. 54. fogyatékos személyek 

ápoló-gondozó célú 

lakóotthona 

telephely 
5650 Mezőberény,  

Árpád u. 5. 
támogató szolgáltatás 

telephely 
5650 Mezőberény,  

Kálvin tér 2. 

fogyatékos személyek 

nappali ellátása 

telephely 
5650 Mezőberény,  

Deák F. u. 1. 

pszichiátriai betegek 

nappali ellátása 

Mécses Szolgáló 

Közösség Egyesülete 

„Napsugár” Gondozási 

Központ 

telephely 
5650 Mezőberény,  

Petőfi u. 52/A. 
szociális étkeztetés 

székhely 5661 Újkígyós,  

Petőfi u. 26. 
idősek otthona 

családsegítés 
házi segítségnyújtás 
időskorúak nappali 

ellátása 

szociális étkeztetés 

Újkígyós Város 

Önkormányzata 

„Ezüstág” Gondozási 

Központ telephely 
5661 Újkígyós,  

Arany J. u. 45. 

gyermekjóléti 

szolgáltatás 

Földvár Bölcsőde telephely 
5630 Békés,  

Fábián út 25/2. 
bölcsőde Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó 

Társulás 3. sz. Bölcsőde telephely 
5630 Békés,  

Rákóczi u. 16. 
bölcsőde 

Újkígyós város 

Önkormányzata 

Közös Igazgatóságú 

Óvodai Intézmény 
telephely 

5661 Újkígyós,  

Petőfi u. 44. 
bölcsőde 

június hó 

Fenntartó neve 
Szolgáltató/Intézmény 

neve 
Engedélyes címe Szolgáltatás 

szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 
családsegítés 
időskorúak nappali 

ellátása 

idősek otthona 

utcai szociális munka 

Körösladány Város 

Önkormányzat 

Körösladányi 

Egyesített Szociális 

Intézménye 

székhely 
5516 Körösladány,  

Simai u. 2. 

gyermekjóléti 

szolgáltatás 

Körösladány Város 

Önkormányzata 

Körösladányi Általános 

Művelődési Központ 

Bölcsődéje 

telephely 
5516 Körösladány,  

Arany J. u. 7. 
bölcsőde 

"ÉRME" Élet-Remény-

Munka-Esély 

Békés-Rehab Integrált 

Szociális Intézmény 
székhely 5630 Békés, Posta u. 2. 

fogyatékos személyek 

nappali ellátása 
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pszichiátriai betegek 

nappali ellátása 

telephely 
5700 Gyula,  

Apor Vilmos tér 9. 

pszichiátriai betegek 

nappali ellátása 

időskorúak nappali 

ellátása 
tanyagondnoki 

szolgáltatás 

ADA Gondozó 

Nonprofit Kft. 
ADA Idősek Klubja székhely 

5811 Végegyháza, 

Széchenyi u. 15. 

házi segítségnyújtás 

szociális étkeztetés Otthon Gondoz-Lak 

Szociális Közhasznú 

Egyesület 

fenntartó közvetlenül székhely 
5600 Békéscsaba, 

Szigligeti u. 6. 
házi segítségnyújtás 

Cserebogár Családi 

Napközi és Fejlesztő 

Műhely 1. 

székhely 
5540 Szarvas, Alkotmány 

u. 5. 
családi napközi 

Csodacsalád Halas 

Kistérségi Egyesület Cserebogár Családi 

Napközi és Fejlesztő 

Műhely 2. 

székhely 
5540 Szarvas, Alkotmány 

u. 5. 
családi napközi 

Körösladányi 

Református 

Egyházközség 

Körösladányi 

Református 

Egyházközség Idősek 

Otthona 

székhely 
5516 Körösladány, 

Bethlen tér 1. 
idősek otthona 

július hó 

Fenntartó neve 
Szolgáltató/Intézmény 

neve 
Engedélyes címe Szolgáltatás 

AUT-KÖZ-PONT 

Fogyatékosok Nappali 

Intézménye 

székhely 
5600 Békéscsaba,  

Kereki sikátor 11. 

fogyatékos személyek 

nappali ellátása 
AUT-PONT Autista 

Gyermekekért és 

Fiatalokért Alapítvány TÁM-PONT Támogató 

Szolgálat 
székhely 

5600 Békéscsaba,  

Kereki sikátor 11. 
támogató szolgáltatás 

Murony Község 

Önkormányzata 
fenntartó közvetlenül székhely 

5672 Murony,  

Földvári u. 1. 
szociális étkeztetés 

szociális étkeztetés Dobozi Református 

Egyházközség 

Gondoskodás Humán 

Szolgáltató Központ 
székhely 

5600 Békéscsaba,  

Zsíros u. 12. házi segítésnyújtás 

Szent István Szociális 

Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 

Idősek Otthona székhely 
5800 Mezőkovácsháza, 

Vásárhelyi utca 2. 
idősek otthona 

Füzesgyarmat Város 

Önkormányzat 

Bölcsőde 

székhely 
5525 Füzesgyarmat, 

Mátyás u. 29. 
bölcsőde 

Füzesgyarmat Város 

Önkormányzata 

Picur Családi Napközi telephely 
5525 Füzesgyarmat, 

Mátyás u. 29. 
családi napközi 

szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 

Mezőberényi 

Református 

Egyházközség 

Mezőberényi 

Református 

Szeretetotthon 

székhely 
5650 Mezőberény,  

Kálvin J. tér 8. 
idősek otthona 
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időskorúak nappali 

ellátása telephely 
5650 Mezőberény,  

Kálvin J. tér 9. fogyatékos személyek 

nappali ellátása 
pszichiátriai betegek 

nappali ellátása 

székhely 
5525 Füzesgyarmat, 

Klapka u. 33. 
pszichiátriai betegek 

részére nyújtott 

közösségi alapellátás 
szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 

Ösvény Esélynövelő 

Alapítvány 

Integrált Szociális 

Intézmény 

telephely 
5538 Biharugra, 

Damjanich tér 2. időskorúak nappali 

ellátása 

augusztus hó 

Fenntartó neve 
Szolgáltató/Intézmény 

neve 
Engedélyes címe Szolgáltatás 

Gyulai Református 

Egyházközség 

Gyulai Református 

Egyházközség Házi 

Segítségnyújtó 

Szolgálata 

székhely 5700 Gyula, Petőfi tér 4. házi segítségnyújtás 

Hetednapi Adventista 

Egyház 

Adventista 

Szeretetotthon 
telephely 

5700 Gyula, Kálvária sor 
11. 

idősek otthona 

családsegítés 
szenvedélybetegek 

részére nyújtott 

közösségi alapellátás székhely 
5830 Battonya, Hunyadi u. 
65. 

gyermekjóléti 

szolgáltatás 

szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 

Battonya Város 

Önkormányzata 

Egészségügyi és 

Szociális Ellátó 

Szervezet 

telephely 
5830 Battonya, Hunyadi u. 
85. időskorúak nappali 

ellátása 

szeptember hó 

Fenntartó neve 
Szolgáltató/Intézmény 

neve 
Engedélyes címe Szolgáltatás 

fogyatékos személyek  

nappali ellátása Kádas György 

Alapítvány 

Fogyatékos személyek 

ápoló-gondozó célú 

lakóotthona 

székhely 
5700 Gyula,  

Semmelweis u. 8. 
fogyatékos személyek 

ápoló-gondozó célú  

lakóotthona 

Ezel Egészségügyi és 

Szociális Nonprofit Kft. 

Ezel Egészségügyi és 

Szociális Nonprofit Kft. 

Idősek Otthona 

székhely 
5746 Kunágota,  

Árpád u. 99. 
idősek otthona 

családsegítés Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó 

Békés Városi Szociális 

Szolgáltató Központ 

székhely 5630 Békés,  

Jantyik u. 1. időskorúak nappali  

ellátása 
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házi segítségnyújtás 
szociális étkeztetés 
gyermekjóléti 
szolgáltatás 
szociális étkeztetés 

telephely 
5630 Békés,  

Szarvasi u. 40/1. 
időskorúak nappali  

ellátása 
szociális étkeztetés 
időskorúak nappali  

ellátása telephely 
5630 Békés,  

Csallóközi u. 40. 
fogyatékos személyek  

nappali ellátása 
időskorúak nappali  

ellátása 
fogyatékos személyek  

nappali ellátása 

telephely 
5630 Békés,  

Dózsa Gy u. 36. 

szociális étkeztetés 

fogyatékos személyek  

nappali ellátása 
pszichiátriai betegek 

részére nyújtott 

közösségi  

alapellátás 

telephely 
5630 Békés,  

Kossuth u. 11. 

támogató szolgáltatás 

telephely 
5630 Békés,  

Farkas Gy. u. 5. 

hajléktalan személyek  

átmeneti szállása 

telephely 
5630 Békés,  

Csallóközi u. 1/2. 

hajléktalan személyek  

átmeneti szállása 

telephely 
5630 Békés,  

Csallóközi 34. 

hajléktalan személyek  

átmeneti szállása 
hajléktalan személyek  

átmeneti szállása telephely 
5630 Békés,  

Farkas Gy. u. 3. hajléktalan személyek  

nappali ellátása 

telephely 
5630 Békés,  

Farkas Gy. u. 4. 

hajléktalan személyek 

átmeneti szállása 
időskorúak nappali  

ellátása 

Társulás 

telephely 
5641 Tarhos, 

 Petőfi u. 1/1. 
szociális étkeztetés 

telephely 5642 Elek, Kun Béla u. 9. 
különleges-integrált  

lakásotthon 
telephely 5742 Elek, Kun Béla u. 5. speciális lakásotthon 
telephely 5630 Békés, Akácfa u. 11. speciális lakásotthon 

telephely 
5630 Békés,  

Bartók Béla u. 1. 
lakásotthon 

telephely 5630 Békés, Gorkij u. 9. 
különleges 
lakásotthon 

telephely 5630 Békés, Pesti u. 18. lakásotthon 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

Békés Megyei 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Központ 

telephely 5641 Tarhos, Zöldfa u. 32. speciális lakásotthon 
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telephely 
5510 Dévaványa,  

Mátyás u. 1. 
gyermekotthon 

szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 
támogató szolgáltatás 
időskorúak nappali 

ellátása 

székhely 
5537 Zsadány,  

Hámán Kató krt. 19. 

idősek otthona 

telephely 
5537 Zsadány,  

Béke út 103. 
idősek otthona 

Zsadányi Református 

Egyházközség 

Zsadányi Református 

Egyházközség 

Diakóniai Központ 

telephely 5537 Zsadány, Béke út 80. családok átmeneti 

otthona 
házi segítségnyújtás 
szociális étkeztetés 
falugondnoki 

szolgáltatás 
gyermekjóléti 

szolgáltatás 

Kisdombegyház 

Község 

Önkormányzata 

fenntartó közvetlenül székhely 
5837 Kisdombegyház, 

Kossuth u. 77. 

helyettes szülői ellátás 

„Segítő Kezek” Gyulai 

Alapítványa 

„Segítő Kezek” Idősek 

Otthona 
székhely 5700 Gyula, Siórét 2. idősek otthona 

házi segítségnyújtás 
szociális étkeztetés 
falugondnoki 

szolgáltatás 

Magyardombegyház 

Község 

Önkormányzata 

fenntartó közvetlenül székhely 
5838 Magyardombegyház, 

Zalka u. 61. 

gyermekjóléti 

szolgáltatás 

Tulipános Óvoda 

Oktató Nonprofit Kft. 

Tulipános Óvoda 

Családi Napközi és 

Játszóház 

székhely 
5502 Gyomaendrőd, 

Polyákhalmi út 1. 
családi napközi 

Dévaványa Város 

Önkormányzata 

Általános Művelődési 

Központ 
telephely 

5510 Dévaványa,  

Kossuth u. 5. 
bölcsőde 

október hó 

Fenntartó neve 
Szolgáltató/Intézmény 

neve Engedélyes címe Szolgáltatás 

Kondoros-Kardos 

Köznevelési 

Intézményfenntartó 

Társulás 

Kondorosi Többsincs 

Óvoda és Bölcsőde 
székhely 

5553 Kondoros,  

Csabai út 25. 
bölcsőde 

családsegítés 

székhely 
5666 Medgyesegyháza, 

Luther u. 1. 
gyermekjóléti 

szolgáltatás 
időskorúak nappali  

ellátása 
szociális étkeztetés 

telephely 
5666 Medgyesegyháza, 

Luther u. 9. 

házi segítségnyújtás 

Medgyesegyháza 

Város Önkormányzata 

Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 

Gondozási Központ 

telephely 
5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér. 5. 

jelzőrendszeres házi  

segítségnyújtás 
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idősek otthona 
házi segítségnyújtás 

Hétszínvirág-Tüskevár 

Nonprofit Bt. 
fenntartó közvetlenül székhely 

5500 Gyomaendrőd,  

Fő út 67. 
tanyagondnoki  

szolgáltatás 

Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet  

Családok Átmeneti 

Otthona 
székhely 

5900 Orosháza,  

Mikszáth K. u. 2. 

családok átmeneti 

otthona 

szenvedélybetegek 

nappali ellátása 
Szenvedélybetegek 

Integrált Intézménye 
székhely 

5700 Gyula,  

K. Schriffert u. 14. 
szenvedélybetegek 

részére nyújtott 

alacsonyküszöbű 

ellátás 

Szenvedélybetegek 

Közösségi Ellátása 
székhely 5537 Zsadány, Béke u. 82. 

szenvedélybetegek 

részére nyújtott 

közösségi alapellátás 

Független Egyesület 

Szivárvány 

Szenvedélybetegek 

Közösségi Ellátása 

Orosháza és 

Kistérségében 

székhely 
5900 Orosháza,  

Hajnal köz 1. 

szenvedélybetegek 

részére nyújtott 

közösségi alapellátás 

Csibészke a 

Kisgyermekek 

Egyéniségfejlesztéséért 

Alapítvány 

Csibészke Családi 

Napközi 
székhely 

5905 Orosháza 

Szentetornya,  

Kiss E. u. 16. 

családi napközi 

Vidék Hangulata 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

Családi Napközi székhely 
5900 Orosháza,  

Thék E. u. 5. 
családi napközi 

Aprajafalva Családi 

Napközi 
székhely 

5900 Orosháza,  

Thék e. u. 5. 
családi napközi Gyermekeink 

Mosolyáért Közhasznú 

Egyesület 
Aprajafalva 2. Családi 

Napközi 
székhely 

5900 Orosháza,  

Thék e. u. 5. 
családi napközi 

november hó 

Fenntartó neve 
Szolgáltató/Intézmény 

neve 
Engedélyes címe Szolgáltatás 

Micimackó Otthona 

Családi Napközi 
székhely 

5600 Békéscsaba,  

Diófás u. 36. 
családi napközi 

Vidám Gyermekkor 

Gyermekjóléti 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

Zsebibaba Családi 

Napközi 
székhely 

5600 Békéscsaba, 

 Diófás u. 36. 
családi napközi 

fogyatékos személyek 

ápoló-gondozó célú 

lakóotthona 
székhely 5530 Vésztő, Toldi u. 9/b. 

támogató szolgáltatás 

Vésztői Sérült 

Gyermekekért 

Egyesület 

Sérültek Integrált 

Intézménye 

telephely 
5530 Vésztő,  

Bocskai u. 22. 

fogyatékos személyek 

ápoló-gondozó célú 

lakóotthona 
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telephely 
5530 Vésztő,  

Táncsics u. 40. 

fogyatékos személyek 

nappali ellátása 

telephely 
5530 Vésztő, 

Iparoskert u. 1. 

fogyatékos személyek 

nappali ellátása 
Békéscsabai Szociális 

Intézmény 
székhely 

5600 Békéscsaba,  

4-es Honvéd u. 2. 

szenvedélybetegek  

otthona 
idősek otthona 

székhely 
5630 Békés,  

Farkas Gy. u. 2. 
jelzőrendszeres házi  

segítségnyújtás 

telephely 
5510 Dévaványa,  

Széchenyi u. 25. 

fogyatékos személyek  

otthona 

telephely 
5510 Dévaványa,  

Zrínyi u. 99. 

fogyatékos személyek 

ápoló-gondozó célú  

lakóotthona 

telephely 
5510 Dévaványa, 

Széchenyi u. 37. 

fogyatékos személyek 

ápoló-gondozó célú  

lakóotthona 

fogyatékos személyek  

nappali ellátása 

telephely 
5510 Dévaványa,  

Eötvös u. 34. 
fogyatékos személyek 

ápoló-gondozó célú  

lakóotthona 

telephely 
5525 Füzesgyarmat,  

Kossuth u. 86. 
idősek otthona 

fogyatékos személyek 

otthona telephely 
5530 Vésztő,  

Kossuth u. 192. fogyatékos személyek  

nappali ellátása 

telephely 
5530 Vésztő,  

Várkonyi u. 67. 

fogyatékos személyek 

ápoló-gondozó célú  

lakóotthona 

telephely 
5534 Okány,  

Kossuth u. 62. 

fogyatékos személyek 

ápoló-gondozó célú  

lakóotthona 

fogyatékos személyek  

otthona 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

Békés Megyei "Hajnal 

István" Szociális 

Szolgáltató Centrum 

telephely 
5534 Okány,  

Kastélykert u. 4. fogyatékos személyek  

nappali ellátása 

telephely 
5700 Gyula,  

Arany János u.13. 

különleges-integrált  

lakásotthon 

telephely 
5700 Gyula,  

Orsovai u. 11/A. 
lakásotthon 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

Békés Megyei 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Központ telephely 
5700 Gyula,  

Temesvári u. 39. 
lakásotthon 
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SOS- Gyermekfalu 

Magyarországi 

Alapítványa 

SOS Gyermekfalu 

Battonya 
székhely 

5830 Battonya, Hermann 

Gmeiner u. 21. 
nevelőszülői hálózat 

Csepregi Ház 

Gyermekeiért 

Alapítvány 

Családi Napközi székhely 
5600 Békéscsaba, 

Gutenberg u. 15. 
családi napközi 

II. 

A szociális foglalkoztatások hatósági ellen őrzési jogkörének jogalapját meghatározó ágazati jog szabály:   

A szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 6. §. 

A szociális foglalkoztatások hatósági ellen őrzésének eljárásrendjét meghatározó jogszabály: 

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

A szociális foglalkoztatások hatósági ellen őrzésért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:   

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – hivatalvezetője. 

A szociális foglalkoztatások hatósági ellen őrzésének végrehajtásáért felel ős vezető neve és hivatali 

beosztása:   

Salát Anikó Ildikó a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – Nyilvántartási és Ellenőrzési 

Osztályának osztályvezetője. 

A szociális foglalkoztatások hatósági ellen őrzésének végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és 

hivatali beosztása: 

Kutyikné Tímár Gabriella – szociális ellátási szakreferens 

Imre Georgina – szociális ellátási szakreferens 

Kincsesné Tóth Ildikó – szociális ellátási szakreferens 

A szociális foglalkoztatások hatósági ellen őrzésének tárgya:   

Az ellenőrzési tervben nevesített munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást biztosító intézményi, illetve 

külső foglalkoztató tevékenységek jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelő 

működésének hatósági ellenőrzése. 

A szociális foglalkoztatások hatósági ellen őrzésének eszköze:   

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény VI. fejezete és a 

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (4) bekezdés a) pontja alapján lefolytatott hatósági 

helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzések további eszközei: elektronikus adatbázisból adatkérés, adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése, ellátotti/igénybevevői elégedettségi felmérést szolgáló interjú. 

A szociális foglalkoztatások hatósági ellen őrzésének ütemezése: 

Az ellenőrzési tervben nevesített munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást biztosító intézményi, illetve 

külső foglalkoztató a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti hatósági ellenőrzése. 
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A szociális foglalkoztatások hatósági ellen őrzése során az alábbi jogszabályi el őírások érvényesülésének 

vizsgálatára kerül sor: 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

- a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) 

Korm. rendelet, 

- a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2006. (V. 17.) ICsSzEM rendelet, 

 

- a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes 

rendelet. 

Az előírásoknak nem megfelel ő működés esetén alkalmazható szankciók: 

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. 

rendelet 6. § (4) és (6) bekezdése szerint: 

- határidő tűzése mellett felhívja a foglalkoztatót a hiányosságok pótlására, vagy (6. § (4) bekezdés a) pontja) 

- az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a szociális intézmény, valamint a külső foglalkoztató 

szempontjából is előnyös rendezése érdekében a hiányosságok megszüntetéséről a foglalkoztatóval 

hatósági szerződést köthet, illetőleg (6. § (4) bekezdés b) pontja) 

- a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, és kötelezi a foglalkoztatót a szociális foglalkoztatás 

azonnali felfüggesztésére, amennyiben a foglalkoztatás az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét 

súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak más alkotmányos jogait súlyosan sérti, (6. § (4) bekezdés c) 

pontja) 

- a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, ha 

o valamely foglalkoztatott tekintetében tényleges foglalkoztatás nem történik, vagy 

o a foglalkoztatás személyi, tárgyi feltételei nem teszik lehetővé az igényelt támogatásnak megfelelő 

számú személy foglalkoztatását, vagy 

o a foglalkoztató a szociális foglalkoztatás Szt. szerinti céljaival összeférhetetlen foglalkoztatást 

végez, vagy 

o jogerős hatósági határozatban megállapítást nyert a szociális foglalkoztatási támogatás jogosulatlan 

felhasználása. (6. § (4) bekezdés d) pontja) 

- A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, ha 

o a foglalkoztató felhagy a foglalkoztatással, (6. § (6) bekezdés a) pontja) 

o a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnik, (6. § (6) bekezdés b) pontja) 

o az engedély alapjául szolgáló, a szociális intézmény és a foglalkoztató közötti, szociális 

foglalkoztatásra irányuló megállapodás megszűnik, (6. § (6) bekezdés c) pontja) 

o a (4) bekezdés c)-d) pontjában foglalt eset fennáll, (6. § (6) bekezdés d) pontja) 

o a szakmai ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a foglalkoztató a megadott határidőn belül nem 

számolja fel, (6. § (6) bekezdés e) pontja) 

o a foglalkoztató ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul, (6. § (6) bekezdés f) pontja) 

o a szociális intézményt törölték a szolgáltatói nyilvántartásból. (6. § (6) bekezdés g) pontja) 

 

A szociális foglalkoztatások hatósági ellen őrzésének ütemezése havi bontásban: 
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BÉKÉS MEGYE 

Fenntartó neve Intézmény neve Cím Szolgáltatás 

március hó 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás Szent Lázár 

Alapítvány  

Szent Lázár Szociális 

Központ  
székhely 

5630 Békés, Hunyadi tér 

1/1.  munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 
Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

Békés Megyei 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Központ 

székhely 
5600 Békéscsaba,  

Degré u. 59. munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 

április hó 

Kalán néni 

Pihenőkertje Erdei 

Iskola Közhasznú 

Autista Alapítvány 

Kalán néni 

Fogyatékosok Ápoló – 

Gondozó Lakóotthona 

székhely 
5920 Csorvás, Rákóczi u. 

8. 

munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 

május hó 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

Körösladányi 

Pszichiátriai Betegek 

Otthona 

székhely 
5516 Körösladány,  

Nagy Márton u. 2. 

munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 

munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 
Mécses Szolgáló 

Közösség 

Egyesülete 
fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 
székhely 

5650 Mezőberény,  

Petőfi u. 54. 

külső foglalkoztatás 

telephely 
5650 Mezőberény,  

Kálvin tér 2. 
külső foglalkoztatás Körösfront Kft. 

„Napsugár” Gondozási 

Központ 

telephely 
5650 Mezőberény,  

Deák F. u. 1. 
külső foglalkoztatás 

június hó 

székhely 5630 Békés, Posta u. 2. 
munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 

"ÉRME" Élet-

Remény-Munka-

Esély Közhasznú 

Alapítvány 

Békés-Rehab Integrált 

Szociális Intézmény 
telephely 

5700 Gyula,  

Apor Vilmos tér 9. 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 

július hó 

munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 

AUT-PONT Autista 

Gyermekekért és 

Fiatalokért 

Alapítvány 

AUT-KÖZ-PONT 

Fogyatékosok Nappali 

Intézménye 

székhely 
5600 Békéscsaba,  

Kereki sikátor 11. fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 
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munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 
Ösvény 

Esélynövelő 

Alapítványa 

Integrált Szociális 

Intézmény 
székhely 

5525 Füzesgyarmat, 

Klapka u. 33. fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 

szeptember hó 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 
telephely 

5630 Békés,  

Csallóközi u. 40 munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 
telephely 

5630 Békés,  

Kossuth u. 11. munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 

munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 
telephely 

5630 Békés,  

Farkas Gy. u. 5. fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 

munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 
telephely 

5630 Békés,  

Farkas Gy. u. 3. fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 

munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 

Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó 

Társulás 

Békés Városi Szociális 

Szolgáltató Központ  

telephely 
5641 Tarhos,  

Petőfi u. 1/1. fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 

november hó 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 
székhely 

5530 Vésztő,  

Toldi u. 9/b. munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 
telephely 

5530 Vésztő,  

Bocskai u. 22. munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 

munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 
telephely 

5530 Vésztő,  

Táncsics u. 40. fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 

Vésztői Sérült 

Gyermekekért 

Egyesület 

Sérültek Integrált 

Intézménye 

telephely 
5530 Vésztő,  

Iparoskert u. 1. munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 
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telephely 
5510 Dévaványa, 

Széchenyi u. 25. 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 

telephely 
5510 Dévaványa,  

Zrínyi u. 99. 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 

telephely 
5510 Dévaványa, 

Széchenyi u. 37. 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 

telephely  
5510 Dévaványa,  

Eötvös u. 34.  

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 
telephely 

5530 Vésztő,  

Kossuth u. 192 munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 

telephely 
5530 Vésztő,  

Várkonyi u. 67. 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 
telephely 

5534 Okány,  

Kossuth u. 62. munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

Békés Megyei"Hajnal 

István" Szociális 

Szolgáltató Centrum  

telephely 
5534 Okány,  

Kastélykert u. 4. munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 

 

 

III. 

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivata la 

Nyilvántartási és Ellen őrzési Osztály 2014. évi hatósági ellen őrzési jelentése. 

 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 91. § (2) bekezdés 

alapján a 2014. év hatósági ellenőrzési tervének végrehajtása alapján az alábbi hatósági jelentést adom ki. 

A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – a 2014. évi ellenőrzési tervének megfelelően – a 

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése, valamint a szociális foglalkoztatás 

engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 6. § szerint 

meghatározott ellenőrzéseket lefolytatta.  

Az ellenőrzés során a szakmai programban foglaltak megvalósulása és a szolgáltatások szakmai megfelelőségének 

kérdésében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, illetve a kijelölt egyházi módszertani intézményt 

szakértőnek rendelte ki. 
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2. függelék 

Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvé delmi Hivatala  

A Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala nevében a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/A. § alapján a jegyző, valamint a járási építésügyi/ 

építésügyi és örökségvédelmi hivatal első fokú építésügyi, építésfelügyeleti, valamint örökségvédelmi hatósági 

tevékenysége jogszerűségének ellenőrzésére, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 91. § (1) bekezdését is figyelembe véve az alábbi ellenőrzési 

tervet adom ki. 

A Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala a Ket. és az ágazati jogszabályok által előírt 

anyagi és eljárási szabályok érvényesülésének vizsgálatát 2015 évben a következők szerint végzi. 

I. FÉLÉV 

Járásszékhely települési önkormányzat jegyz őjének hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági eljár ások 

Az ellen őrzés jogszabályi alapja: 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontja. 

Ellenőrizend ő hatóság megnevezése: Békés Város Jegyz ője 

Vizsgálat jellege: célvizsgálat 
Hatósági ellenőrzésért felelős: hivatalvezető 

Hatósági ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Juhász Anikó kormánytisztviselő 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. január 1. – 2014. december 31. 

Az ellenőrzés lefolytatásának határideje: 2015. április 30. 
Az ellenőrzés megállapításairól készítendő beszámoló elkészítésének határideje: 2015. május 31. 

Hatósági ellen őrzés eszköze: 

A Ket. 89. §-a szerint adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével, továbbá helyszíni 

ellenőrzéssel, illetve az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat 

támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) használatával táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

II. FÉLÉV 

Járásszékhely települési önkormányzat jegyz őjének hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági eljár ások 

Az ellen őrzés jogszabályi alapja: 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontja. 

Ellenőrizend ő hatóság megnevezése: Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője 

Vizsgálat jellege: célvizsgálat 

Hatósági ellenőrzésért felelős: hivatalvezető 

Hatósági ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Witt Mariann kormánytisztviselő 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. január 1. – 2014. december 31. 
Az ellenőrzés lefolytatásának határideje: 2015. szeptember 30. 

Az ellenőrzés megállapításairól készítendő beszámoló elkészítésének határideje: 2015. október 31. 
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                                                                                                                                                                   3. függelék 

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

 

I. Jogszabályi háttér 

 
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/A. §-a szerint a szakmai irányító 
szerv legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít a szakmai 
irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lefolytatandó 
hatósági ellenőrzések (a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság) vonatkozásában és gondoskodik annak a szakmai 
irányító szerv honlapján történő közzétételéről. Az ellenőrző hatóság a szakmai irányító szerv által kiadott országos 
hatósági ellenőrzési terv alapján készíti el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény szerinti hatósági ellenőrzési tervét az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig. Az ellenőrző hatóság a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 91. §-a szerinti ellenőrzési jelentését elkészíti és megküldi az ellenőrzési időszakot követő 30. napig a szakmai 
irányító szervnek. Ezt követően ellenőrző hatóság a szakmai irányító szerv által készített beszámoló közzétételével 
tesz eleget a Ket. szerinti ellenőrzési jelentés közzétételi kötelezettségének. 

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (4) 
bekezdése értelmében a megyei földhivatal tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott hatáskörök – a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. 
§ (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetője a 
földművelésügyi miniszter. 

 

II. Az ellen őrzési terv célja 
 

Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-nyilvántartás, a 
földmérés, valamint a földvédelem) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson a földhivatalok 2015. évben 
lefolytatandó hatósági ellenőrzéseinek tervezéséhez. 

 

III. Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra ke rülő ellenőrzések általános célja 
 

A földhivatalok által végzett hatósági ellenőrzések célja a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének, vagy 
megsértésének megállapítása.  

Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való 
figyelmeztetés és végső esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az egységes jogalkalmazás 
érdekében. 

 

IV. Az ellen őrzési terv általános irányelvei  
 

• Az egységes jogalkalmazás, törvényesség betartásának, az egyes szakterületeken meghatározott jogok és 
kötelezettségek együttes érvényesülésének biztosítása. 

• Az illetékességi területre jellemző sajátosságok figyelembevétele. 
• A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, költségtakarékosság és 

a hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 
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• A terv összeállítása során figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira is. 
 

V. Az egyes hatósági ellen őrzések jogszabályi háttere 
 

1. TakarNet ellenőrzés 

• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 72-75. §, valamint 79. § 
 

Az Inytv. 75. §(2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő 
lekérdezések kivételével – a lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A 
bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni 
kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási 
adatokat lekérdezték. A naplónak minden esetben tartalmaznia kell a lekérdezés időpontját, a lekérdezést 
végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám), díjmentes 
lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó jogszabályi rendelkezésre való 
hivatkozást. 

Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi 
hatóság és a rendszer üzemeltetője a felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre 
vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság 
visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi hatóság javaslata alapján – a FÖMI határozatot hoz. 

Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való 
szolgáltatása (továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 

• A Ket. hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai [Ket. 39. §, 49. §, valamint 87-94. §]. 
 

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 30-31. §-ai a tulajdoni lap 
másolat igazgatási szolgáltatási díja alól teljes személyes díjmentességben részesülők körét, valamint a 
tárgyánál fogva díjmentes eljárások taxatív felsorolását tartalmazza. 
 

A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott eljárásokhoz (pl. hagyatéki 
eljárás, közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles 
tulajdonilap-másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet megalapozó eljárás, az ügyszám, 
illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével – a felhasználás célját hitelt érdemlően igazolni kell. Az elektronikus 
dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem hiteles és hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az erről készített 
papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél részére nem 
adható tovább. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a díjmentesség 
igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá az ún. továbbszolgáltatási tilalom megsértése esetén az 
igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal kötelezi. A 
döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. 

 

• A Korm. rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése értelmében az Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti 
ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság megadására vonatkozó határozat meghozatalára, 
valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a hozzáférési jogosultság visszavonása vagy 
felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t 
jelöli ki. A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter 
véleményét. Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerinti, a járási földhivatal bevonásával történő ellenőrzésre és a 
hozzáférési jogosultság visszavonására vagy felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult 
ingatlanügyi hatóságként a Kormány a megyei – Budapesten a fővárosi – földhivatalt jelöli ki. A Korm. 
rendelet a megyei földhivatal feladat és hatáskörébe telepíti a TakarNet ellenőrzések – járási földhivatalok 
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bevonásával történő – lefolytatását, vagyis a helyszíni ellenőrzéseken a megyei földhivatal munkatársainak 
személyes jelenlétét biztosítani kell. 

 

• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM 
rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. közjegyző, bírósági 
végrehajtó, felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. E rendelkezések a TakarNet 
ellenőrzést közvetlenül nem érintik. 

 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-
nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól 
szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: Díjvhr.) 7. §-a a TakarNet ellenőrzés során 
beszedett – a Díjtörvényben meghatározott mértékű – díj FÖMI és földhivatalok közötti megosztásának, 
átutalásának szabályait tartalmazza. 

 

• A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzéséhez a 
Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú tájékoztató. 

 

• A Földmérési és Távérzékelési Intézet és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés 
elválaszthatatlan mellékletét képező Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 

 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

• A Ket. hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai [Ket. 39. §, 49. §, valamint 87-94. §]. 
 
• A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi 

tv.) 8. § -a értelmében a föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet 
írásba foglalására csak olyan papír alapú okmányon kerülhet sor, amely a Földforgalmi tv. végrehajtására 
kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkezik. 
 

• A Korm. rendelet 6/B. §-a alapján a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott, a biztonsági 
okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésére első fokon a járási földhivatalt, másodfokon a megyei 
földhivatalt jelöli ki. 
 

• A Fétv. 44/A. §-a tartalmazza a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésről szóló 
rendelkezéseket. 

 

• A felhasználó biztonsági okmánnyal kapcsolatos kötelezettségeinek, valamint a mezőgazdasági igazgatási 
szerv általi ellenőrzés részletes szabályait a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő 
más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak 
szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rögzíti. 

 

3. A termőföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése 

• A Ket. 88. §-a alapján „a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint végrehajtható döntésekben foglaltak teljesítését”. 

• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) kötelező és rendszeresen 
lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdésében előírtakat a 
földhivatal rendszeresen ellenőrzi. 
 

A Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
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,,5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet 
művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások 
betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási 
kötelezettség). 

(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani. 

(3) Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását, a földhasználó vagy az 
igénybevevő köteles a termőföldet az első igénybevételig az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint 
hasznosítani (ideiglenes hasznosítás). 

(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen 
elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület felhasználást nem akadályozza, 
illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). 

(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi.” 

A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi 
Főosztálya által elrendelt határszemle ellenőrzések keretében kerülnek lefolytatásra az erdő nélküli 
termőterület 10-20%-os arányban meghatározott területén. 

4. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

• A Ket. 88. §-a alapján „a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint végrehajtható döntésekben foglaltak teljesítését”. 

• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) 
bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. 
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés 
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Vhr.) 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint külterületen – a járási földhivatalok 
illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet (a továbbiakban: Jár.r.)szerint – 
az ingatlanügyi hatóság (a továbbiakban: járási földhivatal) a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésére, 
vagy bejelentés alapján végzi az Éltv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartása érdekében. A járási 
földhivatal saját kezdeményezésre a Vhr.4.§ (2) bekezdésben meghatározott parlagfű-veszélyeztetett 
területeken, továbbá a tevékenységével összefüggésében szerzett információi alapján ellenőrzi a parlagfűvel 
fertőzött területeket. 

Az ellenőrzés belterületen a jegyző feladata. 

5. Szakfelügyeleti ellenőrzés 

• A Korm. rendelet 18. § (7) bekezdése értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala (a 
továbbiakban: megyei földhivatal)– a Jár.r.) szerinti – illetékességi területén szakfelügyeleti jogkörében 
ellenőrzi az állami alapadatok adatbázisainak jogszerű felhasználását. 

• A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 16/1997. 
(III. 5.) FM rendelet 9. § (2) bekezdés e) pontja értelmében a földmérési adatok és az állami földmérési 
alaptérképek, valamint az ingatlan-nyilvántartási térképek, továbbá a földhivatali adatbázisból szolgáltatott 
adatok jogszerű felhasználására vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése a szakfelügyeleti ellenőrzés 
körébe tartozik. 

• A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 28.§-ának 
(11) bekezdése alapján a földmérési és térképészeti állami alapadat-adatbázisok jogszerű felhasználásának 
és a felhasználás ellenőrzésének rendjéről szóló rendelet alapján megállapított jogosulatlan 
adatfelhasználásért bírság szabható ki. Az Fttv. 32. §-ának (5) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy az 
állami alapadat-adatbázisok jogszerű felhasználását és a felhasználás ellenőrzésének rendjét a miniszter és 
a honvédelemért felelős miniszter rendeletben határozza meg. 

• Az Fttv. 5. § (1) bekezdése alapján az állami alapadatok közhiteles adatbázisaiból az adatok elektronikusan 
(hálózaton keresztül) is szolgáltathatók, amennyiben a műszaki feltételek adottak. Az Fttv. 3. § (1) bekezdése 
figyelembe vételével az állami alapadatok adatbázisai közül: 
d) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis, 

e) az állami topográfiai térképi adatbázisok, 
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f) az állami távérzékelési adatbázisok, 

h) a Földrajzinév-tár adatbázis adatai szolgáltathatók.  

• Az Fttv. 4. § (1) bekezdése szerint az állami alapadatokat, adatbázisokat országos adattárban, térképtárban, 
űrfelvétel- és légifilmtárban, illetve helyi adat- és térképtárakban kell tárolni. Ugyanezen szakasz (4) 
bekezdése pedig kimondja, hogy az illetékességi területre vonatkoztatott – helyi – állami alapadatokat az 
ingatlanügyi hatóság kezeli. 

• Az Fttv. 5. § (5) bekezdése alapján az állami alapadatok adatbázisából külön megállapodás szerint aktualizált 
adatok szolgáltatásáért díjat kell fizetni. A díj mértékét a miniszter a honvédelemért felelős miniszterrel 
egyetértésben-rendeletben határozza meg. 

•  Az ingatlan-nyilvántartási térképről elektronikus formában szolgáltatott hiteles másolat olyan elektronikus 
okirat, amelyet hitelesítési záradékkal láttak el, és amelyet a földmérési és térinformatikai államigazgatási 
szerv fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással és időbélyegzővel hitelesített. 

• A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási 
díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet 1. §-a szabályozza a földmérési és 
térképészeti állami alapadatok (a továbbiakban: állami alapadat) kezelését, szolgáltatásának rendjét és az 
adatszolgáltatással, a sajátos célú földmérési munkák vizsgálatával és záradékolásával, valamint az egyéb 
hatósági eljárásokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjakat. 

• Az Fttv. 8 § (1) bekezdés d)-f) pontjában meghatározott adatbázisokat kötelező alkalmazni a közfeladatok 
ellátását támogató térinformatikai rendszerek geometriai alapjainak biztosításához, különös tekintettel az 
adatfelhasználó helyi önkormányzat feladatainak ellátásához szükséges tevékenység térképi 
megalapozásához. 

 

VI. Az ingatlanügyi hatósági ellen őrzések keretében, a 2015. évben a megyei és a járás i földhivataloknak 
a következ őket kell kiemelten vizsgálniuk (az ellen őrzések szempontjai) 

 

1. TakarNet ellenőrzés 

• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI (2012. év előtt a 
Vidékfejlesztési Minisztérium) által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal 
rendelkező felhasználók [Inytv. 72-74. §, Inyvhr. 113/A-113/E. §] által végzett lekérdezésekre. 

• Jogszerűtlen felhasználás valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott hozzáférési 
jogosultság iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött szolgáltatási szerződésbe foglalt 
felhasználási céltól és módtól eltérő igénybevételével, így különösen a lekérdezett adatok változatlan, vagy 
módosított (kiegészített, illetve csökkentett) tartalommal történő továbbadásával (továbbszolgáltatásával), 
akár ingyenesen, akár ellenszolgáltatás fejében kerül rá sor, a név szerinti lekérdezési jogosultság előírástól 
eltérő használatával, a hozzáférés jogosulatlan személy részére történő átengedésével, továbbá a biztonsági 
előírások megsértésével. Emellett a naplózási kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra 
vonatkozó előírások megsértése is jogszerűtlen felhasználásnak tekinthető. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: felhasználók) 
adatlekérdezései jogszerűségének – pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi díjmentes lekérdezés, napló 
jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése a Földmérési és Távérzékelési Intézet által 
készített gépi napló és a felhasználó által a lekérdezésekről vezetett napló összevetése alapján történik. 

• Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az ún. 
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett adatok továbbadására, 
továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés jogosulatlan átengedésére. 

• A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következő szempontokra figyelemmel kell elvégezni: 
o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó jelszó 

megőrzése a jogosulatlan hozzáféréstől; 
o a számítógépen vezetett ingatlan nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus formában történő 

tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges; 
o különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt tulajdoni lapok 

tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá; 
o amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok jogosulatlan 

hozzáférés elleni védelméről; 
o a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a lekérdezett 

adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályi előírások és 
szerződéses kikötések betartására. 

 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 
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[Fétv. 44/A. §, 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 8. §] 

• A járási és a megyei földhivatalok ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a biztonsági okmányt kezelő 
közjegyzők, ügyvédek vagy az adott szervezetnél működő jogtanácsos (a továbbiakban együtt: felhasználó) 
biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségeinek vizsgálatára. A földhivatal ellenőrzi a föld 
tulajdonjogának átruházására, vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba foglalására szolgáló 
biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek betartását. 
 

• A járási földhivatal a biztonsági okmányt kezelő felhasználónál az alábbi előírások, kötelezettségek betartását 
ellenőrzi: 

o a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, 
biztonságos tárolására vonatkozó előírások, valamint 

o a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási 
kötelezettségek. 

 

• Biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségek 
megsértése (jogsértés megállapítása) 

o a földhivatal a felhasználót bírsággal sújtja, vagy figyelmeztetésben részesíti, egyidejűleg felhívja a 
jogsértő állapot megszüntetésére; 

o a fenti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek, vagy a mulasztásnak a 
földhivatal tudomására jutásától számított egy év, illetve ha a cselekmény, vagy mulasztás 
elkövetésétől számított három év eltelt; 

o ha a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű bírság kiszabása is 
szükségtelen, bírságolás helyett a földhivatal figyelmeztetésben részesíti a felhasználót; 

o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban 
kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a kiszabható bírság 
legmagasabb mértékét; 

o a bírság összege a fővárosi és megyei kormányhivatalt illeti meg. 
 

• A biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségek 
megsértése esetén kiszabható bírság  

o legkisebb összege: tizenötezer, legmagasabb összege százezer forint; 
o mértéke: az ellenőrzés során feltárt jogsértés összes körülményére (így különösen a nyilvántartás-, 

és jegyzőkönyv-vezetési, valamint az érvénytelenítési kötelezettség elmulasztásának, a megőrzési 
és visszaszolgáltatási kötelezettség, továbbá a biztonságos tárolásra vonatkozó előírások 
megsértésének súlya, gyakorisága) tekintettel kell meghatározni; 

o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén: a bírság összege a korábban 
kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a kiszabható bírság 
legmagasabb mértékét; 

o összege a földhivatalt (a fővárosi és megyei kormányhivatalt) illeti meg; 
o megfizetése: a kiszabásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenötödik nap. 

 

3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése 

A Tfvt-ben meghatározott földrészleteken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék- és ideiglenes hasznosítási 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

4. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

Külterületen a járási földhivatal által az Éltv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése. 

5. Szakfelügyeleti ellenőrzés 

• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie az állami alapadatok adatbázisainak 
jogszerű felhasználására. 

• Jogszerűtlen felhasználás: a rendelkezésre bocsátott digitális adatállományt, kizárólag saját hatáskörében 
jelentkező feladatokra használja, annak másolatát, vagy a felhasználásával létrehozott értéknövelt terméket 
harmadik félnek nem ad át, illetve nem értékesít. 

• Értékesítési igény esetén külön megállapodás megkötése szükséges a szolgáltatás díjának és a szerződött 
felek közti megosztásának a megállapítására. Az állományok digitálisan raszteres formában, részletekben és 
nyomtatott formában átadhatók.  
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• Amennyiben az adatátadás a felhasználó részére munkát végző harmadik félnek történik – kizárólag a 
munkavégzés céljából és idejére –, akkor a felhasználó és a harmadik fél között kötött megállapodással 
biztosítani kell, hogy az állományt az átvevő fél kizárólag a két fél közötti megállapodás alapján végzett 
munkában használja fel, nem adja át harmadik félnek, továbbá, hogy a munkavégzés befejezése után az 
állományt tartalmazó adathordozókat a felhasználó részére visszaszolgáltatja, és saját számítógépeiről törli 
az állományokat. 

• Az állományok az Önkormányzat által készítendő központi közmű-nyilvántartási feladatok céljára 
felhasználhatók, a szakági közműnyilvántartáshoz viszont nem. 

 

Az állomány interneten, az alábbi módon jeleníthető meg: 

• A megvásárolt digitális térképet csak raszteres formában lehet az interneten elhelyezni. Gondoskodni kell 
róla, hogy számszerű adat (koordináta, terület), illetve raszteres térkép ne legyen letölthető.  

• A raszteres ingatlan-nyilvántartási térkép, vagyis az adatfelhasználó önkormányzat által nevezett "alaptérkép" 
rétege nem tartalmazhatja a földrészletek egyedi azonosítására szolgáló helyrajzi számokat, de a rendezési 
terv rétegen a hrsz. megjeleníthető. A kijelölt objektum attribútumaként megjeleníthető adatlap is 
tartalmazhatja a hrsz-ot. Ugyanez vonatkozik a térkép nyomtatott változatára is.  

• Helyrajzi szám kereső csak egyedileg megadott hrsz-re történő keresést tehet lehetővé, nem megengedett a 
teljes fekvés/kerület/település helyrajzi számainak listázása és az ebből történő választás. A cím szerinti 
(utcanév, házszám) keresés lehetséges.  

• A raszteres térkép semmilyen hatósági eljárásban nem használható fel, ezért a térképet az alábbi felirattal 
kell ellátni: "A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel!" Ez a 
felirat a térképen minden megjelenítéskor, illetve a nyomtatott változaton is látható kell, hogy legyen.  

• Az önkormányzati rendszert készítő cég neve nem jelenhet meg az alaptérképen, helyette a térképre a 
Földügy logót kell elhelyezni.  

• Nem jeleníthető meg a honlapon tulajdonosi adatokra, tulajdonviszonyokra, kezelőkre stb. vonatkozó 
semmiféle információ. Ez alól kivétel az, ha az önkormányzat a saját tulajdonában lévő ingatlanok esetében 
megjeleníti magát, mint tulajdonost. Más ingatlanok esetében nem lehetséges tulajdonosi viszonyokra utaló 
adatok közlése.  

• A honlapon fel kell hívni a látogatók figyelmét arra, hogy az ingatlanok közhiteles adatait a földhivatalok 
szolgáltatják, továbbá arra, hogy a földhivatalok hivatalos portálja a www.foldhivatal.hu címen érhető el. 

 

VII. Az ellen őrzést végz ők hatásköre kiterjed 
 

1. TakarNet ellenőrzés 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel meglétére, 
• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 
• a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. továbbszolgáltatási tilalom betartása) 

kötelezettségek vizsgálatára, 
• az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére 
• a hivatali munka során tudomásukra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 

részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint az egyéb („nem hivatalos”) forrásból 
származó információk (pl. reklámok, hirdetések, internetes honlapok célzott figyelése révén) vizsgálatára is. 

 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

• a jogszabályokban meghatározott előírások, kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel 
meglétére, 

• a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartás, jegyzőkönyv vezetésének, tartalmának 
vizsgálatára, 

• a biztonsági okmányok érvénytelenítésével kapcsolatos kötelezettségekre, 
• a biztonsági okmányok biztonságos tárolására vonatkozó előírások betartásának vizsgálatára, 
• a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségek 

ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásukra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 

részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint az egyéb („nem hivatalos”) forrásból 
származó információk vizsgálatára is. 
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3. Szakfelügyeleti ellenőrzés 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel meglétére, 
• a hivatali munka során tudomásukra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 

részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint az egyéb („nem hivatalos”) forrásból 
származó információk (pl. reklámok, hirdetések, internetes honlapok célzott figyelése révén) vizsgálatára is. 

 

4. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 

5. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 

VIII. Az ellen őrzési terv tartalma 
 

Az ingatlanügyi hatóság által készített ellenőrzési tervnek szakterületenként legalább a következőket kell 
tartalmaznia: 

1. TakarNet ellenőrzés: 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• az előzetes értesítési kötelezettség elküldése, helyszíni ellenőrzés, ill. meghatározott esetekben a napló 

ellenőrzött időszakra vonatkozó másolatának bekérése 
• ellenőrzés időpontja: negyedévente  
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: TakarNet felhasználók  
• az ellenőrzésben résztvevők: A járási hivatalvezetők által kijelöltek  
• az ellenőrzésekről készített negyedéves jelentés Földügyi Főosztály részére történő megküldésének 

határideje a negyedévet követő 10. nap 
A járási földhivatal a TakarNet ellenőrzésekben csak, mint közreműködő hatóság vesz részt, hatósági döntést nem 
hoz. 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• irodai ellenőrzés 
• ellenőrzés időpontja: folyamatos 
• az ellenőrzésre kerülő felhasználók: közjegyzők, ügyvédek, szervezetnél működő jogtanácsosok 
• ellenőrizendő település: a megye minden települése 
• az ellenőrzést végzi: A járási hivatalvezetők által kijelöltek 
• az ellenőrzésekről készített negyedéves jelentés Földügyi Főosztály részére történő megküldésének 

határideje a negyedévet követő 10. nap 
 

3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• a Tfvt. által meghatározott szankciók 
• ellenőrzés időpontja: A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztálya által meghatározott 

időszakban 
• ellenőrizendő település: a megye járási földhivatalai által kijelölt települések 
• az ellenőrzést végzi: a járási hivatalvezetők által kijelölt mezőgazdász munkakört ellátó munkatársak 
• az ellenőrzésekről készített jelentés Földügyi Főosztály részére történő megküldésének határideje 2015. 

év október 15. napja 
 

4. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 
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4. függelék 
 

Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pén ztári Szakigazgatási Szerve 
 

 

Jogszabályi háttér 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.)   81. §-a szerint az 

egészségbiztosító szak- és pénzügyi ellenőrzése kiterjed az egészségbiztosítás pénzbeli, illetőleg baleseti 

ellátásaival összefüggő nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a társadalombiztosítási 

feladatokat ellátó szervek hatáskörébe tartozó ellátásoknak és szolgáltatásoknak a jogosultak részére történő 

megállapítására, folyósítására, továbbá az ezekkel összefüggő ügyviteli feladatok ellátására. Az ehhez szükséges 

nyilvántartásokat, egészségügyi szolgáltatói jelentéseket, könyvelési és egyéb okmányokat, illetőleg adatokat 

rendelkezésre kell bocsátani. 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)  1. § (5) bekezdése alapján a Kormány egészségbiztosítóként az 

egészségbiztosítási szakigazgatási szervet jelöli ki az Ebtv. 27. § (1) és (2) bekezdésében a 12. § (4) bekezdésében 

meghatározott feladatok kivételével, 27. § (5) és (7) bekezdésében, 62. § (1a) bekezdésében és (2) bekezdés c) 

pontjában, 69. §-ában, 70. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, 72. § (1) bekezdésében, 80. § (4) és 

(5) bekezdésében, 81. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására. 

A Vhr. 1. § (8) bekezdése alapján a 38/A. § (1) és (3) bekezdésében, a 40. § (2) bekezdésében, a 49. § (2) 

bekezdésében, a 49/A. §-ban és a 49/B. §-ban, valamint az Ebtv. 81. § (1) bekezdésében foglalt esetekben a fővárosi 

és megyei kormányhivatalok, mint kifizetőhelyek tekintetében az OEP jár el. 

A Vhr. 40. § (1) bekezdése szerint a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató a terhességi-

gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a táppénz, a baleseti táppénz megállapításánál, kifizetésénél 

(folyósításánál), elszámolásánál az ezzel kapcsolatos nyomtatványok és nyilvántartások vezetésénél az OEP által 

kiadott tájékoztató szerint kötelesek eljárni. 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a tájékoztatóban foglaltak betartását az 

egészségbiztosítási szakigazgatási szerv ellenőrzi. 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 

1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 54. § (1) bekezdése szerint az igazgatási szervek - jogszabályban 

meghatározott hatáskörükben eljárva - ellenőrzik a 46. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartást, a biztosítási 

kötelezettség elbírálását és a 46. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetését. 

A Tbj. fenti szakaszának (2) bekezdése értelmében az előbbiek szerinti ellenőrzés során a biztosítás vagy az 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság utólagos megállapítása, törlése tárgyában a határozat meghozatalára 

a) a járulék utólagos megállapítása nélkül az egészs égbiztosítási szerv, 

b) a járulék utólagos megállapítása mellett az állami adóhatóság jogosult. A határozat elleni jogorvoslatra a Tny. tv., 

az Eb. tv., illetőleg az Art. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
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A Tbj. 54. § (3) bekezdése szerint a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott igazgatási szervek - igényelbírálási 

eljárásuk során - ellenőrizhetik a járulékfizetési kötelezettség teljesítését és a mulasztásról értesítik az állami 

adóhatóságot. 

Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII.27) Kormányrendelet 4. § (2) ac) alpontja értelmében az 

egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek 

keretében a foglalkoztató, valamint a kifizetőhely felügyeletével kapcsolatos feladatokat. 

A 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól vonatkozó 

rendelkezései.   

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 6/A. § (2) bekezdése szerint az 

ellenőrző hatóság a szakmai irányító szerv által kiadott országos hatósági ellenőrzési terv alapján készíti el a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 

Ket.) szerinti hatósági ellenőrzési tervét az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig. 

Az ellenőrzési tervben rögzítettek a Békés Megyei Kormányhivatal Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési szakterületének 

tervezett ellenőrzésére érvényesek.  

Az ellen őrzési terv célja 

Az ellenőrzési terv célja, hogy az Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szerv egységes, következetes irányelvek 

alapján végezze a hatósági ellenőrzéseket 2015. évben. 

Az ellen őrzés célja 

Az ellenőrzés célja a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 

Maga az ellenőrzés valamely foglalkoztató, kifizetőhely az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival összefüggő 

tevékenységének vizsgálata, figyelemmel kísérése. 

A Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének az ellenőrzések 

elrendelésekor elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a hibák feltárása, a jogkövetésre való figyelmeztetés 

és végső esetben szankció kiszabása, a jogkövetés kikényszerítése az egységes jogalkalmazás érdekében. 

Az ellenőrzések preventív és restitutív jellegének érvényre juttatásához elengedhetetlen a feltárt jogsértések súlyának 

megfelelő jogkövetkezmények következetes, szigorú, ugyanakkor méltányos alkalmazása a biztosított jogainak és 

kötelezettségeinek maradéktalan érvényesítése. 

A BÉMKH Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének egyúttal célja, hogy elősegítse a foglalkoztatói, 

kifizetőhelyi feladatellátást, amelynek elvárható eredménye kell, hogy legyen az egészségbiztosítási pénzbeli 

ellátások és baleseti táppénz jogszerű megállapítása. 

Az ellen őrzési terv általános irányelvei 

• Az Egészségbiztosítási Alap és a biztosítottak érdekeinek védelme, 

• kifizetőhelyek esetén a megfelelő ellenőrzési fordulók követése (a foglalkoztatónál az elévülési időn belül, 

szükség szerint egy alkalommal téma, illetőleg cél ellenőrzést kell tartani), 

• a bekövetkezett jogszabályváltozások következtében felmerülő feladatok végrehajtása, 
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•  az egészségbiztosítási ellátásokhoz való hozzájárulás, az ezekkel kapcsolatos bejelentési, adatszolgáltatási 

és nyilvántartási szabályok betartása, 

• az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának, a társadalombiztosítási jogok és kötelezettségek 

együttes érvényesülésének biztosítása az illetékességi területre jellemző sajátosságok figyelembevételével, 

• az ellenőrzés preventív jellegének hangsúlyozása, az ellenőrzött foglalkoztatók és kifizetőhelyek munkájának 

segítése. 

Ellenőrzést kell lefolytatni 

• a kifizetőhelyen az elévülési időn belül legalább egy alkalommal (átfogó ellenőrzés), 

• ha az érkezett beadvány, illetőleg a nyilvántartások alapján feltételezhető, hogy a foglalkoztató a 

nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem az előírt módon tesz eleget, 

• az egészségbiztosítás pénzbeli ellátási megállapításához szükséges adatok beszerzése meghiúsul, vagy 

feltételezhető, hogy az adatok tévesek, valótlanok, 

• az arra illetékes szakegységtől felkérés érkezik, 

• a foglalkoztató székhelye szerinti egészségbiztosítási szakigazgatási szervtől felkérés érkezik a székhelytől 

eltérő egészségbiztosítási szerv illetékességi területén működő kifizetőhelyen lefolytatandó eljárásra, 

• más szerv megkeresése a foglalkoztató mulasztásának, téves adatszolgáltatásának a feltárására irányul, 

• a foglalkoztató, társadalombiztosítási kifizetőhely megszűnik (záró ellenőrzés), 

• ügyirati megkeresés esetén, ha helyszíni eljárás szükséges. 

 

2015-ben kiemelten vizsgálni kell 

• Társadalombiztosítási kifizet őhelyet m űködtet ő foglalkoztatók esetében 

Az Ebtv., valamint a Vhr. 2014. január 1-jétől hatályba lépett, a kifizetőhelyeket is érintő rendelkezéseinek 

végrehajtását, különös tekintettel: 

- a gyermekgondozási díjat (gyed) érintő változások alkalmazására (ún. gyed extra), 

- egyidejűleg több ellátás folyósítására, 

- a jogalap nélkül felvett ellátások visszafizetésére, az Ebtv. 74. §-ban foglaltak alkalmazására, 

- az ügyintézési határidők betartására, 

- a kifizetőhelyi nyomtatványok kiállítására és vezetésére. 

A kifizetőhelyek által folytatott eljárásokat, a Ket.-ben foglaltak alkalmazását, különös tekintettel: 

- a döntések (végzés, határozat) alakszerűségére, 
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- a fellebbezési eljárásokra. 

• Társadalombiztosítási kifizet őhelyet nem m űködtet ő foglalkoztatók esetében 

- a pénzbeli ellátások megállapításához közölt adatok helyességét,  

- az elektronikus úton benyújtott ellátás iránti kérelmek esetében az elektronizált dokumentumon és a 

papíralapú eredeti igazoláson lévő adatok egyezőségét,  

- a biztosítási jogviszony bejelentéséről szóló igazolás kiadását, 

- ellátás igénylésekor a kérelem és igazolások átvételének, beérkezésének igazolását. 

 

Az ellen őrző hatóság ellen őrzési kötelezettsége kiterjed 

• a foglalkoztatónak minősülő jogi és természetes személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságokra, egyéb szervekre, költségvetés alapján működő gazdálkodó szervezetekre, illetőleg egyéb 

szervekre, továbbá egyéni vállalkozókra és önfoglalkoztatókra, 

• a biztosítottakra, mint a társadalombiztosítási jogviszony alanyaira. 

 

Az ellen őrzés hatásköre kiterjed 

• az egészségbiztosítással összefüggő bejelentési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek 

teljesítésének vizsgálatára, 

• az Ebtv. V. fejezetében meghatározott egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, valamint az Ebtv. VI. 

fejezetében leírt baleseti ellátások megállapításához szolgáltatott adatok megalapozottságának, 

helytállóságának, valódiságának ellenőrzésére, 

• a foglalkoztatóhoz benyújtott egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira és baleseti táppénzre irányuló kérelmek 

kezelése és a kérelmeknek az ellátás megállapítására és folyósítására illetékes szervhez történő 

továbbításának vizsgálatára,  

• az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai jogszerűségének megállapításához a biztosítási jogviszony 

elbírálásának és a járulékfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, 

• a kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál, egyéni vállalkozóknál, önfoglalkoztatóknál (mezőgazdasági 

őstermelő, stb.) és minden biztosítottat foglalkoztató jogi és természetes személynél az ellátások 

megállapításához közölt adatok megalapozottságának, egyéb nyilvántartási, adatszolgáltatási 

kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére, 

• jogszabályi feltételek megléte esetén a foglalkoztatónak társadalombiztosítási kifizetőhelyek létesítésére 

történő kötelezésére, illetőleg a foglalkoztató kérelme alapján, a működéshez szükséges feltételek esetén a 

megállapodás előkészítésére, (és a megállapodásban foglaltak betartatására), 
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6. függelék 
 

Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
 

 
Az 

ellenőrzés 
ütemezése  

 

Az ellen őrzés tárgya Ellenőrzési 
időszak 

Az ellen őrzés 
szempont-
rendszere 

Az ellen őrzés 
eszköze 

 
Közfoglalkoztatási 
munkavégzés 
közfoglalkoztatási 
szerződésben, 
hatósági 
szerződésben 
foglaltak szerinti 
teljesítésének 
ellenőrzése 
 

 
2015 évben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 
 

Jogszabályban, 
közfoglalkoztatási 
szerződésben és 
hatósági 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

 
Helyszíni 
ellenőrzés, 
adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

 
Az NFA bérgarancia 
alaprészéből igényelt 
támogatások kifizetés 
előtti ellenőrzése 
 

 
2015 évben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 
 

 
Jogszabályban 
és a 
határozatban 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

 
Helyszíni 
ellenőrzés, 
adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

 
Bérjellegű 
támogatásban 
részesülőknél a 
foglalkoztatás 
tényleges 
megvalósulásának 
ellenőrzése 
 

 
2015 I. 
negyedévben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 

 
Jogszabályban 
és a hatósági 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

 
Helyszíni 
ellenőrzés 
 

2015. I. 
negyedév 

 
Előre nem tervezhető, 
soron kívüli 
ellenőrzések 

 
2015 I. 
negyedév 

 
Az irányadó 
jogszabályokban 
és hatósági 
szerződésekben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 
 

 
Helyszíni 
ellenőrzés, 
adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

Közfoglalkoztatási 
munkavégzés 
közfoglalkoztatási 
szerződésben, 
hatósági 
szerződésben 
foglaltak szerinti 
teljesítésének 
ellenőrzése 
 

2015 évben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 
 

Jogszabályban, 
közfoglalkoztatási 
szerződésben és 
hatósági 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

Helyszíni 
ellenőrzés, 
adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

2015. II. 
negyedév 

Az NFA bérgarancia 
alap-részéből igényelt 

2015 évben 
folyamatban 

Jogszabályban 
és a 

Helyszíni 
ellenőrzés, 
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támogatások kifizetés 
előtti ellenőrzése 
 

lévő 
támogatások 

határozatban 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

Munkahelymegőrző 
támogatás 
ellenőrzése 

 
2014 év  

Az irányadó 
jogszabályokban, 
hatósági 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

Helyszíni 
ellenőrzés  

Bérjellegű 
támogatásban 
részesülőknél a 
foglalkoztatás 
tényleges 
megvalósulásának 
ellenőrzése 

2015 II. 
negyedévben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 

Jogszabályban 
és a hatósági 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

Helyszíni 
ellenőrzés 
 

Előre nem tervezhető, 
soron kívüli 
ellenőrzések 

2015 II. 
negyedév 

Az irányadó 
jogszabályokban 
és hatósági 
szerződésekben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

Helyszíni 
ellenőrzés, 
adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

Munkahelyteremtő 
támogatások kifizetés 
előtti ellenőrzése 
 

2015. év  Jogszabályban 
és a hatósági 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

Helyszíni 
ellenőrzés 

Közfoglalkoztatási 
munkavégzés 
közfoglalkoztatási 
szerződésben, 
hatósági 
szerződésben 
foglaltak szerinti 
teljesítésének 
ellenőrzése 
 

2015 évben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 
 

Jogszabályban, 
közfoglalkoztatási 
szerződésben és 
hatósági 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

Helyszíni 
ellenőrzés, 
adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

Az NFA bérgarancia 
alap-részéből igényelt 
támogatások kifizetés 
előtti ellenőrzése 

2015 évben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 

Jogszabályban 
és a 
határozatban 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

Helyszíni 
ellenőrzés, 
adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

2015. III. 
negyedév 

Bérjellegű 
támogatásban 
részesülőknél a 
foglalkoztatás 
tényleges 
megvalósulásának 
ellenőrzése 

2015 III. 
negyedévben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 

Jogszabályban 
és a hatósági 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

Helyszíni 
ellenőrzés 
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                                                                                                                                      7. függelék       
 
Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaüg yi Szakigazgatási Szerve 
 

 
1. Jogszabályi háttér 

 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 91. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. 
rendelet 6/A. §-a. 
 
Az ellenőrzési terv alapvető iránya a vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam 
című középtávú kormányzati program egyes feladatainak módosításáról szóló 1416/2012. (X. 1.) Korm. határozatban 
foglaltak érvényre juttatásán alapul. 
 
Az ellenőrzési tervben rögzítettek a 2015. évre - a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi 
szakigazgatási szerveinek - tervezett ellenőrzéseire vonatkoznak.  
 
2. Az ellen őrzési terv célja 
 
Az ellenőrzési terv fő célja, hogy egységes követelményrendszert alkotva, kiszámítható, tárgyszerű alapot adjon a 
munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervek 2015. évi tervezett ellenőrzéseihez. Az eljárások során juttassák 
érvényre az Egyszerű Állam középtávú kormányzati programban foglalt alapelveket oly módon is, hogy a 
vizsgálatokat gyorsan, a Ket. szerinti eljárási határidők betartásával folytatják le. 
 
Stratégiai cél annak elősegítése, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek, rendelkezzenek rendezett 
jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, 
illetve az új, legális (adózó) munkahelyek létesítését, továbbá az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkakörülmények valósuljanak meg. 
 
A stratégiai célkitűzés teljesítése érdekében a szakmai irányító szerv a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvény (a továbbiakban: Mvt.) 81/A. § (1) és (2) bekezdése, illetve a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. 
törvény (a továbbiakban Met.) 2/A. § -a alapján kidolgozza és közzéteszi a hatósági ellenőrzés mennyiségi és 
minőségi követelményeit rögzítő ellenőrzési irányelvet.  
 
3. Az ellen őrzés eszközei, típusai  
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve az Mvt. 81. § (1) bekezdése, 
illetve a Met. 2. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján jogosult eljárni, a Ket. VI. és VI/A. fejezetei betartásával. A 
hatósági ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, illetve adatbázis lekérdezés, adatszolgáltatás, iratbekérés, a 
munkáltató kötelezése a megjelölt munkavédelmi követelmények teljesítéséről szóló tájékoztatásra. 
Az ellenőrzés hatáskörét az Mvt. és a Met biztosítja. Az ellenőrzések hatékonysága érdekében az ellenőrzések 
előzetes bejelentéshez nem kötöttek, valamennyi tárgykörben hivatalból indulnak.  
 
A hatósági ellenőrzés típusai:  
 
Célvizsgálat:  
 
Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul (pl.: foglalkoztatás jogszerűségének munkaügyi vagy egy 
tevékenységnek a munkavédelmi szempontú vizsgálata egy nemzetgazdasági ágazatban) és nem öleli fel az Mvt. 81. 
§ (4) bekezdésében, illetve a Met. 3. § (1) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört. Módszerét illetően 
jellemzően legalább három hétig tart és a felügyelők többsége részt vesz az ellenőrzéseken. 
 

Akcióellen őrzés :  
Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul és nem öleli fel az Mvt. 81. § (4) bekezdésében, illetve a Met. 
3. § (1) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört. Módszerét illetően maximum három hétig tart és a 
felügyelők többsége részt vesz az ellenőrzéseken. 
 

Komplex ellen őrzés :  

• Munkavédelmi szakterület esetében: olyan ellenőrzés, amely magában foglalja a Munkavédelmi és Munkaügyi 
Igazgatóság iránymutatása szerint a munkáltatók általános munkavédelmi feladatainak vizsgálatát. 



 79 

• Munkaügyi szakterület esetében: olyan ellenőrzés, ami felöleli a Met. 3. § (1) bekezdésében nevesített ellenőrzési 
tárgykörök összességét, illetőleg a foglalkoztatás sajátosságai szerint azok többségét. Módszerét tekintve 
folyamatellenőrzésként hajtható végre. A komplex ellenőrzésnek minden esetben része a foglalkoztatási 
szabályok [Met. 3. § (1) bekezdés a)-b) pont], a munka- és pihenőidő, nyilvántartás szabályainak [Met. 3. §. (1) 
bekezdés f) pont], ezzel összefüggésben a munkabérre vonatkozó szabályoknak [Met. 3. § (1) bekezdés g) pont] 
a vizsgálata. 

 
Előre bejelentett ellen őrzés: munkavédelmi szakterület esetében az ellenőrzést megelőzően egy hónappal 
történő kiértesítés alapján, több felügyelő által végzett helyszíni ellenőrzés a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
Főigazgatójának 3/2012. (VIII. 14.) NMH utasítása szerinti tartalommal. 
 
Közérdek ű bejelentés, panasz  vizsgálata: a bejelentésnek (panasz) valamennyi, a felügyelőség hatáskörébe tartozó 
kérdésre ki kell terjednie. A bejelentés, panasz kapcsán, ha az átfogóbb jogsértésre utal, ki kell terjednie a komplex 
ellenőrzés alatt nevesített minimális szakmai tartalomra.  
 
Utóellen őrzés: a jogerős döntésben foglaltak végrehajtásának vizsgálata, különös tekintettel a munkavállalók életét, 
testi épségét közvetlenül vagy súlyosan veszélyeztető körülmények, illetve a bejelentés nélküli foglalkoztatás 
feltárása esetén. 
 
 
4. Az ellen őrzés tárgya 
 
Munkavédelem  
 
a) 2015. II. negyedév: Faipari tevékenységek célvizsgálata 
 

• A célvizsgálat indoklása: Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet1/a. számú mellékletében nevesített 
veszélyesnek minősülő munkaeszközök között több faipari gép szerepel. A faipari technológiák 
munkavédelmi hiányosságai miatt jellemzőek a csonkolásos munkabalesetek. 

• Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): Az általános 
munkavédelmi előírások és a faiparhoz kapcsolódó szabványok. 

• A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: a célvizsgálat időtartama alatt felügyelőnként 5 munkáltató. 
• Az ellenőrzések döntően a munkavállalókat érintő veszélyforrások vizsgálatára terjedjenek ki. 

 
b) 2015.III. negyedév: Biológiai kóroki tényezők okozta fertőzések és megbetegedések megelőzése célvizsgálat 
 

• A célvizsgálat indoklása: A célvizsgálatot az indokolja, hogy 2013. és 2014. években a korábbi évekhez 
képest jelentősen megnőtt az egészségügyi és a mezőgazdasági ágazatból bejelentett foglalkozási eredetű 
fertőző megbetegedések száma. 

• Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabály (vonatkozó jogszabály): Az általános 
munkavédelmi előírásokon túl a 60/1999. (XII.1.) EüM rendelet.  

• A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: A célvizsgálat időtartama alatt felügyelőnként 5 munkáltató. 
• Az ellenőrzések döntően a biológiai kóroki tényezők okozta fertőzések megelőzését szolgáló munkáltatói 

intézkedések vizsgálatára terjedjenek ki. 
 
c) 2015. IV. negyedév: Bányászat munkaegészségügyi célvizsgálata társhatósággal egyeztetve 
 

• A célvizsgálat indoklása: A bányászati tevékenység során számos egészségkárosító kockázattal, baleseti 
veszélyforrással, illetve esetenként előre nem látható veszélyek megjelenésével is számolni kell. Az Mvt. 86. 
§ (1) bekezdés d) pontja a munkavédelmi hatóság jogkörébe utalja a bányafelügyelet tekintetében a 
munkaegészségügyi feladatok ellátását. A munkavédelmi hatóság a korábbi évek közös ellenőrzési 
gyakorlatának megfelelően – egyeztetett szempontrendszer alapján – végzi el a célvizsgálatot a Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatallal, ill. a bányakapitányságokkal együtt. 

• Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): Az Mvt. és 
végrehajtási rendeletei, az egyes munkahelyi kóroki tényezőkre vonatkozó külön jogszabályok. 

• A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: A célvizsgálat időtartama alatt az ellenőrzött munkáltatók száma 
az MBFH-val történő egyeztetés során kerül meghatározásra. 
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• .Az ellenőrzések döntően az egyes munkahelyi kóroki tényezőkkel összefüggő munkakörülmények 
vizsgálatára terjedjenek ki, a jogszabályokban előírt dokumentációk vizsgálatát konkrét hiányosságok 
feltárása esetén indokolt elvégezni. 
 

        
Az országos célvizsgálatok lebonyolításához a szakmai irányító szerv „vizsgálati szempontokat” bocsát a 
munkavédelmi felügyelőségek rendelkezésére.  
A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzésre vonatkozó körülmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy 
egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval, vagy az összehangolási kötelezettség megvalósításáért felelős 
személlyel, vagy szervezettel szemben.  
 

       A szakmai irányító szerv vezetője a munkavédelmet érintő változások, rendkívüli események vagy körülmények miatt 
(pl. súlyos munkabalesetek növekedése, a munkabaleseti és foglalkozási megbetegedések statisztikai trend 
változása, egyes ágazatokban bekövetkező kedvezőtlen változások, extrém időjárási körülmények, 
jogszabályváltozás, stb.) az ellenőrzési terven felül akcióellenőrzést rendelhet el.  
 
 
Munkaügy  
 

a) 2015. március-április: a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szabályok célellenőrzése 
 

• A célvizsgálat indokolása: Az elmúlt időszakban célzott ellenőrzéssel nem érintett munkavállalói kör 
foglalkoztatásának vizsgálata, annak érdekében, hogy a munkaügyi hatóság az ún. atipikus foglalkozatással 
érintett, az általánosnál kiszolgáltatottabb helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatásának helyzetéről, 
illetve a vonatkozó szabályok érvényesüléséről reprezentatív adatokat szerezzen.  

• Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): A munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Met. 3. § (1) bekezdésében nevesített ellenőrzési 
tárgykörökhöz rendelt anyagi jogszabályok. 

• A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: A célvizsgálat ellenőrzésekor kerül meghatározásra a humán és 
anyagi források felhasználhatóságára vonatkozó aktuális adatok ismeretében. 

• Az ellenőrzések mind tartalmi, mind formai szempontok vizsgálatára kiterjedjenek. 
 

b) 2015. június-július: a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó 
alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzés 
 

• Az akció ellenőrzés indoklása: A munkavállalók alapvető jogai érvényesülésének elősegítése, illetve a 
tisztességes, jogkövető vállalkozások versenyhátrányának csökkentése.  

• Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): A munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Met. 3. § (1) bekezdésében nevesített ellenőrzési 
tárgykörökhöz rendelt anyagi jogszabályok.  

• A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: A célvizsgálat megkezdésekor kerül meghatározásra a humán és 
anyagi források felhasználhatóságára vonatkozó aktuális adatok ismeretében.  

• Az ellenőrzések mind tartalmi, mind formai szempontok vizsgálatára kiterjedjenek. 
 

c) 2015. október-november: a szabadsággal kapcsolatos szabályok célellenőrzése  
 

• A célvizsgálat indoklása: A szabadsággal kapcsolatos szabályok célellenőrzése a 2012. évi I. törvény 
gyakorlati érvényesülésének vizsgálata érdekében.  

• Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): A munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Met. 3. § (1) bekezdésében nevesített ellenőrzési 
tárgykörökhöz rendelt anyagi jogszabályok. 

• A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: A célvizsgálat megkezdésekor kerül meghatározásra a humán és 
anyagi források felhasználhatóságára vonatkozó aktuális adatok ismeretében. 

• Az ellenőrzések mind tartalmi, mind formai szempontok vizsgálatára kiterjednek.  
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8. függelék 

Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügy elősége 

 

1. KIEMELT ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK 

- Az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálata, különös tekintettel az 
áruházláncok akciós ajánlataira 
 
- A szavatossággal, jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások intézésének ellenőrzése, valamint fogyasztói 
igények érvényesítésére vonatkozó megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése 

 
- Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzése 

 
- A 18. életévet be nem töltött személyek védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése, 
különös tekintettel az alkoholtartalmú italokkal és dohánytermékkel történő kiszolgálás ellenőrzés 
vonatkozásában 

 
- Az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi- és szolgáltatási tevékenységek ellenőrzése, különös 
tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre és a taxi-szolgáltatás ellenőrzésére 

 
- A villamos energia-, földgáz-, víziközmű-, távhő- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenőrzése a 
beérkezett fogyasztói beadványok alapján. 

 

 
II. PIACFELÜGYELETI ELLEN ŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK 

 
      -  RAPEX riasztás keretében érkező termékek keresése kereskedelmi egységekben, web áruházakban 

 
- A KPIR rendszerben található veszélyes termékek kereskedelmi és internetes forgalomból történő kivonásának 
ellenőrzése 

 
      - A kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 

ellenőrzése 
 

- Villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenőrzése 
 

- Játékok biztonságosságának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése 
 

- Bőrrel érintkező termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése (mintavételi terv alapján) 
 

- Csecsemő és kisgyermek ruházati termékek, lábbelik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti 
ellenőrzése 

 
- Mutatványos berendezések üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése 

 
- Játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése 

 
- Karácsonyi szezonális villamossági termékek ellenőrzése (mintavételi terv alapján) 

 
- Szén-monoxid riasztók laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése (mintavételi terv alapján) 

 
- Kültéri és beltéri kerámia burkolólapok piacfelügyeleti ellenőrzése 

 

 

 
III. SZOLGÁLTATÁS-ELLEN ŐRZÉSI TERÜLETEK 

 
      - A reklámtevékenység átfogó ellenőrzése, különös tekintettel a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra és az 

egészségtudatosságot befolyásoló állítások valóságtartalmára 
 





Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakiga zgatási Szerve        9. függelék 
 

Az előre ütemezett ellenőrzések tárgya 

Szakterület 

megnevezése 

Az ellenőrzendő egységek 

körének  meghatározása 
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása 

Az ellenőrzendő egységek 

száma/aránya 

Ellenőrzési időszak 

Az ellenőrzések 

ütemezésére 

vonatkozó javaslat a 

területi szakig. szerv 

számára 

A hatósági 

ellenőrzés 

javasolt 

eszköze a 

területi szakig. 

szerv számára 

Közegészségügy/ 

település- 

és környezet 

egészségügy 

Medencés fürdők ellenőrzése 

(folyamatosan és a szezonálisan 

üzemelő medencés fürdők) 

A 37/1996. (X.18.) NM rendelet szerinti hatósági 

ellenőrzések 

A Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő 

valamennyi egység 

2015. március 1.- 

2015. november 

15. 

Az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

laboratóriumi 

vizsgálat 

Közegészségügy/ 

település- 

és környezet 

egészségügy 

Minden település vonatkozásában 

az ivóvizek vizsgálata a 201/2001. 

(X.25.) Korm. rendelet által előírt 

minimális hatósági ellenőrző 

vizsgálat elvégzésével, illetve az 

előre meghatározott minimális 

önellenőrző ólomvizsgálat 

megkövetelése a vízszolgáltatótól.  

2013. december 25-én változott az ivóvíz 

ólomtartalmára vonatkozó határérték, az 

ideiglenes 25 µg/l helyett a 10 µg/l határérték 

lépett érvénybe. Mivel az ólom egészségkárosító 

hatása a 6 éven aluli gyermekeket érinti 

legnagyobb mértékben, ezért kérjük a hatósági 

ólomvizsgálatokat lehetőség szerint a 

gyermekintézményekben végezni, valamint az 

önellenőrző vizsgálatok is tartalmazzanak ilyen 

intézményből származó mintákat.  

A Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén 15 db 

egységben 

2015. január 1.- 

2015. december 

31. 

Az   ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

laboratóriumi 

vizsgálat 

Járványügy A többször használatos orvosi 

eszközöket alkalmazó 

egészségügyi szolgáltatók  

A többször használatos orvosi eszközök tisztítás- 

fertőtlenítésére  szolgáló  műszertisztító-

fertőtlenítő berendezések felmérése: az 

illetékességi területükön az egészségügyi 

szolgáltatóknál üzemelő műszertisztító-

fertőtlenítő berendezések felmérése az OEK által 

kiadott kérdőív alapján. A felmérés célja annak 

megállapítása, hogy az egyes egészségügyi 

szolgáltatók milyen típusú és hány berendezéssel 

rendelkeznek, valamint ezen berendezések  

validálása  és időszakonkénti, ellenőrzése 

megtörténik-e az MSZ EN 15883 szabvány alapján. 

A Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő 

valamennyi fekvőbeteg-ellátó 

intézmény. 

3/3 

A járási népegészségügyi 

intézetek illetékességi 

területén működő valamennyi 

járóbeteg-ellátó intézmény. 

2015. március 16. - 

2015. december 

31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.  

Helyszíni 

ellenőrzés 





 
 

10. függelék 

Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyel ősége 

 
A Közlekedési Felügyelőség kiemelt feladataként kezeli a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítását és további 
javítását, a környezetvédelmi követelmények megvalósulásának elősegítését, valamint a közúti közlekedési 
szolgáltatások tekintetében a versenysemlegesség biztosítását. Ellenőrzési tervét e célok megvalósításának 
figyelembevételével készítette el.  

 

Közúti Járm ű Főosztály  

Műszaki Osztály: 

Saját és kijelölt jármű műszaki vizsgáló állomások, gépjárműfenntartók, pótalkatrész és tartozék-forgalmazók, 
járműbontók ellenőrzése. Az ellenőrzések tapasztalatainak kiértékelése, elemzése. Folyamatos, célirányosan 
szervezett ellenőrzések, szükség szerint intézkedés a feltárt hiányosságok megszüntetésére, szankcionálás 
kezdeményezése. 

 

1.  Ellenőrzés tárgya: műszaki vizsgaállomások és vizsgaanyagok ellenőrzése, szankciók előkészítése 

Ellenőrzési időszak: 2015. január 1. - 2015. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése:  vezetői kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés.  

Ellenőrzés szempontrendszere:  

- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. 
(IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő 
hatósági szerződés tartalmáról szóló 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet. 

 

2. Ellenőrzés tárgya: Alkatrész és tartozék-forgalmazók ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2015. január 1. - 2015. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése:  vezetői kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés.  

Ellenőrzés szempontrendszere:  

-  a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. 
(IV. 12.) KöHÉM rendelet. 

 

3. Ellenőrzés tárgya: Járműfenntartó szervezetek. 

Ellenőrzési időszak: 2015. január 1. - 2015. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése:  vezetői kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés.  
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Ellenőrzés szempontrendszere: a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 
29.) KHVM rendelet. 

 

4. Ellenőrzés tárgya: Járműbontók ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2015. január 1. - 2015. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése:  vezetői kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés szempontrendszere:  

- a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 

- a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet. 

 

5. Ellenőrzés tárgya: eredetiségvizsgáló állomások ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2015. január 1. - 2015. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése:  vezetői kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés szempontrendszere: hatósági szerződések. 

 

Forgalmi Osztály:  

Kiemelt feladat a közúti ellenőrök munkájában a TISPOL akciókban történő részvétel, határátkelőhelyek ellenőrzése, 
szakmai irányító által meghatározott ellenőrzési kvóta teljesítése. 

 

1. Ellenőrzés tárgya: Komplex közúti ellenőrzések végrehajtása, a közúti ellenőrzési normatíva teljesítése 
(közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, forgalomkorlátozás, ADR, közúti közlekedési szolgáltatás, tachográf 
üzemeltetés – AETR ellenőrzések).  

Ellenőrzési időszak: 2015. január 1. -2015. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése: vezetői kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés szempontrendszere: 

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény; 

- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. 
(IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet; 

- a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet; 

- a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
rendelet; 

- a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj 
ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel 
összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet; 
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2. Ellenőrzés tárgya: Mobil vizsgálóállomással végzett közúti ellenőrzés. 

Ellenőrzési időszak: 2015. január 1. -2015. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése: vezetői kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés szempontrendszere: 

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény; 

- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. 
(IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet; 

      

3. Ellenőrzés tárgya: Közúti járművek tengelyterhelés-, össztömeg ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2015. január 1. -2015. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése: vezetői kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés szempontrendszere: 

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény; 

- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. 
(IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet; 

- a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 
13/2010. (X. 5.) NFM rendelet; 

- a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági 
feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet. 

 

4. Ellenőrzés tárgya: Közúti jármű üzembentartók, közúti közlekedési szolgáltatók telephelyi ellenőrzése. 
Meghatározott ellenőrzési normatíva teljesítése (tachográf üzemeltetés – AETR, valamint közlekedésbiztonsági és 
környezetvédelmi ellenőrzések). 

Ellenőrzési időszak: 2015. január 1. -2015. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése: vezetői kompetencia 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, szemle elrendelése 

Ellenőrzés szempontrendszere: 

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény; 

- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. 
(IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet; 
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- a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet; 

- a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
rendelet; 

- a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj 
ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel 
összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet; 

Főbb területek: 

– tachográf üzemeltetés, 

– saját számlás és közúti közlekedési szolgáltató tevékenységek, 

− VOLÁN társaságok autóbusz üzemeltetésének ellenőrzése. 

 

Járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály  

Kiemelt feladata a járművezető képző iskolák tevékenységének ellenőrzése. 

1. Ellenőrzés tárgya: Az NKH részéről kiadott Országos Ellenőrzési Terv szerint a képzőszervek tematikus 
ellenőrzése, a jogszabályi változások tekintetében a szabályszerű szakmai tevékenység és működés ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2015. január 1. – 2015. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése: vezetői kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze: iratbekérés, helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés szempontrendszere: 

- a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános 
szabályairól szóló 179/2011. (IX. 02.) Korm. rendelet; 

- a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes 
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet; 

 

2. Ellenőrzés tárgya: A képzőszervek cél ellenőrzése, szakmai jogszabályi változások révén létrejött új bizonylatok és 
elektronikus felületek kezelésének, és szabályszerű használatának ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2015. január 1. – 2015. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése: vezetői kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze: iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, elektronikus adatbázis ellenőrzése 

Ellenőrzés szempontrendszere: 

- a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános 
szabályairól szóló 179/2011. (IX. 02.) Korm. rendelet; 

- a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes 
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet; 

 

3. Ellenőrzés tárgya: Járművezető képzésben résztvevő oktatók és oktató járműveik ellenőrzése, a Forgalmi Osztály 
munkatársaival és a rendőrséggel közösen. 

Ellenőrzési időszak: 2015. január 1. – 2015. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése: vezetői kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés. 
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Ellenőrzés szempontrendszere:  

- a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános 
szabályairól szóló 179/2011. (IX. 02.) Korm. rendelet; 

- a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes 
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet; 

- Országos Ellenőrzési Tervben meghatározottak. 

4. Ellenőrzés tárgya: Az oktatási és vizsgahelyek (Bü. tantermek, vizsgapályák) alkalmasságának folyamatos 
ellenőrzése. Vizsgapályák rendeltetésszerű használatának ellenőrzése, javaslattétel e területek karbantartására, a 
szükséges felújítások elvégzésére. 

Ellenőrzési időszak: 2015. január 1. – 2015. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése: vezetői kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés szempontrendszere:  

- a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános 
szabályairól szóló 179/2011. (IX. 02.) Korm. rendelet; 

- a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes 
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet; 

Útügyi Osztály  

Békés megye közutjain közlekedésbiztonsági ellenőrzések végrehajtása. 

1. Ellenőrzés tárgya: Szintbeni vasúti átjárók 20 %-ának koncentrált ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2015.07.01 - 2015.12.31 

Ellenőrzés ütemezése: közreműködő szervezetekkel összhangban, ütemterv szerint 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni szemle 

Ellenőrzés szempontrendszere: az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. 
(XII. 21.) KM rendelet. 

  

2. Ellenőrzés tárgya: Kijelölt gyalogos átkelőhelyek ellenőrzése, nyilvántartás pontosítása. 

Ellenőrzési időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31 

Ellenőrzés ütemezése: negyedéves rendszerességgel, vezetői kompetencia 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni szemle 

Ellenőrzés szempontrendszere: az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. 
(XII. 21.) KM rendelet;  

nyilvántartásról ugyanezen rendelet 6. § (1) bekezdése. 

 

3. Ellenőrzés tárgya: Veszélyes közúti csomópontok közút kezelőkkel és a rendőrhatósággal közösen végzett 
közlekedésbiztonsági felülvizsgálata 

Ellenőrzési időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31. 

Ellenőrzés ütemezése:  negyedéves rendszerességgel, vezetői kompetencia 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni szemle; 

Ellenőrzés szempontrendszere: az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. 
(XII. 21.) KM rendelet; 
 

4. Ellenőrzés tárgya: Útépítések építésfelügyeleti ellenőrzése. 
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11.2. Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hiv atal Hatósági Osztály 

1. Ellenőrzés tárgya:  a járási hivatal illetékességi területén fellelhető temetkezési szolgáltatók ellenőrzése, a temetők 
üzemeltetésével és a temetkezési szolgáltatókkal kapcsolatosan a 2014. évben megállapított hiányosságok 
megszüntetésére való kötelezés teljesülésének ellenőrzése (utóellenőrzés) 

Az ellen őrzés célja : a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.), valamint a 
végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rend.) foglalt előírások, valamint a 
Békési Járási Hivatal által előírt kötelezettségek teljesülésének ellenőrzése (utóellenőrzés)  

Ellenőrzési id őszak : 2015. január 1-jétől folyamatosan. 

Az ellen őrzés ütemezése : 2015. január 1- 2015. július 1-ig helyszíni ellenőrzés, utóellenőrzés keretében, 2015. 
szeptember 1- 2015. december 31-ig temetkezési szolgáltatók éves ellenőrzése. 

Az ellen őrzés eszköze:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § a) - b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel, adatszolgáltatással, iratbemutatással és egyéb 
tájékoztatás kérésével 

Az ellen őrzés szempontrendszere:  a Járási Hivatal által a 2014. év folyamán megállapított hiányosságok 
megszüntetésére való kötelezésben előírtak teljesülése, temetési szolgáltatók esetében a Tv. 30. § (6) bekezdésében 
foglaltak teljesülése 

 

2. Ellenőrzés tárgya : az üzletszerű társasház- és ingatlankezelő tevékenység ellenőrzése 

Az ellen őrzés célja:  az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rend. 1. 
§, valamint 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. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 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 rendeletben foglalt előírások ellenőrzése. 

Ellenőrzési id őszak : 2015. január 1-ét követően (folyamatosan). 

Az ellen őrzés ütemezése : 2015. július 1–december 31-ig. 

Az ellen őrzés eszköze:  Ket. 89. § a) pontja alapján adatszolgáltatás (büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás, 

köztartozás-mentesség, cégnyilvántartási adatok, egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartása tekintetében) és 

iratbemutatás (szakképesítés igazolása).                                                                                              

Az ellen őrzés szempontrendszere:  a természetes személy, szolgáltató, gazdálkodó szervezet személyesen 

közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételeivel rendelkezik-e 

A tevékenység folytatásának feltételei (a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 49. § (1) bekezdése): 

- büntetlen előélet, 

- a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 

- ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított köztartozása nincs, 

- rendelkezik a jogszabályban előírt szakképesítéssel. 
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A tevékenység folytatásának további feltételei (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 2. §): 

- természetes személy szolgáltató esetén a tevékenységet az végezheti, aki a nemzetgazdasági miniszter 
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti 
társasházkezelői, ingatlankezelői, ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és-közvetítői szakképesítéssel 
rendelkezik, és olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, 
melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti 
ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, 

- gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén a tevékenységet olyan szervezet végezheti, amelynek tevékenységi köre 
az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, 
és amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a 
tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, aki a hatóság által vezetett, 
általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e rendelet szerinti nyilvántartásban szerepel. 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégnyilvántartásból nem törölték-e, felszámolási, végelszámolási eljárás vele 
szemben van-e folyamatban, 

- az egyéni vállalkozó szolgáltató az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásában szerepel-e. 

 

3. Ellenőrzés tárgya : állatpanzió és állatmenhely engedélyek ellenőrzése 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (5) 
bekezdése 

Az ellen őrzés célja:   

1. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény az állatmenhely és állatpanzió létesítésének és 
fenntartásának általános szabályai fejezetben foglalt 41. § -ban meghatározottak szerint kiadott engedélyben foglaltak 
megvalósulásának ellenőrzése 

2. Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. 
(II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 10. §- 12. §-ában foglaltak ellenőrzése. 

Ellenőrzési id őszak: 2015. január 1.- 2015. december 31. 

Az ellen őrzés ütemezése:  bejelentés alapján folyamatosan. 

Az ellen őrzés eszköze : a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 

Az ellen őrzés szempontrendszere:  Az állatpanzió, állatmenhely működése megfelel-e az 1998. évi XXVIII. törvény 
41. §-ban meghatározottak szerint kiadott működési engedélyben foglaltaknak, különös tekintettel az alábbiakra: 

a) az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei tartósan és folyamatosan rendelkezésre állnak; 

b) a rendszeres állatorvosi ellátás biztosított; 

c) az állatotthon működtetése nem sérti a köznyugalmat; 

d) az állatotthon vezetője vagy a működési szabályzatban megjelölt felelős személy szakirányú végzettséggel 

rendelkezik; 

e)a tartós működtetéshez szükséges vagyoni fedezet biztosított. 

 Az állatpanzió és állatmenhely működése a 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 12. § (3) 

bekezdése alapján kiadott működési szabályzatának megfelelően működik, az abban foglaltakat betartja. 
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11.3. Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hiv atal Járási Földhivatala 
 

 

AZ  ELLENŐRZÉSI TERV CÉLJA 
 

Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-
nyilvántartás, földmérés, földvédelem) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson a földhivatal által 2015. 
évben lefolytatandó hatósági ellenőrzések megtervezéséhez. 

 

AZ INGATLANÜGYI  HATÓSÁG  ÁLTAL  LEFOLYTATÁSRA  KERÜLŐ ELLENŐRZÉSEK  
ÁLTALÁNOS  CÉLJA 

 
Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja a jogszabályokban előírt 
kötelezettségek teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 
Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a 
jogkövetésre való figyelmeztetés és végső esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése 
az egységes jogalkalmazás érdekében. 
 

II. AZ  ELLENŐRZÉSI TERV ÁLTALÁNOS  IRÁNYELVEI 
 

Az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának biztosítása 
A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, 
költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 
A terv összeállításánál figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira. 
 
III. AZ  EGYES HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  JOGSZABÁLYI  HÁTTERE 
 

1. Takarnet-ellen őrzés 
 

• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény  (a továbbiakban: Inytv.)  72-75. §, 
valamint 79. § 

 
Az Inytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő 
lekérdezések kivételével – a lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A 
bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban 
rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az iktatószámát is, melyhez az ingatlan-
nyilvántartási adatokat lekérdezték. A naplónak minden esetben tartalmaznia kell a lekérdezés időpontját, 
a lekérdezést végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi 
szám), díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó 
jogszabályi rendelkezésre való hivatkozást. 
 
Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi 
hatóság és a rendszer üzemeltetője a felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az 
adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési 
jogosultság visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi hatóság, illetve a rendszer üzemeltetőjének 
javaslata alapján – a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) határozatot hoz. 
 

Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való 
szolgáltatása (továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 
 
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL  
törvény  (a továbbiakban: Ket. ) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket. 39.§, 49.§, valamint 
87-94. §). 
 

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-
másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény  (a továbbiakban: 
Díjtörvény ) 30-31. §-ai a tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díja alól teljes személyes 
díjmentességben részesülők körét, valamint a tárgyánál fogva díjmentes eljárások taxatív 
felsorolását tartalmazza. 
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A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott eljárásokhoz (pl. 
hagyatéki eljárás, közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges elektronikus dokumentumként 
szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet 
megalapozó eljárás, az ügyszám, illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével – a felhasználás célját 
hitelt érdemlően igazolni kell. Az elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem hiteles és 
hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az erről készített papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés 
alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél részére nem adható tovább. Amennyiben az 
ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a díjmentesség igénybevételére jogszerűtlenül 
került sor, továbbá az ún. továbbszolgáltatási tilalom megsértése esetén az igénybevevőt a díjmentesség 
hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal kötelezi. A döntés ellen 
közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. 
 
• A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  (továbbiakban Korm. rendelet ) 7. § (2) és (3) bekezdése 
értelmében Az Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési 
jogosultság megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében 
meghatározott, a hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat 
meghozatalára jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. A hozzáférési jogosultság 
visszavonása vagy felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét. (3) Az Inytv. 75. § (4) 
bekezdése szerinti, a járási földhivatal bevonásával történő ellenőrzésre és a hozzáférési jogosultság 
visszavonására vagy felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként a 
Kormány a megyei – Budapesten a fővárosi – földhivatalt jelöli ki. 
 

• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 
29.) FVM rendelet  (a továbbiakban: Inyvhr. ) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. közjegyző, 
bírósági végrehajtó, felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. E 
rendelkezések a TakarNet ellenőrzést közvetlenül nem érintik. 
 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes 
ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-
nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének 
részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet  (a továbbiakban: Díjvhr. ) 7. §-a a 
TakarNet ellenőrzés során beszedett – a Díjtörvényben meghatározott mértékű – díj FÖMI és a 
földhivatalok között megosztásának és átutalásának szabályait tartalmazza. 
 
• A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának 
ellenőrzéséhez a Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú tájékoztató 
szolgál. 
 
• A FÖMI és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képező Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 
 

2.  A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 

 

• A Ket. hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai [Ket. 39. §, 49. §, valamint 87-94. §]. 

• A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény  (a továbbiakban: 
Földforgalmi tv. ) 8. § -a értelmében a föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát érintő 
más jogügylet írásba foglalására csak olyan papír alapú okmányon kerülhet sor, amely a Földforgalmi tv. 
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkezik. 

• A Korm. rendelet 6/B. §-a alapján a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv. ) meghatározott, a 
biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésére első fokon a járási 
földhivatalt,másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki. 

• A Fétv.  44/A. §-a tartalmazza a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésről 
szóló rendelkezéseket. 

• A felhasználó biztonsági okmánnyal kapcsolatos kötelezettségeinek, valamint a mezőgazdasági 
igazgatási szerv általi ellenőrzés részletes szabályait a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld 
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tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és 
kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet  rögzíti. 

 
3. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási 
kötelezettség ellen őrzése  
 
• A Ket. 88. §-a alapján a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban 
foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 
• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  (a továbbiakban: Tfvt. ) kötelező és 
rendszeresen lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdésében 
előírtakat a földhivatal rendszeresen ellenőrzi. 
 
A Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
„5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a 
termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a 
talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni 
(hasznosítási kötelezettség). 
(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő terméssel kell hasznosítani.  
(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld 
engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás) 
(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását 
rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást 
nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). 
(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén 
az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban 
nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az 
érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett 
földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat 
egyetemlegesen terheli. 
 
A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Vidékfejlesztési Minisztérium 
Földügyi és Térinformatikai Főosztálya által elrendelt határszemle ellenőrzésének keretében kerülnek 
lefolytatásra az erdő nélküli termőterület 10-20%-os arányban meghatározott területén. 
 
4. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  
 

• A Ket. 88. §-a alapján a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban 
foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 
• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény  (a továbbiakban: 
Éltv. ) 17. § (4) bekezdése érdekében a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig  az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani. 
• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008 (VIII. 30.) 
Korm. rendelet  (a továbbiakban: Vhr. ) tartalmazza, hogy a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre, 
vagy bejelentés alapján, külterületen az ingatlanügyi hatóság, vagyis a járási földhivatalok illetékességi 
területeinek kijelöléséről szóló 149/2012 (XII. 28.) VM rendelet  (a továbbiakban: Jár.r ) szerint területileg 
illetékes járási földhivatal (a továbbiakban: járási földhivatal), belterületen a jegyző végzi, az Éltv . 17. § 
(4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében. 
• Ugyanezen bekezdés rögzíti, hogy a járási földhivatal saját kezdeményezésre a helyszíni 
ellenőrzést a Vhr.  4. §-ában meghatározott területeken folytatja le. 
A Vhr. 4. § (1) bekezdése értelmében a járási földhivatal saját kezdeményezésre végez helyszíni 
ellenőrzést: 
a) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken, illetve 
b) a tevékenységével összefüggésben szerzett információi alapján parlagfűvel fertőzött területeken. 
.Az ellenőrzés belterületen a jegyző feladata. 

 
IV. AZ  INGATLANÜGYI  HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  KERETÉBEN,  2015. ÉVBEN  A JÁRÁSI  
FÖLDHIVATALNAK  A KÖVETKEZŐKET  KELL  KIEMELTEN  VIZSGÁLNIUK  (AZ  ELLENŐRZÉSEK  
SZEMPONTJAI) 

1. TakarNet ellen őrzés 
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• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI (2012. év előtt a 
Vidékfejlesztési Minisztérium) által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal 
rendelkező felhasználók (Inytv. 72-74. Inyvhr 113/A-113/E.§) által végzett lekérdezésekre. 
• Jogszerűtlen felhasználás: valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott 
hozzáférési jogosultság iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött szolgáltatási 
szerződésben foglalt felhasználási céltól és módtól eltérő igénybevétel, így különösen a lekérdezett 
adatok változatlan, vagy módosított (kiegészített, csökkentett) tartalommal történő továbbadásával 
(továbbszolgáltatásával), akár ingyenesen, akár ellenszolgáltatás fejében került rá sor,a név szerinti 
lekérdezési jogosultság előírástól eltérő használatával, a hozzáférés jogosulatlan személy részére történő 
átengedésével, továbbá a biztonsági előírások megsértésével. Emellett a naplózási kötelezettség 
teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra vonatkozó előírások megsértése is jogszerűtlen 
felhasználásnak tekinthető. 
• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: 
felhasználók) adatlekérdezései jogszerűségének –pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi díjmentes 
lekérdezés, napló jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése a Földmérési és 
Távérzékelési Intézet által készített gépi napló és a felhasználó által a lekérdezésekről vezetett napló 
összevetése alapján történik. 
• Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az. ún. 
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett adatok 
továbbítására, továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés jogosulatlan átengedésére. 
• A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következető szempontokra figyelemmel kell 
elvégezni: 
o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó jelszó 
megőrzése a jogosulatlan hozzáféréstől; 
• a számítógépen vezetett ingatlan-nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus formában 
történő tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges; 
• különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt tulajdoni 
lapok tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá; 
• amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok 
jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről; 
• a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a lekérdezett 
adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályi előírások és 
szerződéses kikötések betartására. 
 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 

[Fétv. 44/A. §, 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 8 . §]  

 

• A járási és a megyei földhivatalok ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a biztonsági 
okmányt kezelő közjegyzők, ügyvédek vagy az adott szervezetnél működő jogtanácsos (a 
továbbiakban együtt: felhasználó) biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségeinek 
vizsgálatára. A földhivatal ellenőrzi a föld tulajdonjogának átruházására, vagy a föld tulajdonjogát 
érintő más jogügylet írásba foglalására szolgáló biztonsági okmánnyal összefüggő 
kötelezettségek betartását. 

• A járási földhivatal a biztonsági okmányt kezelő felhasználónál az alábbi előírások, 
kötelezettségek betartását ellenőrzi: 

• a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, jegyzőkönyv-vezetési, 
érvénytelenítési, biztonságos tárolására vonatkozó előírások, valamint 

• a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási 
kötelezettségek. 

• Biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos 
kötelezettségek megsértése (jogsértés megállapítása) 

o a földhivatal a felhasználót bírsággal sújtja, vagy figyelmeztetésben részesíti, egyidejűleg felhívja 
a jogsértő állapot megszüntetésére; 

o a fenti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek, vagy a mulasztásnak 
a földhivatal tudomására jutásától számított egy év, illetve ha a cselekmény, vagy mulasztás 
elkövetésétől számított három év eltelt; 
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o ha a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű bírság kiszabása is 
szükségtelen, bírságolás helyett a földhivatal figyelmeztetésben részesíti a felhasználót; 

o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban 
kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a kiszabható 
bírság legmagasabb mértékét; 

o a bírság összege a fővárosi és megyei kormányhivatalt illeti meg. 

 

• A biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos 
kötelezettségek megsértése esetén kiszabható bírság  

o legkisebb összege: tizenötezer, legmagasabb összege százezer forint; 

o mértéke: az ellenőrzés során feltárt jogsértés összes körülményére (így különösen a 
nyilvántartás-, és jegyzőkönyv-vezetési, valamint az érvénytelenítési kötelezettség 
elmulasztásának, a megőrzési és visszaszolgáltatási kötelezettség, továbbá a biztonságos 
tárolásra vonatkozó előírások megsértésének súlya, gyakorisága) tekintettel kell meghatározni; 

o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén: a bírság összege a korábban 
kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a kiszabható 
bírság legmagasabb mértékét; 

o összege a földhivatalt (a fővárosi és megyei kormányhivatalt) illeti meg; 

o megfizetése: a kiszabásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenötödik 
nap. 

 

3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

A Tfvt-ben meghatározott földrészleteken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék- és ideiglenes 
hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

 

4. A parlagf űvel fert őzött terület felkutatása  

Külterületen a járási földhivatalok által az Éhft. 17.§ (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése. 

 
V. AZ  ELLENŐRZÉST VÉGZŐK  HATÁSKÖRE  KITERJED 

  
1. TakarNet ellen őrzés  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel 
meglétére, 
• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 
• a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. továbbadási tilalom 
betartása) kötelezettségek vizsgálatára, 
• az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásunkra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint 
az ügyfelek részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint egyéb („nem hivatalos”) 
forrásból származó információk (pl. reklámok, hirdetések, internetes honlapok célzott megfigyelése 
révén) vizsgálatára is. 
 
2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 

 

• a jogszabályokban meghatározott előírások, kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt 
feltétel meglétére, 
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• a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartás, jegyzőkönyv vezetésének, 
tartalmának vizsgálatára, 

• a biztonsági okmányok érvénytelenítésével kapcsolatos kötelezettségekre, 
• a biztonsági okmányok biztonságos tárolására vonatkozó előírások betartásának vizsgálatára, 
• a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási 

kötelezettségek ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásukra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint 

az ügyfelek részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint az egyéb („nem 
hivatalos”) forrásból származó információk vizsgálatára is. 

 
3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
4. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
VI. AZ ELLENŐRZÉSI TERV TARTALMA 

1. TakarNet ellen őrzés:  

• az ellenőrzés célja: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése, 
• eszköze: helyszíni ellenőrzés, illetve meghatározott esetekben az ellenőrzött időszakra 

vonatkozó napló másolatának bekérése, 
• ellenőrzés időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint, 
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala által elkészített 

beosztás szerint, 
• az ellenőrzésben résztvevők:  

Nyúzó Erika ingatlan-nyilvántartási osztályvezető 
Nagy Kovácsné Csicsely Ella ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 
 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 

• az ellenőrzés célja: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése, 
• eszköze: helyszíni ellenőrzés, 
• ellenőrzés időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint, 
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: közjegyzők, ügyvédek, szervezetnél működő jogtanácsosok 
• az ellenőrzésben résztvevők:  

Nyúzó Erika ingatlan-nyilvántartási osztályvezető 
Nagy Kovácsné Csicsely Ella ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 

 

3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

• az ellenőrzés célja: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése, 
• eszköze: helyszíni ellenőrzés, 
• ellenőrzés időszaka: 2015. június 1-től 2015. szeptember 30-ig 
• ellenőrizendő települések: Köröstarcsa 
• ellenőrizendő terület: 5908 hektár 
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: közjegyzők, ügyvédek, szervezetnél működő jogtanácsosok 
• az ellenőrzésben résztvevők: 

Kiss Tamás hivatalvezető/mezőgazdász 
• értesítés: hirdetményi úton  

 

 

4. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• az ellenőrzés célja: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése, 
• eszköze: helyszíni ellenőrzés, 
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12.2. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járás i Hivatal Hatósági Osztály 
 
Az ellen őrzés tárgya : A járási hivatal illetékessége területén fellelhető egyházi és köztemetők üzemeltetése, 
temetkezési szolgáltatók. 
 
Az ellen őrzés célja :  
A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: tv.), valamint a végrehajtásáról kiadott 
145/1999. (X.1.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rend.) foglalt előírások utóellenőrzése a temető üzemeltetés 
tekintetében, temetkezési szolgáltató tekintetében ellenőrzés. 
 
Ellenőrzési id őszak : A nyilvántartások vezetése vonatkozásában 2014.01.01-2014.12.31., egyebekben 2015. év. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 2015. április Doboz, 2015. május Kétsoprony, Telekgerendás, 2015. június - július - 
augusztus Békéscsaba, 2015. szeptember Újkígyós, Szabadkígyós, 2015. október Gerendás, Csorvás. 
 
Az ellen őrzés eszköze : A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere : Temető üzemeltetése tekintetében: nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó 
nyilatkozatról vezetett nyilvántartás rendelkezésre áll-e, megfelelően, naprakészen vezetett-e (tv. 16. § f), tv. 18. §, 
Korm. rend 41. § (1)); Temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak 
mértéke, temetőgondnoki feladatok, kötelezettségek) rendelkezése áll-e, tartalmát tekintve a tv. és korm. rend.-ben 
foglaltaknak megfelel-e (tv. 6. § (4), tv. 16. §, Korm. rend 41/A. §) Temetői térkép rendelkezésre áll-e (Korm.r. 17§ 
(1)); Sírhelytáblák, sorok számozása megfelelő-e (Korm. r. 10. § (2); Rendelkezési jog időtartama betartott-e (tv. 22. § 
(4), Korm. rend. 18. § (1)); Ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató helyiség, technikai helyiség) rendszeres 
takarítását elvégzik-e (Korm.r. 5.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) bekezdés Korm. r. 5.§ (6), tv. 16. § d); Hűtés megfelelő-
e (Korm.r. 5.§ (3)); Tájékoztatás nyitvatartásról, temetők rendjéről megfelelően történik-e (Korm.r. 17.§ (3)); Fásítás 
megfelelő mértékű-e (Korm.r. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); Parkoló rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § 
(1), tv. 13. § (1)); Megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); Kerítés 
megfelelő-e (Korm.r. 3.§ (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) (Korm.r. 8. § (1) lezárt temető)); Hulladékgyűjtés megfelelően 
történik-e (Korm.r. 4.§ (1), tv. 16. § j)); Vízvételi lehetőség biztosított-e (Korm.r. 4.§ (2), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); 
Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban foglaltak megtartásra 
kerülne-e (Korm.r. 55.§ (3), tv. 39. §); Jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. r. 54. § (1) tv. 17. §);  
Temetkezési szolgáltató tekintetében: Telephely megfelelően kialakított-e (Korm.r. 47.- 48.§); Tevékenységet 
engedélyező határozat (száma, kelte) a végzett tevékenység az engedélyben foglaltaknak megfelelően történik-e (tv. 
30. § (1)); Milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása (tv. 25. §); Ügyfélfogadás (helyisége, rendje) 
megfelelően történik-e (Korm.r. 47.§ (1), (2), tv. 26. § (2)); Kellékbemutató helyiséget kialakítottak-e (Korm. r. 47. § 
(1), tv. 26. § (3));Halott szállítása megfeleleően történik-e (Korm.r. 43. § tv. 35. §) Halott-szállító jármű (tisztítása, 
fertőtlenítése, naplóvezetés) megfelelő-e (Korm.r. 44.§ (1), 45. § (3) tv. 35. §); Alkalmazottak, szakképesítése 
(Korm.r. 51. § (1) tv. 26. § (1)); Vagyoni biztosíték rendelkezésre áll-e (Korm.r. 52. § , 53. § tv. 30. §); Kifogásolható 
közegészségügyi (higiénés) körülmény esetén a Ket. 94. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint jegyzőkönyv 
erre vonatkozó része megküldendő a járási népegészségügyi intézet részére. 
 
Ellenőrzés tárgya: Az üzletszerű társasház- és ingatlankezelő tevékenység ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja: Az ingatlanvállalkozás-felügyeletei hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rend. 1. 
§, valamint 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) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján az NGM rendeletben foglalt előírások ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2015. 01.01- 2015. október 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 2015. október 
 
Az ellen őrzés eszköze: Ket. 89. § a) pontja alapján adatszolgáltatás (büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás, 
köztartozás-mentesség, cégnyilvántartási adatok, egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartása tekintetében) és 
iratbemutatás (szakképesítés igazolása). 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere : A természetes személy, szolgáltató, gazdálkodó szervezet személyesen 
közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételeivel rendelkezik-e. 
A tevékenység folytatásának feltételei (a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 49. § (1) bekezdése): 
- büntetlen előélet, 
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- a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 
- ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított köztartozása nincs, 
- rendelkezik a jogszabályban előírt szakképesítéssel. 
A tevékenység folytatásának további feltételei az NGM rendelet 2. §):  
- természetes személy szolgáltató esetén a tevékenységet az végezheti, aki a nemzetgazdasági miniszter 
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti 
társasházkezelői, ingatlankezelői, ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és-közvetítői szakképesítéssel 
rendelkezik, és olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, 
melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti 
ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, 
- gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén a tevékenységet olyan szervezet végezheti, amelynek tevékenységi köre 
az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, 
és amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a 
tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, aki a hatóság által vezetett, 
általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e rendelet szerinti nyilvántartásban szerepel. 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégnyilvántartásból nem törölték-e, felszámolási, végelszámolási eljárás vele 
szemben van-e folyamatban, 
- az egyéni vállalkozó szolgáltató az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásában szerepel-e. 
 
 
 
Ellenőrzés tárgya: Állatpanzió és állatmenhely engedélyek ellenőrzése (334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (5) 
bekezdése). 
 
Az ellen őrzés célja :  

1. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény az állatmenhely és állatpanzió 
létesítésének és fenntartásának általános szabályai fejezetben foglalt 41. § -ban meghatározottak szerint 
kiadott engedélyben foglaltak megvalósulásának ellenőrzése.  

2. az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 
3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 10. §- 12. §-ában foglaltak ellenőrzése. 

 
Ellenőrzési id őszak : 2015.01.01- 2015. szeptember 
 
Az ellen őrzés ütemezése : 2015. szeptember 
 
Az ellen őrzés eszköze : a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere : Az állatpanzió, állatmenhely működése megfelel-e az 1998. évi XXVIII. törvény 
41. §-ban meghatározottak szerint kiadott működési engedélyben foglaltaknak, különös tekintettel az alábbiakra: 
a) az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei tartósan és folyamatosan rendelkezésre állnak; 
b) a rendszeres állatorvosi ellátás biztosított; 
c) az állatotthon működtetése nem sérti a köznyugalmat; 
d) az állatotthon vezetője vagy a működési szabályzatban megjelölt felelős személy szakirányú végzettséggel 
rendelkezik; 
e)a tartós működtetéshez szükséges vagyoni fedezet biztosított. 
Az állatpanzió és állatmenhely működése a 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 12. § (3) 
bekezdése alapján kiadott működési szabályzatának megfelelően működik, az abban foglaltakat betartja. 
 
Ellenőrzés tárgya: A levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja : A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján a 
Korm. rendelet előírásai betartásának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak : 2015. év 
 
Az ellen őrzés ütemezése : bejelentés alapján folyamatosan 
 
Az ellen őrzés eszköze : A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel.  
 
Az ellen őrzés szempontrendszere : A Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal járási 
hivatala hatáskörébe kizárólag az alábbi források tartoznak: 
- a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrása, 
-a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrása, 
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12.3. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járás i Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivat ala 
 
A hatóság 

− székhelye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17., 
− postázási címe: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17., Pf.: 512. 
− címe: 5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4. 
− további elérhetőségei: tel.:06-66-441-009/ mellékszámok: 118, 166, 191, e-mail: 

bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu honlap: www.bekeskh.hu 
 

I. 

ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉSEK 

Az építésfelügyeleti hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 61. § alapján 
ellenőrzést végez. 

1. Az ellen őrző hatóság általános feladata 

Az építésfelügyeleti hatóság az Eljr. 58. § alapján  ellenőrzi vagy ellen őrizheti 

- A bontási tevékenység megkezdésének bejelentése nélkül vagy az építésfelügyeleti hatóság tiltása ellenére végzett 
építési tevékenységet, 

− az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, 
− azt, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek-e a tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal, 
− az építőipari kivitelezési dokumentáció meglétét, 
− az építési napló vezetését és annak tartalmát, 
− az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások betartását. 
A meglévő építmények körében a jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését, valamint - az 

építésügyi és örökségvédelmi hatósággal együttműködve - azt, hogy a műemlékek műszaki állapota nem 
veszélyezteti-e a műemléki értékeket. 

Felkutatja 
− a) a szabálytalan építési tevékenységeket, 
− b) az építési vagy bontási engedély nélkül vagy bontási tudomásulvétel nélkül végzett építési tevékenységeket, 
− c) az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén a településrendezési tervek, valamint a helyi 

építési szabályzat és az országos építési követelmények megsértésével végzett építési tevékenységeket. 
Az előzőekben meghatározott ellenőrzéséhez, a tényállás tisztázásához az építésügyi monitoring (ÉMO) 
alkalmazásával adatokat szerezhet be, előzmény iratokat és állapotdokumentumokat vizsgálhat. 
A helyszíni ellenőrzést egyidejűleg legalább két fő végzi. Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzésbe más - 
jogszabályban erre felhatalmazott - szervet, szervezetet is bevonhat, az építési helyszín ellenőrzését az 
építésfelügyelő a bevont szerv, szervezet képviselőjével is lefolytathatja. 
 
2. Az ellen őrző hatóság általános hatásköre és illetékessége 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Éhk) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint, illetékessége az 1. melléklet II. rész 3. sorszáma 
szerint: Békéscsabai-, Békési-, Szeghalmi járások területe.  

3. Ellenőrzési id őszak 

2015. január 1. – 2015. december 31.  

4. Ellenőrzés szempontrendszere 

Az Eljr. 61. § (1), (4) és (5) bekezdése szerint: 
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Az építésfelügyeleti hatóság köteles évente legalább egyszer ellenőrzést tartani a tudomásulvételi eljárás alapján 
megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység helyszínén. Az e körbe nem tartozó építési tevékenységek 
ellenőrzését szúrópróbaszerűen vagy a (4) bekezdés szerinti ellenőrzési utasításban foglaltak szerint végzi. 
Az építésügyért felelős miniszter az Eljr. 58. § (2) bekezdés b) pontja, az 58. § (3) és (4) bekezdése szerinti 
ellenőrzésre az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig a tárgyévre vonatkozóan ellenőrzési utasítást ad ki, 
amelyben 

a) meghatározza 
aa) a tárgyi évben tartandó építésfelügyeleti célvizsgálatok szempontrendszerét, 
ab) azokat a településeket, településrészeket, ahol összevont építésfelügyeleti hatósági ellenőrzést kell tartani; 

és 
b) az előző évi nyilvántartási adatok alapján javaslatot tesz utóvizsgálati ellenőrzésre azokon a településeken, 

településrészeken, ahol a szabálytalanságok száma növekedett. 
Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéseit - az építésügyi hatóság, az illetékes területi építész-, illetve mérnöki 
kamara, valamint területi ipar- és kereskedelmi kamara, továbbá az építtetői fedezetkezelők javaslatát is figyelembe 
véve - az építésügyért felelős miniszter ellenőrzési utasítás figyelembevételével az ellenőrzési időszakot megelőző 
15. napjáig elkészített éves munkaterv szerint végzi. 
Az ismertetett további szempontok az építésügyért felelős miniszter utasításban megadottak megfelelően kerülnek a 
későbbiekben meghatározásra. 

5. A hatósági ellen őrzés eszközei 

a) Helyszíni ellenőrzés. 

b) Elektronikus hatósági nyilvántartási rendszerben távoli eléréssel való ellenőrzés (pld: e-napló ellenőrzése).  

6. Tervezett hatósági ellen őrzések száma járásonként 

 Település/körzet Tervezett éves ellen őrzések száma 

1. Békéscsabai Járás illetékességi területe 75 

2. Békési Járás illetékességi területe 72 

3. Szeghalmi Járás illetékességi területe 69 

Összesen: 216 

Ellenőrzések havi ütemezése 
 

Időszak Település 
Ellenőrzési 
szempontok 

Tervezett 
ellenőrzések 
száma 

Összevont 
ellenőrzések 
száma 

Összesen  

Január 
Békéscsabai Járás, 
Békési Járás, Szeghalmi 
Járás 

6 - 6 

Február 
Békéscsabai Járás, 
Békési Járás, Szeghalmi 
Járás 

6 - 6 

Március 
Békéscsabai Járás, 
Békési Járás, Szeghalmi 
Járás 

21 - 21 

Április 
Békéscsabai Járás, 
Békési Járás, Szeghalmi 
Járás 

24 - 24 

Május 
Békéscsabai Járás, 
Békési Járás, Szeghalmi 
Járás 

18 6 24 

Június Békéscsabai Járás, 

Meglévő építmények 
körében a jogszabályban 
előírt jókarbantartási 
kötelezettség teljesítését. 
Építési tevékenység 
végzése esetében: 
- Szakmai előírásokban 

foglaltak, különösen az 
építmény 
szerkezetére, a 
kivitelezés módszerére 
és technológiájára 
vonatkozó 
követelmények 
betartása. 

- Tervezői, kivitelezői, 
15 6 21 
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Békési Járás, Szeghalmi 
Járás 

Július 
Békéscsabai Járás, 
Békési Járás, Szeghalmi 
Járás 

18 2 20 

Augusztus 
Békéscsabai Járás, 
Békési Járás, Szeghalmi 
Járás 

18 4 22 

Szeptember 
Békéscsabai Járás, 
Békési Járás, Szeghalmi 
Járás 

24 - 24 

Október 
Békéscsabai Járás, 
Békési Járás, Szeghalmi 
Járás 

24 - 24 

November 
Békéscsabai Járás, 
Békési Járás, Szeghalmi 
Járás 

15 - 15 

December 
Békéscsabai Járás, 
Békési Járás, Szeghalmi 
Járás 

felelős műszaki 
vezetői, építési 
műszaki ellenőri 
jogosultságok 
vizsgálata. 

- Építési napló 
vezetését és annak 
tartalmát. 

- Kiviteli tervek 
vizsgálata. 

További ellenőrzési 
szempontokat az adott 
ellenőrzési időszakra 
kibocsájtásra kerülő 
utasításában az 
építésügyért felelős 
miniszter határozza meg. 

9 - 9 

Összesen:   198 18 216 
 

 
A hatósági ellen őrzési eljáráshoz kapcsolódó további jogszabályok 
− A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 
− A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 12/A. §-sa. 
− Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 31. § - 45. §-sai. 
− Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 
− Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005.(X. 25.) Korm. rendelet. 
− Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet. 
− Az építési műszaki ellenőri, valamint felelős műszaki vezetői szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 

244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet. 
− A településtervezési és az építészeti- műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság 

szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet. 
 
II. 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉSEK 

Az örökségvédelmi hatóság a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 16. 
§-a, illetve a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII.20.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 18. § (1) bekezdése alapján régészeti szempontból, a Kötv. 63. § (5) 
bekezdése és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 88-§-a alapján örökségvédelmi szempontból ellenőrzést végez. 

1. Az ellen őrző hatóság általános feladata 

A védett kulturális örökség fenntartható - a szakmailag indokolt mértéket meg nem haladó, a védett örökség 
elemeinek állapotromlásához nem vezető, a védett örökségnek a jelen és jövő nemzedékek számára fennmaradását 
biztosító – használatának az ellenőrzése. 
 
A műemlékek és környezetük fenntartása, helyreállítása, védelme, valamint eszmei értékükkel összhangban álló 
hasznosításuk biztosítása. 

2. Az ellen őrző hatóság általános hatásköre és illetékessége 

Hatásköre a Korm. r. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint, illetékessége az 1. melléklet 3. sorszáma szerint: Békés 
megye területe.  

3. Ellenőrzési id őszak 
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2015. január 1. – 2015. december 31.  

4. Ellenőrzés szempontrendszere 

A Kötv. 16. § és a Korm. r. 18. § (1) bekezdése sze rint 

Az örökségvédelmi hatóság a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kormányrendeletben meghatározottak szerint 
ellenőrzi, illetve a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken az örökségvédelmi hatóságnak évenként legalább egy 
alkalommal helyszíni ellenőrzést kell lefolytatnia. 

A Kötv. 63. § (5) bekezdés a) pontja szerint 

Az örökségvédelmi hatóság figyelemmel kíséri a kulturális örökség elemeinek állapotát, valamint megfelelő 
használatát. 
 
5. A hatósági ellen őrzés eszközei 

Helyszíni ellenőrzés. 

6. Tervezett örökségvédelmi ellen őrzések száma  

 Örökségvédelmi hatáskör db 

1. Régészet  22 

2. Műemlék  10 

Összesen: 32 

 
Ellenőrzések havi ütemezése 
 

Időpont Település Ellenőrzési 
témakörök 

Tervezett 
ellenőrzések 

havonta 

Január - - 

Február - - 

Március Békés, Vésztő Régészet: 2 

Tarhos, Doboz Régészet: 4 
Április 

Békéscsaba, Mezőberény Műemlék: 2 

Gyula Régészet: 2 
Május 

Békésszentandrás, Szarvas Műemlék: 2 

Június Mezőhegyes, Tótkomlós Műemlék: 2 

Július - - 

Augusztus - - 

Sarkad Régészet: 4 
Szeptember 

Zsadány, Geszt, Biharugra Műemlék: 3 

Október Dévaványa, Szeghalom, 
Körösújfalu, Orosháza 

A Kötv. 63. § (5) 
bekezdés a) pontja 
szerint: 
 

A kulturális örökség 
elemei állapotának, 
valamint megfelelő 
használatának a 
figyelemmel kísérése 

Régészet: 8 
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12.4.Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási  Hivatal Járási Földhivatala  

 
 
 
AZ ELLENŐRZÉSI TERV CÉLJA 

Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, 
földvédelem) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson a földhivatal által 2015. évben lefolytatandó hatósági 
ellenőrzések megtervezéséhez. 

I. AZ INGATLANÜGYI HATÓSÁG ÁLTAL LEFOLYTATÁSRA KERÜL Ő ELLENŐRZÉSEK ÁLTALÁNOS CÉLJA 

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja a jogszabályokban előírt 
kötelezettségek teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. Az ellenőrzés elsődleges szempontja a 
prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való figyelmeztetés és végső esetben a 
szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az egységes jogalkalmazás érdekében. 

II. AZ ELLENŐRZÉSI TERV ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI 

Az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának biztosítása. A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a 
célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 
A terv összeállításánál figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira. 

III. AZ EGYES HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉSEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

1. Takarnet-ellen őrzés 

• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 72-75. §, valamint 79. § 

Az Inytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő lekérdezések kivételével – 
a lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági 
feladatok ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, 
hatósági ügynek az iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték. A naplónak minden 
esetben tartalmaznia kell a lekérdezés időpontját, a lekérdezést végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos 
megjelölését (település neve, helyrajzi szám), díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a 
díjmentességet megalapozó jogszabályi rendelkezésre való hivatkozást. 

Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők 
adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi hatóság és a rendszer 
üzemeltetője a felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a 
biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi 
hatóság, illetve a rendszer üzemeltetőjének javaslata alapján – a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a 
továbbiakban: FÖMI) határozatot hoz. 

Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való szolgáltatása 
(továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető.  

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a 
továbbiakban: Ket. ) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket. 39.§, 49.§, valamint 87-94. §). 

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény ) 30-31. §-ai a tulajdonilap másolat 
igazgatási szolgáltatási díja alól teljes személyes díjmentességben részesülők körét, valamint a tárgyánál fogva 
díjmentes eljárások taxatív felsorolását tartalmazza. 
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A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott eljárásokhoz (pl. hagyatéki eljárás, 
közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-
másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet megalapozó eljárás, az ügyszám, illetőleg a pályázati 
azonosító megjelölésével – a felhasználás célját hitelt érdemlően igazolni kell. Az elektronikus dokumentumként 
díjmentesen szolgáltatott nem hiteles és hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az erről készített papír alapú másolat 
kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél részére nem adható tovább. 
Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a díjmentesség igénybevételére 
jogszerűtlenül került sor, továbbá az ún. továbbszolgáltatási tilalom megsértése esetén az igénybevevőt a 
díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal kötelezi. A döntés ellen 
közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek.  

• A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet ) 7. § (2) és (3) bekezdése értelmében Az 
Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság megadására 
vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a hozzáférési 
jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult ingatlanügyi 
hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése esetén ki kell 
kérni a miniszter véleményét. (3) Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerinti, a járási földhivatal bevonásával történő 
ellenőrzésre és a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére 
jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a megyei – Budapesten a fővárosi – földhivatalt jelöli ki. 

• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 
(a továbbiakban: Inyvhr. ) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. közjegyző, bírósági végrehajtó, felszámoló 
szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. E rendelkezések a TakarNet ellenőrzést közvetlenül nem 
érintik. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlannyilvántartási 
adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási 
szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM 
rendelet (a továbbiakban: Díjvhr. ) 7. §-a a TakarNet ellenőrzés során beszedett – a Díjtörvényben meghatározott 
mértékű – díj FÖMI és a földhivatalok között megosztásának és átutalásának szabályait tartalmazza. 

• A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzéséhez a 
Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú tájékoztató szolgál. 

• A FÖMI és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 
Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 

2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzése 

• A Ket. 88. §-a alapján a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 
betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt. ) kötelező és rendszeresen 
lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdésében előírtakat a földhivatal 
rendszeresen ellenőrzi. 

A Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 

„5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési 
ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása 
mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).  

(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő terméssel kell hasznosítani.  

(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú 
felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás) 
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(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, 
ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, illetőleg nem 
korlátozza (mellékhasznosítás). 

(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén az 
ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs 
bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a 
földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a 
földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.  

A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és 
Térinformatikai Főosztálya által elrendelt határszemle ellenőrzésének keretében kerülnek lefolytatásra az erdő nélküli 
termőterület 10-20%-os arányban meghatározott területén. 

3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása 

• A Ket. 88. §-a alapján a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 
betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény (a továbbiakban: Éltv. ) 17. § (4) 
bekezdése érdekében a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. 

• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008 (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Vhr. ) tartalmazza, hogy a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre, vagy bejelentés alapján, külterületen az 
ingatlanügyi hatóság, vagyis a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012 (XII. 28.) VM 
rendelet (a továbbiakban: Jár.r ) szerint területileg illetékes járási földhivatal (a továbbiakban: járási földhivatal), 
belterületen a jegyző végzi, az Éltv . 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében. 

• Ugyanezen bekezdés rögzíti, hogy a járási földhivatal saját kezdeményezésre a helyszíni ellenőrzést a Vhr. 4. §-
ában meghatározott területeken folytatja le. 

A Vhr. 4. § (1) bekezdése értelmében a járási földhivatal saját kezdeményezésre végez helyszíni ellenőrzést: a) a 4. § 
(2) bekezdésében meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken, illetve b) a tevékenységével összefüggésben 
szerzett információi alapján parlagfűvel fertőzött területeken. 

IV. AZ INGATLANÜGYI HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉSEK KERETÉBEN, 2015. ÉVBEN A JÁRÁSI 
FÖLDHIVATALNAK A KÖVETKEZ ŐKET KELL KIEMELTEN VIZSGÁLNIA (AZ ELLEN ŐRZÉSEK SZEMPONTJAI) 

1. TakarNet ellen őrzés 

• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI (2012. év előtt a Vidékfejlesztési 
Minisztérium) által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók (Inytv. 
72-74. Inyvhr 113/A-113/E.§) által végzett lekérdezésekre. 

• Jogszerűtlen felhasználás: valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott hozzáférési jogosultság 
iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött szolgáltatási szerződésben foglalt felhasználási céltól 
és módtól eltérő igénybevétel, így különösen a lekérdezett adatok változatlan, vagy módosított (kiegészített, 
csökkentett) tartalommal történő továbbadásával (továbbszolgáltatásával), akár ingyenesen, akár ellenszolgáltatás 
fejében került rá sor,a név szerinti lekérdezési jogosultság előírástól eltérő használatával, a hozzáférés jogosulatlan 
személy részére történő átengedésével, továbbá a biztonsági előírások megsértésével. Emellett a naplózási 
kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra vonatkozó előírások megsértése is jogszerűtlen 
felhasználásnak tekinthető. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: felhasználók) 
adatlekérdezései jogszerűségének –pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi díjmentes lekérdezés, napló 
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jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése a Földmérési és Távérzékelési Intézet által készített 
gépi napló és a felhasználó által a lekérdezésekről vezetett napló összevetése alapján történik.  

• Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az. ún. 
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett adatok továbbítására, 
továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés jogosulatlan átengedésére. 

• A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következető szempontokra figyelemmel kell elvégezni: 

o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó jelszó megőrzése a 
jogosulatlan hozzáféréstől; 

o a számítógépen vezetett ingatlan-nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus formában történő 
tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges; 

o különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt tulajdoni lapok 
tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá; 

o amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok jogosulatlan 
hozzáférés elleni védelméről; 

o a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a lekérdezett 
adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályi előírások és szerződéses 
kikötések betartására. 

2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

A Tfvt-ben meghatározott földrészleteken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék- és ideiglenes hasznosítási 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

3. A parlagf űvel fert őzött terület felkutatása 

Külterületen a járási földhivatalok által az Éhft. 17.§ (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése. 

V. AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐK HATÁSKÖRE KITERJED 

1. TakarNet ellen őrzés 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel meglétére, 

• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 

• a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. továbbadási tilalom betartása) 
kötelezettségek vizsgálatára, 

• az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére, 

• a hivatali munka során tudomásunkra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 
részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint egyéb („nem hivatalos”) forrásból származó 
információk (pl. reklámok, hirdetések, internetes honlapok célzott megfigyelése révén) vizsgálatára is. 

2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
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VI. AZ ELLENŐRZÉSI TERV TARTALMA 

1. Takarnet-ellen őrzés 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

• helyszíni ellenőrzés ill. meghatározott esetekben a napló ellenőrzött időszakra vonatkozó másolatának bekérése 

• ellenőrzés időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint 

• ellenőrzésre kerülő felhasználók: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala által elkészített beosztás szerint 

• az ellenőrzésben résztvevők: 

o Nyiriné Fülöp Ilona ingatlan-nyilvántartó 

o Bordás Beáta pénzügyi ügyintéző 

2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzésének lényeges adatai: 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

• helyszíni ellenőrzés 

• 2015. június 1- 2015. szeptember 30. 

• ellenőrizendő település: az alábbi táblázat szerint 

• ellenőrizendő terület: 150.000 ha 

• az ellenőrzést végzi: Mohos Mihály mezőgazdász, Hajkó Gábor mezőgazdász 

Békéscsaba város külterülete A parlagfű mentesítés ellenőrzésével egyidejűleg. 

Csabaszabadi község külterülete A parlagfű mentesítés ellenőrzésével egyidejűleg. 

Csorvás város külterülete A parlagfű mentesítés ellenőrzésével egyidejűleg. 

Doboz község külterülete A parlagfű mentesítés ellenőrzésével egyidejűleg. 

Gerendás község külterülete A parlagfű mentesítés ellenőrzésével egyidejűleg. 

Kétsoprony község külterülete A parlagfű mentesítés ellenőrzésével egyidejűleg. 

Szabadkígyós község külterülete A parlagfű mentesítés ellenőrzésével egyidejűleg. 

Telekgerendás község külterülete A parlagfű mentesítés ellenőrzésével egyidejűleg. 

Újkígyós város külterülete A parlagfű mentesítés ellenőrzésével egyidejűleg. 

 

 

3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 







12.6. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járás i Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete  
 

Az előre ütemezett ellen őrzések tárgya 

Szakterület 

megnevezése 

Az ellenőrzendő egységek 

körének  meghatározása 
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása 

Az ellen őrzendő egységek 
száma/aránya 

Ellenőrzési 
időszak 

Az ellenőrzések 

ütemezésére vonatkozó 

javaslat a területi szakig. 

szerv számára 

A hatósági 

ellenőrzés 

javasolt 

eszköze a 

területi szakig. 

szerv számára 

Vitaminokat és ásványi anyagokat 

tartalmazó étrend-kiegészítő 

készítményeket forgalmazó 

egységek  

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) 

EszCsM rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó 

jelölések vizsgálata és a 432/2012/EU 

rendeletben foglalt egészségügyi állítások 

ellenőrzése. E-vitamin és C-vitamin tartalmú 

készítmények esetében célzott laboratóriumi 

vizsgálatok  

A Járási Népegészségügyi 

Intézet illetékességi területén  

minimálisan 5 db termék 

vizsgálata. 

Laboratóriumi vizsgálati 

mintaszám:  

1 db minta. 

2015. március 01. - 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.   

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján   

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Étrend-kiegészítő készítmények 

közül a kiemelt célcsoportot 

képező fogyás elősegítését célzó 

termékeket forgalmazó egységek  

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) 

EszCsM rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó 

jelölések vizsgálata és a 432/2012/EU 

rendeletben foglalt egészségügyi állítások 

ellenőrzése, gyógyszer-hatóanyag tartalomra 

vonatkozóan célzott laboratóriumi vizsgálatok 

A Járási Népegészségügyi 

Intézet illetékességi területén  

minimálisan  1 db termék 

vizsgálata. 

2015. március 01. - 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.   

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján   

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Anyatej-helyettesítő tápszereket, 

mint különleges táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszereket 

forgalmazó egységek 

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 

szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet, az 

anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 

tápszerről szóló 20/2008. (V.14.) EüM rendelet, 

valamint a 1924/2006/EK rendeletben foglalt 

jelölések, és tápanyag-össze 

A Járási Népegészségügyi 

Intézet illetékességi területén  

minimálisan 2 db termék 

vizsgálata. 

2015. március 01. - 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.   

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján  

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Közegészségügy/ 

élelmezés-  

és táplálkozás 

egészségügy 

Csecsemők és kisgyermekek 

számára készült, feldolgozott 

gabona alapú tejpépet, mint 

különleges táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszereket 

forgalmazó egységek 

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 

szóló 36/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet, a 

csecsemők és kisgyermekek számára készült 

feldolgozott gabona alapú élelmiszerekről és 

bébiételekről szóló 35/2004. (IV.26.) ESzCsM 

rendeletben foglaltak alapján a j 

A Járási Népegészségügyi 

Intézet illetékességi területén  

minimálisan 2 db termék 

vizsgálata. 

2015. március 01. - 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.   

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel. 
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Glutén- érzékenyeknek szánt 

élelmiszereket, mint különleges 

táplálkozási igényt kielégítő 

élelmiszereket forgalmazó 

egységek 

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 

szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet, a 

lisztérzékenységben szenvedőknek szánt 

élelmiszerek összetételéről és címkézéséről 

szóló 41/2009/EK rendelet alapján a jelölések 

ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálata 

A Járási Népegészségügyi 

Intézet illetékességi területén  

minimálisan 2 db termék címke 

vizsgálata. 

2015. március 01. - 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.   

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Nagy izomerő kifejtését elősegítő, 

elsősorban sportolóknak, nehéz 

fizikai munkát végzőknek szánt 

élelmiszerek közül az izomtömeg-

növelő készítményeket, mint 

különleges táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszereket 

forgalmazó egységek 

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 

szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 

alapján a jelölések ellenőrzése, egészségre 

vonatkozó állítások ellenőrzése. 

 

A Járási Népegészségügyi 

Intézet illetékességi területén  

minimálisan 2 db termék 

vizsgálata. 

2015. március 01. - 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.   

Helyszíni 

ellenőrzés 

Cumikat és cuclikat forgalmazó 

egységek  

A cumik és cuclik egészségügyi 

követelményeiről, valamint a forgalmazás 

feltételeiről szóló 9/2002. (X. 17.) ESzCsM 

rendelet 6. §-a alapján minőségi és 

egészségügyi megfelelőségről szóló 

dokumentum ellenőrzése, laboratóriumi 

vizsgálatokkal kiegészítve. 

A Járási Népegészségügyi 

Intézet illetékességi területén   

minimálisan 5 db termék 

vizsgálata. Laboratóriumi 

vizsgálati mintaszám 

(csomagolt termék):  

1 db minta  

2015. március 01. –  

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                                                                  

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

monitoring terv alapján          

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel. 

Közegészségügy/élelm

ezés- és táplálkozás 

egészségügy 

Iskolabüfék  A nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben 

foglaltak szerint a népegészségügyi 

termékadóról szóló 2011. évi CIII. Törvényben 

foglaltak figyelembe vételével.  

A Járási Népegészségügyi 

Intézet illetékességi területén 

minimálisan 5 db az iskolabüfék 

árukínálatának vizsgálata. 

Laboratóriumi vizsgálati 

mintaszám:  

- 1 db minta  

2015. március 01. –  

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                                                                                                                                   

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

monitoring terv alapján          

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Közegészségügy/élelm

ezés- és táplálkozás 

egészségügy 

Óvodák A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 

30.) EMMI rendeletben foglaltak ellenőrzése, 

laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.  

A Járási Népegészségügyi 

Intézet illetékességi területén 4 

db elsősorban óvodai 

étkeztetés vizsgálata 

tápanyagszámításal. 

Laboratóriumi vizsgálati 

mintaszám:  

2015. szeptember 

01. - 2015. december 

31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                                                                                                                                   

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

monitoring terv alapján          

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 
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- 1 db minta  

Nevelési-oktatási intézmények, 

ahol diétás étkeztetést 

biztosítanak 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 

30.) EMMI rendeletben foglaltak ellenőrzése.  

A Járási Népegészegügyi Intézet 

illetékességi területén 7 db 

elsősorban óvoda vizsgálata a 

diétás étkeztetés biztosítására 

vonatkozóan. Laboratóriumi 

vizsgálati mintaszám: 1 db 

minta. 

2015. február 01. –  

2015. március 31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                      

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

monitoring terv alapján          

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Az OÉTI-nél nyilvántartásból törölt 

étrend-kiegészítő készítmények 

ellenőrzése étrend-kiegészítő 

készítményeket forgalmazó 

egységekben 

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) 

EszCsM rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó 

készítmények ellenőrzése az OÉTI "Forgalomba 

hozataltól eltiltott étrend–kiegészítők listája" 

elnevezésű táblázatban szereplő törölt 

készítmények tekintetében. 

A rendelkezésre álló kapacitás 

és a korábbi évek ellenőrzési 

tapasztalat alapján. 

2015. március 01. - 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.      

Helyszíni 

ellenőrzés 

Kozmetikai termékeket 

forgalmazó egységek  

A kozmetikai termékekre vonatkozó állítások 

közös kritériumok alapján történő 

alkalmazásának ellenőrzése 

Az illetékességi területen  

található egységek, a hatósági 

kapacitás függvényében. 

2015. március 01. - 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni 

ellenőrzés 

Forgalmazott kozmetikumok 

ellenőrzése, különös hangsúllyal a 

harmadik országból származó 

termékekre 

A 1223/2009/EK rendeletben és a 246/2013 

(VII.2.) Korm. rendeletben előírt 

kötelezettségek betartásának ellenőrzése, 

kiemelt figyelemmel az alábbiakra: 

- a termékek CPNP portálon történő 

regisztrációja megtörtént-e,  

- van –e az EU-ban letelepedett felelő 

A Járási Népegészségügyi 

Intézet illetékességi területén  

minimálisan 2 db termék 

vizsgálata. 

Végrehajtás: 2015. 

március 15. - 

december 31. 

Jelentési határidő:  

- Részjelentés: 2015. 

augusztus 31. 

Összefoglaló 

jelentés: 

- 2016. január 31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Közegészségügy/ 

élelmezés- és 

táplálkozás 

egészségügy - 

kozmetikum 

Forgalmazott kozmetikumok 

címke állításainak ellenőrzése 

A kozmetikai termékekre vonatkozó állítások 

ellenőrzése 

A Járási Népegészségügyi 

Intézet illetékességi területén  

minimálisan 5 db termék cimke 

vizsgálata. 

Végrehajtás: 

2015.március 1.-

szeptember 15. 

  Helyszíni 

ellenőrzés 
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Időszakosan és folyamatosan 

működő gyermeküdülők és 

szálláshellyel rendelkező táborok 

Az időszakosan, valamint a folyamatosan 

működő gyermeküdülők, és szálláshellyel 

rendelkező táborok közegészségügyi felmérése  

Az illetékességi területen  

található egységek  

2015. június 15. - 

2015. augusztus 31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni 

ellenőrzés 

Közegészségügy/ 

gyermek- 

és ifjúság egészségügy 

Kollégiumok és diákotthonok 

közegészségügyi körülményeinek 

ellenőrzés 

Az általános és középfokú iskolák, valamint a 

felsőoktatási intézmények 

kollégiumainak/diákotthonainak 

közegészségügyi felmérése egységes 

szempontrendszer alapján. A mellékelt 

felmérőlapokat a járási népegészségügyi 

intézetek munkatársai töltik ki.  

Az illetékességi területen 

található egységek 

2015.március 1.-

december 16. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatos. 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Faanyagvédőszereket forgalmazó 

egységek  

A 8. terméktípusba tartozó faanyagvédőszerek 

ellenőrzése, és az engedéllyel nem rendelkező, 

vagy illegális termékek kiszűrése 

Az illetékességi területen  

található egységek, a hatósági 

kapacitás függvényében. 

2015. január 1.-  

2015.  december 31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni 

ellenőrzés 

Intermedier anyagot gyártó és 

importáló cégek  

Intermedier státusz és regisztrációs 

követelményeknek való megfelelés ellenőrzése  

Az illetékességi területen  

található egységek. 

2015. január 1.-  

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni 

ellenőrzés 

REACH korlátozás betartásának 

ellenőrzése 

A 847/2012/EK rendelet a REACH XVII. 

mellékletének 18 a. bejegyzését módosította és 

előírja, hogy 2014. április 10. után a 

meghatározott, higanyt tartalmazó 

mérőműszerek nem hozhatók forgalomba. Az 

ellenőrzés célja a korlátozás betartatása 

Az illetékességi területen  

található egységek. 

2015. január 1.-  

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.     

Helyszíni 

ellenőrzés 

CLP rendelet hatálya alá tartozó 

anyagok és keverékek ellenőrzés 

A CLP rendelet hatálya alá eső anyagok és 

keverékek, valamint a CLP rendelet által 

érintett kötelezettek (cégek, vállalkozások, ipari 

szereplők) ellenőrzése, különös tekintettel a 

keverékekre vonatkozó 2015. június 1-i 

határidőre (CLP rendelet 61. cikk). 

Az illetékességi területen  

található egységek. 

2015. január 1.- 

 2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.     

Helyszíni 

ellenőrzés 

Közegészségügy/ 

kémiai biztonság 

Veszélyes anyagok és keverékek 

bejelentése során tapasztalt 

hiányosságok kijavításának 

ellenőrzése 

Az OKBI által a veszélyes anyagok és keverékek 

bejelentése során a tényleges bejelentés 

hiányával és a biztonsági adatlapokkal 

kapcsolatosan jelzett szakmai 

problémák/hiányosságok kijavításának 

ellenőrzése, a hibák, hiányosságok pótoltatása. 

Az illetékességi területen  

található egységek. 

2015. január 1.-  

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.     

Helyszíni 

ellenőrzés 
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Biociddal kezelt árucikkek 

ellenőrzése 

Az előző évi CLEEN projekt folytatásaként a 

kezelt árucikkekkel kapcsolatos, biocid 

termékre és címkézésre vonatkozó előírások 

betartatása, kezelt árucikkek beazonosítása. 

Az illetékességi területen  

található egységek. 

2015. január 1.-  

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.     

Helyszíni 

ellenőrzés 

Vonatok, vasúti megállók, 

várakozó helyek és peronok 

A dohányzási korlátozás megsértésének 

ellenőrzése 

Nem meghatározott. 2015. március 1-14.,      

2015. szeptember 1-

15. 

Hétköznapokon reggel, a 

munkába menetel, 

illetve délután, a 

munkából jövetel 

időtartamában 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Közegészségügy/ 

nem dohányzók 

védelme 

Szórakoztató-vendéglátóipari 

egységek 

A dohányzási korlátozás megsértésének 

ellenőrzése 

Nem meghatározott. 2015. március 15-

30.,                  

  2015. szeptember 

16-30. 

Munkaidőn túli, illetve 

hétvégén az esti órákban 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Közegészségügy/ 

település- 

és környezet 

egészségügy 

Természetes fürdőhelyek, 

fürdővizek  

Az üzemeltetni kívánt természetes fürdőhelyek 

helyszíni ellenőrzése, valamint az ütemterv 

szerinti laboratóriumi vízminőségi vizsgálataik 

elvégzésének és a jelentés megtörténtének 

ellenőrzése. 

A Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő 

valamennyi egység 

2015. május 31.-  

2015. november 15. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Minden település vonatkozásában 

az ivóvizek vizsgálata a 201/2001. 

(X.25.) Korm. rendelet által előírt 

minimális hatósági ellenőrző 

vizsgálat elvégzésével, illetve az 

előre meghatározott minimális 

önellenőrző ólomvizsgálat 

megkövetelése a vízszolgáltatótól 

2013. december 25-én változott az ivóvíz 

ólomtartalmára vonatkozó határérték, az 

ideiglenes 25 µg/l helyett a 10 µg/l határérték 

lépett érvénybe. Mivel az ólom 

egészségkárosító hatása a 6 éven aluli 

gyermekeket érinti legnagyobb mértékben, 

ezért kérjük a  

A Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő 

valamennyi egység 

2015. január 1.- 

2015. december 31. 

Az   ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

laboratóriumi 

vizsgálat 

Közegészségügy 

/település- 

és környezet 

egészségügy 

Szezonális medencés fürdők 

ellenőrzése 

A 37/1996.(X.18.) NM rendelet szerinti 

hatósági ellenőrzések, vízminőség vizsgálatok 

végzése és jelentések küldése a táblázatok 

kitöltésével 

Az illetékességi területen 

található egységek. 

2015. január 01.-

2015.szeptember 15. 

Az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

laboratóriumi 

vizsgálat 
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Külső téri levegőminőséggel 

kapcsolatos felmérés 

Felmérés az illetékességi területükön 

előforduló a lakosság egészségét közvetlenül 

érintő külső téri levegőminőséget érintő 

problémákról, panaszokról, a levegőtisztaság-

védelmi intézkedések eredményeinek 

értékelése céljából. 

Az illetékességi területen 

található egységek. 

2015. január 1.- 

2015. december 31. 

Az ellenőrzés 

időszakában 

folyamatosan. 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Környezeti szempontból 

fenntartható egészségügyi 

intézmények felmérése 

Az OKI és az OTH komplex kérdőíves felmérés 

keretében országosan közvetlenül méri fel az 

egészségügyi intézmények környezet-

egészségügyi szempontú fenntarthatóságát. 

Az illetékességi területen OTH 

által meghatározott egységek. 

2015. január 1.- 

2015. december 31. 

Az ellenőrzés 

időszakában 

folyamatosan. 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Gyógymedencék vonatkozásában 

előírt szabályos üzemeltetési 

kötelezettség betartásának 

ellenőrzése 

Helyszíni szemle során a gyógymedencék 

üzemeltetésére vonatkozó töltő- és pótvíz 

mennyiségének összehasonlítása az 

üzemnaplóban szereplő, az üzemeltetési 

szabályzatban meghatározott és a mellékletben 

feltűntetett töltő-és pótvíz adatokkal. 

Az illetékességi területen 

található egységek. 

2015.január 1.-2015. 

december 15. 

Az ellenőrzés 

időszakában 

folyamatosan. 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Járványügy A többször használatos orvosi 

eszközöket alkalmazó 

egészségügyi szolgáltatók  

A többször használatos orvosi eszközök 

tisztítás- fertőtlenítésére szolgáló 

műszertisztító- fertőtlenítő berendezések 

felmérése: az illetékességi területükön az 

egészségügyi szolgáltatóknál üzemelő 

műszertisztító-fertőtlenítő berendezések 

felmérése az OEK 

 

A járási népegészségügyi 

intézetek illetékességi 

területén működő valamennyi 

járóbeteg-ellátó intézmény. 

2015. március 16. - 

2015. december 31. 

Az    ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Egészségügyi igazgatás Bőrgyógyász magánorvosi 

rendelők ellenőrzése. 

Bőrgyógyász magánorvosi rendelők 

ellenőrzése, különös tekintettel a kisműtétes 

beavatkozásokra, az ehhez kapcsolódó 

szövettani vizsgálatokhoz köthető szerződéses 

kapcsolatra. 

Illetékességi területünkön 

található egységek. 

2015. január 1. - 

2015. december 31. 

Az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Bőrgyógyászati magánellátásban 

dolgozók szakdolgozók ellenőrzése 

A bőrgyógyászati magánellátásban a 

szakdolgozói feltételek és feladatok ellenőrzés 

Illetékességi területünkön 

található egységek. 

2015.január 1.-2015. 

december 31. 

Az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Ápolási szakfelügyelet 

Otthoni szakápolási szolgálatok 

ellenőrzése 

Otthoni szakápolási szolgálatok teljeskörű 

ellenőrzése 

Illetékességi területünkön 

található egységek. 

2015.január 1.-

2015.december 31. 

Az ellenőrzés 

időszakában 

folyamatosan. 

Helyszíni 

ellenőrzés 
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13.2. Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendr ődi Járási Hivatal Hatósági Osztály 

Ellenőrzés tárgya : a járási hivatal illetékessége területén fellelhető egyházi és köztemetők temetkezési szolgáltatása, 
temető üzemeltetése. 

Az ellen őrzés célja: A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: tv.), valamint a 
végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rend.-ben (továbbiakban: Korm. rend.) foglalt előírások ellenőrzése. 

Ellenőrzési id őszak: 2015.01.01.-2015.12.31. 

Az ellen őrzés ütemezése: 

2015. október 31-ig: Endrődi református temető (Gyomaendrőd), Fő úti református temető (Gyomaendrőd 3721/2 hrsz.) 

2015. november 30-ig: Református öregtemető (Gyomaendrőd 2808 hrsz.), Kisréti református temető (Gyomaendrőd 
2884 hrsz.) 

Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 

Az ellen őrzés szempontrendszere: Nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás 
rendelkezésre áll-e, megfelelően, naprakészen vezetett-e (tv. 16. § f), tv. 18. §, Korm. rend 41. § (1)); 
Temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak mértéke, temetőgondnoki 
feladatok, kötelezettségek) rendelkezése áll-e, tartalmát tekintve a tv. és Korm. rend.-ben foglaltaknak megfelel-e  (tv. 6. 
§ (4), tv. 16. §, Korm. rend 41/A. §) 
Temetői térkép rendelkezésre áll-e (Korm.rend 17§ (1)); Sírhelytáblák, sorok számozása megfelelő-e (Korm. rend. 10. § 
(2); Rendelkezési jog időtartama betartott-e (tv. 22. § (4), Korm. rend. 18. § (1)); Ravatalozó (akadálymentes, 
búcsúztató helyiség, technikai helyiség) rendszeres takarítását elvégzik-e (Korm. rend. 5.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) 
bekezdés Korm. rend. 5.§ (6), tv. 16. § d); Hűtés megfelelő-e (Korm. rend. 5.§ (3)); Tájékoztatás nyitva tartásról, 
temetők rendjéről megfelelően történik-e (Korm. rend. 17.§ (3)); Fásítás megfelelő mértékű-e (Korm. rend. 10. § (3), tv. 
6. § (1), tv. 13. § (1));   
Parkoló rendelkezésre áll-e (Korm. rend. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  
Megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm. rend. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); Kerítés megfelelő-e (Korm. 
rend. 3.§ (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) (Korm. rend. 8. § (1) lezárt temető)); 
Hulladékgyűjtés megfelelően történik-e (Korm. rend. 4.§ (1), tv. 16. § j)); Vízvételi lehetőség biztosított-e (Korm. rend. 
4.§ (2), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  
Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban foglaltak megtartásra kerülne-e 
(Korm. rend. 55.§ (3), tv. 39. §);  
Jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. rend. 54. § (1) tv. 17. §); 
Telephely megfelelően kialakított-e (Korm. rend. 47.- 48.§);  
Tevékenységet engedélyező határozat (száma, kelte) a végzett tevékenység az engedélyben foglaltaknak megfelelően 
történik-e (tv. 30. § (1));  
Milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása (tv. 25. §); Ügyfélfogadás (helyisége, rendje) megfelelően történik-
e (Korm.rend. 47.§ (1), (2), tv. 26. § (2)); Kellékbemutató helyiséget kialakítottak-e (Korm. rend. 47. § (1), tv. 26. § 
(3));Halott szállítása megfelelően történik-e (Korm.rend. 43. § tv. 35. §) Halott-szállító jármű (tisztítása, fertőtlenítése, 
naplóvezetés) megfelelő-e (Korm.rend. 44.§ (1), 45. § (3) tv. 35. §); Alkalmazottak, szakképesítése (Korm.rend. 51. § 
(1) tv. 26. § (1)); Vagyoni biztosíték rendelkezésre áll-e (Korm.rend. 52. § , 53. § tv. 30. §);                                              
Kifogásolható közegészségügyi (higiénés) körülmény esetén a Ket. 94. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint 
jegyzőkönyv erre vonatkozó része megküldendő a járási népegészségügyi intézet részére.  

Ellenőrzés tárgya: az üzletszerű társasház- és ingatlankezelő tevékenység ellenőrzése. 

Az ellen őrzés célja: Az ingatlanvállalkozás-felügyeletei hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. Rend. 1. 
§, valamint 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. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 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 rendeletben foglalt előírások ellenőrzése. 
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Ellenőrzési id őszak: 2015.01.01.-2015.12.31. 

Az ellen őrzés ütemezése: A nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül. 

Az ellen őrzés eszköze: Ket. 89. § a) pontja alapján adatszolgáltatás (büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás, 
köztartozás-mentesség, cégnyilvántartási adatok, egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartása tekintetében) és 
iratbemutatás (szakképesítés igazolása). 

Az ellen őrzés szempontrendszere: A természetes személy szolgáltató, gazdálkodó szervezet személyesen 
közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételeivel rendelkezik-e  
A tevékenység folytatásának feltételei (a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 49. § (1) bekezdése): 
- büntetlen előélet, 
- a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 
- ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított köztartozása nincs, 
- rendelkezik a jogszabályban előírt szakképesítéssel. 
A tevékenység folytatásának további feltételei (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 2. §): 
- természetes személy szolgáltató esetén a tevékenységet az végezheti, aki a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló  
miniszteri rendelet szerinti társasházkezelői, ingatlankezelői,  
ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és-közvetítői szakképesítéssel rendelkezik, és olyan gazdálkodó 
szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa  
nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, 
- gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén a tevékenységet olyan szervezet végezheti, amelynek tevékenységi köre az 
általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti  
ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, és amely legalább egy 
 olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga 
látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, 
 aki a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e rendelet szerinti nyilvántartásban 
szerepel. 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégnyilvántartásból nem törölték-e, felszámolási, végelszámolási eljárás vele 
szemben van-e folyamatban, 
- az egyéni vállalkozó szolgáltató az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásában szerepel-e. 

 

Ellenőrzés tárgya: állatpanzió és állatmenhely engedélyek ellenőrzése 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (5) 
bekezdése. 

Az ellen őrzés célja: 

1. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény az állatmenhely és állatpanzió létesítésének és 
fenntartásának általános szabályai fejezetben foglalt 41. § -ban meghatározottak szerint kiadott engedélyben foglaltak 
megvalósulásának ellenőrzése. 
2. Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 
23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 10. §- 12. §-ában foglaltak ellenőrzése. 

Ellenőrzési id őszak: 2015.01.01.-2015.12.31. 

Az ellen őrzés ütemezése: állatpanzió vagy állatmenhely létesítése esetén a létesítési engedély jogerőre emelkedését 
követő 30 napon belül. 

Az ellen őrzés eszköze: Ket. 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 

Az ellen őrzés szempontrendszere: Az állatpanzió, állatmenhely működése megfelel-e az 1998. évi XXVIII. törvény 
41. §-ban meghatározottak szerint kiadott működési engedélyben foglaltaknak, különös tekintettel az alábbiakra: 

 
a) az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei tartósan és folyamatosan rendelkezésre állnak; 
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13.3. Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendr ődi Járási Hivatal Járási Földhivatala 
 
 
 
AZ  ELLENŐRZÉSI TERV CÉLJA 
 
Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, 
földvédelem) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson a földhivatal által 2015. évben lefolytatandó hatósági 
ellenőrzések megtervezéséhez. 
 
I. AZ INGATLANÜGYI  HATÓSÁG  ÁLTAL  LEFOLYTATÁSRA  KERÜLŐ ELLENŐRZÉSEK  ÁLTALÁNOS  CÉLJA 

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja a jogszabályokban előírt kötelezettségek 
teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 
Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való 
figyelmeztetés és végső esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az egységes jogalkalmazás 
érdekében. 
 
II. AZ  ELLENŐRZÉSI TERV ÁLTALÁNOS  IRÁNYELVEI 
 
Az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának, az egyes szakterületeken meghatározott jogok és 
kötelezettségek együttes érvényesülésének biztosítása. 
A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, költségtakarékosság és a 
hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 
A terv összeállításánál figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira. 
 
III. AZ  EGYES HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  JOGSZABÁLYI  HÁTTERE 
 
1. Takarnet-ellen őrzés 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény  (a továbbiakban: Inytv.)  72-75. §, valamint 79. § 

 
Az Inytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő lekérdezések kivételével – a 
lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok 
ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az 
iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték. A naplónak minden esetben tartalmaznia kell a 
lekérdezés időpontját, a lekérdezést végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, 
helyrajzi szám), díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó jogszabályi 
rendelkezésre való hivatkozást. 
 
Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők 
adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi hatóság és a rendszer 
üzemeltetője a felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a 
biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi hatóság, 
illetve a rendszer üzemeltetőjének javaslata alapján – a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) 
határozatot hoz. 
 
Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való szolgáltatása 
(továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 
 

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL  törvény  (a 
továbbiakban: Ket. ) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket. 39.§, 49.§, valamint 87-94. §). 

 
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény  (a továbbiakban: Díjtörvény ) 30-31. §-ai a tulajdonilap-
másolat igazgatási szolgáltatási díja alól teljes személyes díjmentességben részesülők körét, valamint a 
tárgyánál fogva díjmentes eljárások taxatív felsorolását tartalmazza. 
 
A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott eljárásokhoz (pl. hagyatéki 
eljárás, közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles 
tulajdonilap-másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet megalapozó eljárás, az ügyszám, 
illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével – a felhasználás célját hitelt érdemlően igazolni kell. Az 
elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem hiteles és hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az 
erről készített papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél 
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részére nem adható tovább. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a 
díjmentesség igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá az ú. n. továbbszolgáltatási tilalom megsértése 
esetén az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal 
kötelezi. A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. 
 

• A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  (továbbiakban Korm. rendelet ) 7. § (2) és (3) bekezdése értelmében Az 
Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság 
megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a 
hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult 
ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy 
felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét. Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerinti, a járási 
földhivatal bevonásával történő ellenőrzésre és a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy 
felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a megyei – 
Budapesten a fővárosi – földhivatalt jelöli ki. A Korm. rendelet a megyei földhivatal feladat és hatáskörébe 
telepíti a TakarNet ellenőrzések – járási földhivatalok bevonásával történő – lefolytatását,vagyis a helyszíni 
ellenőrzéseken a megyei földhivatal munkatársainak személyes jelenlétét biztosítani kell. 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM 

rendelet  (a továbbiakban: Inyvhr. ) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. közjegyző, bírósági végrehajtó, 
felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. E rendelkezések a TakarNet ellenőrzést 
közvetlenül nem érintik. 

 
• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-

nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet  (a továbbiakban: Díjvhr. ) 7. §-a a TakarNet ellenőrzés során beszedett – a 
Díjtörvényben meghatározott mértékű – díj FÖMI és a földhivatalok között megosztásának és átutalásának 
szabályait tartalmazza. 

 
• A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzéséhez a 

Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú tájékoztató szolgál. 
 

• A FÖMI és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 
Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 

 
2.  A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 
 

• A Ket. hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai [Ket. 39. §, 49. §, valamint 87-94. §]. 

• A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény  (a továbbiakban: Földforgalmi 
tv. ) 8. § -a értelmében a föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba 
foglalására csak olyan papír alapú okmányon kerülhet sor, amely a Földforgalmi tv. végrehajtására kiadott 
rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkezik. 

• A Korm. rendelet 6/B. §-a alapján a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv. ) meghatározott, a biztonsági okmánnyal 
összefüggő kötelezettségek ellenőrzésére első fokon a járási földhivatalt,másodfokon a megyei földhivatalt jelöli 
ki. 

• A Fétv.  44/A. §-a tartalmazza a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésről szóló 
rendelkezéseket. 

• A felhasználó biztonsági okmánnyal kapcsolatos kötelezettségeinek, valamint a mezőgazdasági igazgatási 
szerv általi ellenőrzés részletes szabályait a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő 
más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak 
szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet  rögzíti. 

 
3. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzése 
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• A Ket. 88. §-a alapján a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  (a továbbiakban: Tfvt. ) kötelező és rendszeresen 
lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdésében előírtakat a 
földhivatal rendszeresen ellenőrzi. 

 
A Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
„5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet 
művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások 
betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). 
(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.  
(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett 
célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás) 
(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen 
elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, 
illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). 
(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi.” 
  
A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és 
Térinformatikai Főosztálya által elrendelt határszemle ellenőrzésének keretében kerülnek lefolytatásra az erdő 
nélküli termőterület 10-20%-os arányban meghatározott területén. 
 

4. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  
 

• A Ket. 88. §-a alapján A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény  (a továbbiakban: Éltv. ) 17. § (4) 
bekezdése érdekében a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig  az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. 

• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés 
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008 (VIII. 30.) Korm. rendelet  (a 
továbbiakban: Vhr. ) tartalmazza, hogy a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre, vagy bejelentés alapján, 
külterületen az ingatlanügyi hatóság, vagyis a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 
149/2012 (XII. 28.) VM rendelet  (a továbbiakban: Jár.r ) szerint területileg illetékes járási földhivatal (a 
továbbiakban: járási földhivatal), belterületen a jegyző végzi, az Éltv . 17. § (4) bekezdésében foglaltak 
betartásának ellenőrzése érdekében. 

• A járási földhivatal saját kezdeményezésre a Vhr.4.§ (2) bekezdésben meghatározott parlagfű-veszélyeztetett 
területeken, továbbá a tevékenységével összefüggésében szerzett információi alapján ellenőrzi a parlagfűvel 
fertőzött területeket. Az ellenőrzés belterületen a jegyző feladata. 

 
IV. AZ  INGATLANÜGYI  HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  KERETÉBEN,  2015. ÉVBEN  A  JÁRÁSI  

FÖLDHIVATALNAK  A  KÖVETKEZŐKET  KELL  KIEMELTEN  VIZSGÁLNIUK  (AZ  ELLENŐRZÉSEK  

SZEMPONTJAI) 

1. TakarNet ellen őrzés 

• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI (2012. év előtt a Vidékfejlesztési 
Minisztérium) által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók 
(Inytv. 72-74. Inyvhr 113/A-113/E.§) által végzett lekérdezésekre. 

• Jogszerűtlen felhasználás: valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott hozzáférési jogosultság 
iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött szolgáltatási szerződésben foglalt felhasználási 
céltól és módtól eltérő igénybevétel, így különösen a lekérdezett adatok változatlan, vagy módosított 
(kiegészített, csökkentett) tartalommal történő továbbadásával (továbbszolgáltatásával), akár ingyenesen, akár 
ellenszolgáltatás fejében került rá sor,a név szerinti lekérdezési jogosultság előírástól eltérő használatával, a 
hozzáférés jogosulatlan személy részére történő átengedésével, továbbá a biztonsági előírások megsértésével. 
Emellett a naplózási kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra vonatkozó előírások 
megsértése is jogszerűtlen felhasználásnak tekinthető. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: felhasználók) 
adatlekérdezései jogszerűségének –pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi díjmentes lekérdezés, napló 
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jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése a Földmérési és Távérzékelési Intézet által 
készített gépi napló és a felhasználó által a lekérdezésekről vezetett napló összevetése alapján történik. 

• Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az. ún. 
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett adatok továbbítására, 
továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés jogosulatlan átengedésére. 

• A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következető szempontokra figyelemmel kell elvégezni: 

o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó jelszó megőrzése a 
jogosulatlan hozzáféréstől; 

o a számítógépen vezetett ingatlan-nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus formában történő tárolása 
csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges; 

o különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt tulajdoni lapok tartalmához, 
illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá; 

o amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok jogosulatlan hozzáférés 
elleni védelméről; 

o a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a lekérdezett adatokhoz 
hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályi előírások és szerződéses kikötések 
betartására. 

 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 

[Fétv. 44/A. §, 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 8 . §]  

 

• A járási és a megyei földhivatalok ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a biztonsági okmányt 
kezelőközjegyzők, ügyvédek vagy az adott szervezetnél működő jogtanácsos (a továbbiakban együtt: 
felhasználó) biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségeinek vizsgálatára. A földhivatal ellenőrzi a föld 
tulajdonjogának átruházására, vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba foglalására szolgáló 
biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek betartását. 

• A járási földhivatal a biztonsági okmányt kezelő felhasználónál az alábbi előírások, kötelezettségek betartását 
ellenőrzi: 

o a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, 
biztonságos tárolására vonatkozó előírások, valamint 

o a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségek. 

• Biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségek 
megsértése (jogsértés megállapítása) 

o a földhivatal a felhasználót bírsággal sújtja, vagy figyelmeztetésben részesíti, egyidejűleg felhívja a jogsértő 
állapot megszüntetésére; 

o a fenti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek, vagy a mulasztásnak a földhivatal 
tudomására jutásától számított egy év, illetve ha a cselekmény, vagy mulasztás elkövetésétől számított három 
év eltelt; 

o ha a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű bírság kiszabása is szükségtelen, 
bírságolás helyett a földhivatal figyelmeztetésben részesíti a felhasználót; 

o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban kiszabott bírság 
másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a kiszabható bírság legmagasabb mértékét; 
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o a bírság összege a fővárosi és megyei kormányhivatalt illeti meg. 

• A biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségek 
megsértése esetén kiszabható bírság  

o legkisebb összege: tizenötezer, legmagasabb összege százezer forint; 

o mértéke: az ellenőrzés során feltárt jogsértés összes körülményére (így különösen a nyilvántartás-, és 
jegyzőkönyv-vezetési, valamint az érvénytelenítési kötelezettség elmulasztásának, a megőrzési és 
visszaszolgáltatási kötelezettség, továbbá a biztonságos tárolásra vonatkozó előírások megsértésének súlya, 
gyakorisága) tekintettel kell meghatározni; 

o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén: a bírság összege a korábban kiszabott bírság 
másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a kiszabható bírság legmagasabb mértékét; 

o összege a földhivatalt (a fővárosi és megyei kormányhivatalt) illeti meg; 

o megfizetése: a kiszabásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenötödik nap. 

 

3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

A Tfvt-ben meghatározott földrészleteken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék- és ideiglenes hasznosítási 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

 

4. A parlagf űvel fert őzött terület felkutatása  

Külterületen a járási földhivatalok által az Éhft. 17.§ (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése. 

 
V. AZ  ELLENŐRZÉST VÉGZŐK  HATÁSKÖRE  KITERJED 

  
1. TakarNet ellen őrzés  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel meglétére, 
• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 
• a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. továbbadási tilalom betartása) 

kötelezettségek vizsgálatára, 
• az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásunkra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 

részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint egyéb („nem hivatalos”) forrásból származó 
információk (pl. reklámok, hirdetések, internetes honlapok célzott megfigyelése révén) vizsgálatára is. 

 
 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 

 

• a jogszabályokban meghatározott előírások, kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel 
meglétére, 

• a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartás, jegyzőkönyv vezetésének, tartalmának 
vizsgálatára, 

• a biztonsági okmányok érvénytelenítésével kapcsolatos kötelezettségekre, 
• a biztonsági okmányok biztonságos tárolására vonatkozó előírások betartásának vizsgálatára, 
• a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségek 

ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásukra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 

részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint az egyéb („nem hivatalos”) forrásból származó 
információk vizsgálatára is. 
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3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
 
4. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
 

VI. AZ ELLENŐRZÉSI TERV TARTALMA 

1. TakarNet ellen őrzés:  

1.1. Az ellenőrzés 

1.1.1. célja: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
1.1.2. eszközét: helyszíni ellenőrzés, meghatározott esetekben a napló ellenőrzött időszakra vonatkozó 

másolatának bekérése 
1.1.3. időpontja: Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint 

1.2. az ellenőrzésre kerülő felhasználók: Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint 

1.3. az ellenőrzésben résztvevők: A Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Földhivatala részéről Giricz Lukács 
hivatalvezető 

 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 

2.1. Az ellenőrzés 

2.1.1. célja: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
2.1.2. eszköz: helyszíni ellenőrzés 
2.1.3. időpontja: Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint 

2.2. az ellenőrzésre kerülő felhasználók: közjegyzők, ügyvédek, szervezetnél működő jogtanácsos 

2.3. az ellenőrzésben résztvevők: A Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Földhivatala részéről Giricz Lukács 
hivatalvezető 

 

3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

3.1. Az ellenőrzés 

3.1.1. célja: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

3.1.2. eszköze: helyszíni ellenőrzés 

3.1.4. időpontja: 2015. július 1 - szeptember 30. 

3.2. az ellenőrzésre kerülő települések: Csárdaszállás, Hunya 

3.3. az ellenőrzésben résztvevők: Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Földhivatala részéről Ronyec Zoltán vezető 
főtanácsos 

 

4. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

4.1. Az ellenőrzés 
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14.2.Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hiva tal Hatósági Osztály 
 

1.  
Vizsgálandó ügykör:  ápolási díj igénylésének jogosultsága 
Vizsgálat helyszíne: Gyula Város, Elek Város, Kétegyháza Nagyközség, Lőkösháza Község 

Felhatalmazást adó jogszabály: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

Az ellen őrzést végzi:  Teresán Péter kormánytisztviselő és Molnár Nikoletta kormánytisztviselő 

Az ellen őrzést felügyeli:  Klemmné Kalcsó Lilla hatósági osztályvezető 

Az ellen őrzés célja:  a hatóság meggyőződjön arról, hogy az ápolási díjra való jogosultság feltételei fennállnak-e. 

Vizsgálati módszer, az ellen őrzés eszközei: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 

Az ellen őrzési id őszak kezdete:  

2015. május 1. 

Az ellen őrzési id őszak vége: 

2015. november 30. 

 

2.  

Vizsgálandó ügykör:  állatmenhely, állatpanzió (állatotthon) ellenőrzése 

Vizsgálat helyszíne: Gyula Város 

Felhatalmazást adó jogszabály:  az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006.(XII.23.) Kormányrendelet 1.§ 
(1) bekezdése 

Az ellen őrzést végzi:  Dékány-Nyisztor Andrea kormánytisztviselő, Teresán Péter kormánytisztviselő 

Az ellen őrzést felügyeli:  Klemmné Kalcsó Lilla hatósági osztályvezető 

Az ellen őrzés célja:  az állatvédelmi és az állatotthon létesítésére, működtetésére, fenntartására vonatkozó szabályok 
betartásának ellenőrzése, a jogszerűtlen működés megakadályozása. 

Vizsgálati módszer, az ellen őrzés eszközei: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 

Az ellen őrzési id őszak kezdete:  

2015. február 1. 

Az ellen őrzési id őszak vége: 

2015. február 28. 

 

3. 

Vizsgálandó ügykör:  a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése. 

Vizsgálat helyszíne: Gyula Város, Elek Város, Kétegyháza Nagyközség, Lőkösháza Község 

Felhatalmazást adó jogszabály:  a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény  

Az ellen őrzést végzi:  Dékány-Nyisztor Andrea kormánytisztviselő, Teresán Péter kormánytisztviselő 

Az ellen őrzést felügyeli:  Klemmné Kalcsó Lilla hatósági osztályvezető 

Az ellen őrzés célja:  a temető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése. 

Vizsgálati módszer, az ellen őrzés eszközei: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 

Az ellen őrzési id őszak kezdete:  

2015. február 1. 

Az ellen őrzési id őszak vége: 

2015. június 30. 
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14.3.Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hiva tal Járási Építésügyi Hivatala 
 

A hatóság 

− székhelye: 5700 Gyula, Petőfi tér 3., 
− postázási címe: 5700 Gyula, Petőfi tér 3., Pf.: 4. 
− címe: 5700 Gyula, Petőfi tér 2. fsz. 8. 
− további elérhetőségei: tel.: 06-66-561-667/; 06-66-561-663, e-mail: gyula.epites@bekes.gov.hu honlap: 

www.bekeskh.hu 

 

I. 

ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉSEK 

Az építésfelügyeleti hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 61. § alapján 
ellenőrzést végez. 

1. Az ellen őrző hatóság általános feladata 

Az építésfelügyeleti hatóság az Eljr. 58. § alapján  ellenőrzi vagy ellen őrizheti 

A bontási tevékenység megkezdésének bejelentése nélkül vagy az építésfelügyeleti hatóság tiltása ellenére végzett 
építési tevékenységet, 

− az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, 
− azt, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek-e a tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal, 
− az építőipari kivitelezési dokumentáció meglétét, 
− az építési napló vezetését és annak tartalmát, 
− az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások betartását. 
A meglévő építmények körében a jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését, valamint - az 

építésügyi és örökségvédelmi hatósággal együttműködve - azt, hogy a műemlékek műszaki állapota nem 
veszélyezteti-e a műemléki értékeket. 

Felkutatja 
− a) a szabálytalan építési tevékenységeket, 
− b) az építési vagy bontási engedély nélkül vagy bontási tudomásulvétel nélkül végzett építési tevékenységeket, 
− c) az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén a településrendezési tervek, valamint a helyi 

építési szabályzat és az országos építési követelmények megsértésével végzett építési tevékenységeket. 
Az előzőekben meghatározott ellenőrzéséhez, a tényállás tisztázásához az építésügyi monitoring (ÉMO) 

alkalmazásával adatokat szerezhet be, előzmény iratokat és állapotdokumentumokat vizsgálhat. 
A helyszíni ellenőrzést egyidejűleg legalább két fő végzi. Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzésbe más - 

jogszabályban erre felhatalmazott - szervet, szervezetet is bevonhat, az építési helyszín ellenőrzését az 
építésfelügyelő a bevont szerv, szervezet képviselőjével is lefolytathatja. 

 
2. Az ellen őrző hatóság általános hatásköre és illetékessége 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Éhk) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint, illetékessége az 1. melléklet I. rész 3.2 sorszáma 
szerint: Mezőkovácsházai, Gyulai, Sarkadi járások területe.  

 

3. Ellenőrzési id őszak 

2015. január 1. – 2015. december 31. között. 
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4. Ellenőrzés szempontrendszere 

Az Eljr. 61. § (1), (4) és (5) bekezdése szerint: 

Az építésfelügyeleti hatóság köteles évente legalább egyszer ellenőrzést tartani a tudomásulvételi eljárás alapján 
megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység helyszínén. Az e körbe nem tartozó építési tevékenységek ellenőrzését 
szúrópróbaszerűen vagy a (4) bekezdés szerinti ellenőrzési utasításban foglaltak szerint végzi. 
Az építésügyért felelős miniszter az Eljr. 58. § (2) bekezdés b) pontja, az 58. § (3) és (4) bekezdése szerinti 
ellenőrzésre az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig a tárgyévre vonatkozóan ellenőrzési utasítást ad ki, amelyben 

a) meghatározza 
aa) a tárgyi évben tartandó építésfelügyeleti célvizsgálatok szempontrendszerét, 
ab) azokat a településeket, településrészeket, ahol összevont építésfelügyeleti hatósági ellenőrzést kell tartani; és 
b) az előző évi nyilvántartási adatok alapján javaslatot tesz utóvizsgálati ellenőrzésre azokon a településeken, 

településrészeken, ahol a szabálytalanságok száma növekedett. 
Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéseit - az építésügyi hatóság, az illetékes területi építész-, illetve mérnöki kamara, 
valamint területi ipar- és kereskedelmi kamara, továbbá az építtetői fedezetkezelők javaslatát is figyelembe véve - az 
építésügyért felelős miniszter ellenőrzési utasítás figyelembevételével az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napjáig 
elkészített éves munkaterv szerint végzi.” 
Az ismertetett további szempontok az építésügyért felelős miniszter (Belügyminiszter) utasításban megadottak 
megfelelően kerülnek a későbbiekben meghatározásra. 

5. A hatósági ellen őrzés eszközei 

a) Helyszíni ellenőrzés. 

b) Elektronikus hatósági nyilvántartási rendszerben távoli eléréssel való ellenőrzés (pld: e-napló ellenőrzése).  

  

6. Tervezett hatósági ellen őrzések száma járásonként 

 Település/körzet Tervezett éves ellen őrzések száma 

1. Gyulai Járás illetékességi területe 30 

2. Mezőkovácsházai Járás illetékességi 
területe 

20 

3. Sarkadi Járás illetékességi területe 10 

Összesen: 60 

Ellenőrzések havi ütemezése 
 

Időszak Járások Ellenőrzési szempontok  
Tervezett 

ellenőrzések 
száma 

Ebből az 
összevont 

ellenőrzések 
száma 

Január - - - 

Február 

Gyulai (Gyula), 
Mezőkovácsházai 
(Mezőkovácsháza, 

Medgyesegyháza, Battonya), 
Sarkadi (Sarkad, Méhkerék) 

4 - 

Március Gyulai (Gyula, Kétegyháza), 
Mezőkovácsházai 
(Mezőkovácsháza, 

Medgyesegyháza, Battonya, 

Meglévő építmények 
körében a jogszabályban 

előírt jókarbantartási 
kötelezettség teljesítését. 

Építési tevékenység 
végzése esetében: 

- Szakmai előírásokban 
foglaltak, különösen az 

építmény 
szerkezetére, a 

kivitelezés módszerére 

4 - 
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Mezőhegyes), Sarkadi 
(Sarkad, Kötegyán, Okány) 

Április 

Gyulai (Gyula), 
Mezőkovácsházai 
(Mezőkovácsháza, 
Medgyesegyháza, 

Kevermes, Battonya,), 
Sarkadi (Zsadány, 
Körösnagyharsány) 

8 - 

Május 

Gyulai (Gyula, Kétegyháza), 
Mezőkovácsházai 
(Mezőkovácsháza, 
Medgyesegyháza, 

Kevermes, Kunágota), 
Sarkadi (Geszt, Biharugra, 

Okány) 

8 2 

Június 

Gyulai (Gyula, Elek), 
Mezőkovácsházai 

(Végegyháza, Nagykamarás, 
Dombegyház), Sarkadi 

(Sarkadkeresztúr, Méhkerék) 

8 2 

Július 

Gyulai (Gyula, Lőkösháza), 
Mezőkovácsházai 

(Mezőhegyes, Dombegyház, 
Magyarbánhegyes, 

Pusztaottlaka), Sarkadi 

4 2 

Augusztus 

Gyulai (Gyula), 
Mezőkovácsházai 
(Mezőkovácsháza, 

Medgyesegyháza, Battonya), 
Sarkadi (Sarkad, 
Sarkadkeresztúr) 

4 2 

Szeptember 

Gyulai (Gyula), 
Mezőkovácsházai 
(Mezőkovácsháza, 
Medgyesegyháza, 

Mezőhegyes), Sarkadi 
(Okány, Bucsa) 

8 2 

Október 

Gyulai (Gyula), 
Mezőkovácsházai 
(Mezőkovácsháza, 
Medgyesegyháza, 

Kevermes, Nagybánhegyes), 
Sarkadi (Sarkad, Méhkerék) 

8 2 

November 

Gyulai (Gyula), 
Mezőkovácsházai 
(Mezőkovácsháza, 

Medgyesegyháza, Battonya, 
Mezőhegyes), Sarkadi 
(Zsadány, Méhkerék) 

4 - 

December - 

és technológiájára 
vonatkozó 

követelmények 
betartása. 

- Tervezői, kivitelezői, 
felelős műszaki 
vezetői, építési 
műszaki ellenőri 
jogosultságok 

vizsgálata. 
- Építési napló 
vezetését és annak 

tartalmát. 
- Kiviteli tervek 

vizsgálata. 
További ellenőrzési 

szempontokat a 
későbbiekben 

kibocsájtásra kerülő 
utasításában az 

építésügyért felelős 
miniszter határozza meg. 

- - 

Összesen:   60 12 
 
 

 
A hatósági ellen őrzési eljáráshoz kapcsolódó további jogszabályok 
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14.4.Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hiva tal Járási Földhivatala  

 
 
 

I. AZ  ELLENŐRZÉSI TERV CÉLJA 

Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, 
földvédelem, földhasználat és engedélyezés) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson a földhivatal által 2015. évben 
lefolytatandó hatósági ellenőrzések megtervezéséhez. 

II. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/A. § szerint a szakmai irányító 
szerv legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít a szakmai 
irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lefolytatandó 
hatósági ellenőrzések (a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság) vonatkozásában és gondoskodik annak a szakmai 
irányító szerv honlapján történő közzétételéről. Az ellenőrző hatóság a szakmai irányító szerv által kiadott országos 
hatósági ellenőrzési terv alapján készíti el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény szerinti hatósági ellenőrzési tervét az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig. Az ellenőrző hatóság a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 91. §-a szerinti ellenőrzési jelentését elkészíti és megküldi az ellenőrzési időszakot követő 30. napig a szakmai 
irányító szervnek. Ezt követően ellenőrző hatóság a szakmai irányító szerv által készített beszámoló közzétételével tesz 
eleget a Ket. szerinti ellenőrzési jelentés közzétételi kötelezettségének. 

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet ) 1. § (4) 
bekezdése értelmében a megyei földhivatal tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi 
és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi 
CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási 
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés 
h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetője a földművelésügyi 
miniszter. 

Az országos hatósági ellenőrzési terv meghatározza a fővárosi és megyei kormányhivatalok földhivatalai által 
készítendő hatósági ellenőrzési tervek szakmai minimum tartalmát. A hatósági ellenőrzési terv a szakmai irányító szerv 
által meghatározott szakmai szempontok figyelembevételével került összeállításra. 

III. AZ INGATLANÜGYI  HATÓSÁG  ÁLTAL  LEFOLYTATÁSRA  KERÜLŐ ELLENŐRZÉSEK  ÁLTALÁNOS  CÉLJA 

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja a jogszabályokban előírt kötelezettségek 
teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 

Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való 
figyelmeztetés és végső esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az egységes jogalkalmazás 
érdekében. 

IV. AZ  ELLENŐRZÉSI TERV ÁLTALÁNOS  IRÁNYELVEI 

Az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának biztosítása. 

A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, költségtakarékosság és a 
hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 

A terv összeállításánál figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira. 

V. AZ  EGYES HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  JOGSZABÁLYI  HÁTTERE 

1. Takarnet-ellen őrzés 

• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény  (a továbbiakban: Inytv.)  72-75. §, valamint 79. §. 

Az Inytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő lekérdezések kivételével 
– a lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági 
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feladatok ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, 
hatósági ügynek az iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték. A naplónak minden 
esetben tartalmaznia kell a lekérdezés időpontját, a lekérdezést végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos 
megjelölését (település neve, helyrajzi szám), díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a 
díjmentességet megalapozó jogszabályi rendelkezésre való hivatkozást. 

Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők 
adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi hatóság és a rendszer 
üzemeltetője a felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a 
biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi 
hatóság, illetve a rendszer üzemeltetőjének javaslata alapján – a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a 
továbbiakban: FÖMI) határozatot hoz. 

Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való 
szolgáltatása (továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL  törvény  (a 
továbbiakban: Ket. ) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket. 39.§, 49.§, valamint 87-94. §). 

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény  (a továbbiakban: Díjtörvény ) 30-31. §-ai a tulajdonilap-
másolat igazgatási szolgáltatási díja alól teljes személyes díjmentességben részesülők körét, valamint a 
tárgyánál fogva díjmentes eljárások taxatív felsorolását tartalmazza. 

A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott eljárásokhoz (pl. hagyatéki 
eljárás, közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles 
tulajdonilap-másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet megalapozó eljárás, az ügyszám, 
illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével – a felhasználás célját hitelt érdemlően igazolni kell. Az 
elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem hiteles és hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az 
erről készített papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél 
részére nem adható tovább. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a 
díjmentesség igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá az ú. n. továbbszolgáltatási tilalom megsértése 
esetén az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal 
kötelezi. A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. 

• A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  (továbbiakban Korm. rendelet ) 7. § (2) és (3) bekezdése értelmében Az 
Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság 
megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a 
hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult 
ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy 
felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét. (3) Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerinti, a járási 
földhivatal bevonásával történő ellenőrzésre és a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy 
felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a megyei – 
Budapesten a fővárosi – földhivatalt jelöli ki. 

• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM 
rendelet  (a továbbiakban: Inyvhr. ) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. közjegyző, bírósági végrehajtó, 
felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. E rendelkezések a TakarNet ellenőrzést 
közvetlenül nem érintik. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-
nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet  (a továbbiakban: Díjvhr. ) 7. §-a a TakarNet ellenőrzés során beszedett – a 
Díjtörvényben meghatározott mértékű – díj FÖMI és a földhivatalok között megosztásának és átutalásának 
szabályait tartalmazza. 

• A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzéséhez a 
Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú tájékoztató szolgál. 

• A FÖMI és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 
Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 

• A Ket. hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai [Ket. 39. §, 49. §, valamint 87-94. §]. 

• A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi 
tv. ) 8. § -a értelmében a föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba 
foglalására csak olyan papír alapú okmányon kerülhet sor, amely a Földforgalmi tv. végrehajtására kiadott 
rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkezik. 
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• A Korm. rendelet 6/B. §-a alapján a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a mező és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény ben (a továbbiakban: Fétv .) meghatározott, a biztonsági 
okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésére első fokon a járási földhivatalt, másodfokon a megyei 
földhivatalt jelöli ki. 

• A Fétv. 44/A. §-a tartalmazza a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésről szóló 
rendelkezéseket. 

• A felhasználó biztonsági okmánnyal kapcsolatos kötelezettségeinek, valamint a mezőgazdasági igazgatási 
szerv általi ellenőrzés részletes szabályait a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő 
más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak 
szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rögzíti. 

3. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzése 

 

• A Ket. 88. §-a alapján a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  (a továbbiakban: Tfvt. ) kötelező és rendszeresen 
lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdésében előírtakat a 
földhivatal rendszeresen ellenőrzi. 

A Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 

„5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet 
művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások 
betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). 

(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő terméssel kell hasznosítani.  

(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett 
célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás) 

(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen 
elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, 
illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). 

(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén az 
ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs 
bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett 
földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet 
közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli. 

A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és 
Térinformatikai Főosztálya által elrendelt határszemle ellenőrzésének keretében kerülnek lefolytatásra az erdő 
nélküli termőterület 10-20%-os arányban meghatározott területén. 

4. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• A Ket. 88. §-a alapján A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény  (a továbbiakban: Éltv. ) 17. § (4) 
bekezdése érdekében a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig  az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. 

• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés 
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008 (VIII. 30.) Korm. rendelet  (a 
továbbiakban: Vhr. ) tartalmazza, hogy a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre, vagy bejelentés alapján, 
külterületen az ingatlanügyi hatóság, vagyis a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 
149/2012 (XII. 28.) VM rendelet  (a továbbiakban: Jár.r ) szerint területileg illetékes járási földhivatal (a 
továbbiakban: járási földhivatal), belterületen a jegyző végzi, az Éltv . 17. § (4) bekezdésében foglaltak 
betartásának ellenőrzése érdekében. 

• Ugyanezen bekezdés rögzíti, hogy a járási földhivatal saját kezdeményezésre a helyszíni ellenőrzést a Vhr.  4. 
§-ában meghatározott területeken folytatja le. 

A Vhr. 4. § (1) bekezdése értelmében a járási földhivatal saját kezdeményezésre végez helyszíni ellenőrzést: 
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a) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken, illetve 

b) a tevékenységével összefüggésben szerzett információi alapján parlagfűvel fertőzött területeken. 

VI. AZ  INGATLANÜGYI  HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  KERETÉBEN,  2015. ÉVBEN  A  JÁRÁSI  

FÖLDHIVATALNAK  A  KÖVETKEZŐKET  KELL  KIEMELTEN  VIZSGÁLNIUK  (AZ  ELLENŐRZÉSEK  

SZEMPONTJAI) 

1. TakarNet ellen őrzés 

• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI (2012. év előtt a Vidékfejlesztési 
Minisztérium) által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók 
(Inytv. 72-74. Inyvhr 113/A-113/E.§) által végzett lekérdezésekre. 

• Jogszerűtlen felhasználás: valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott hozzáférési jogosultság 
iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött szolgáltatási szerződésben foglalt felhasználási 
céltól és módtól eltérő igénybevétel, így különösen a lekérdezett adatok változatlan, vagy módosított 
(kiegészített, csökkentett) tartalommal történő továbbadásával (továbbszolgáltatásával), akár ingyenesen, akár 
ellenszolgáltatás fejében került rá sor,a név szerinti lekérdezési jogosultság előírástól eltérő használatával, a 
hozzáférés jogosulatlan személy részére történő átengedésével, továbbá a biztonsági előírások megsértésével. 
Emellett a naplózási kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra vonatkozó előírások 
megsértése is jogszerűtlen felhasználásnak tekinthető. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: felhasználók) 
adatlekérdezései jogszerűségének –pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi díjmentes lekérdezés, napló 
jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése a Földmérési és Távérzékelési Intézet által 
készített gépi napló és a felhasználó által a lekérdezésekről vezetett napló összevetése alapján történik. 

• Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az. ún. 
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett adatok továbbítására, 
továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés jogosulatlan átengedésére. 

• A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következő szempontokra figyelemmel kell elvégezni: 

o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó jelszó megőrzése 
a jogosulatlan hozzáféréstől; 

o a számítógépen vezetett ingatlan-nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus formában történő 
tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges; 

o különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt tulajdoni lapok 
tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá; 

o amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok jogosulatlan 
hozzáférés elleni védelméről; 

o a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a lekérdezett 
adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályi előírások és 
szerződéses kikötések betartására. 

• a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, jegyzőkönyv-vezetési, 
• érvénytelenítési, biztonságos tárolására vonatkozó előírások, valamint 
• a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási 
• kötelezettségek. 
• Biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos 

kötelezettségek megsértése (jogsértés megállapítása) 

 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése [Fétv. 44/A. §, 47/2014. (II. 26.) 
Korm. rendelet 8. §] 

• A járási és a megyei földhivatalok ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a biztonsági okmányt kezelő 
közjegyzők, ügyvédek, vagy az adott szervezetnél működő jogtanácsos (a továbbiakban együtt: felhasználó) 
biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségeinek vizsgálatára. A földhivatal ellenőrzi a föld tulajdonjogának 
átruházására, vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba foglalására szolgáló biztonsági okmánnyal 
összefüggő kötelezettségek betartását. 

• A járási földhivatal a biztonsági okmányt kezelő felhasználónál az alábbi előírások, kötelezettségek betartását 
ellenőrzi: 
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o a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, 
biztonságos tárolására vonatkozó előírások, valamint 
o a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségek. 

• Biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségek 
megsértése (jogsértés megállapítása) 

o a földhivatal a felhasználót bírsággal sújtja, vagy figyelmeztetésben részesíti, egyidejűleg felhívja a 
jogsértő állapot megszüntetésére; 

o a fenti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek, vagy a mulasztásnak a 
földhivatal tudomására jutásától számított egy év, illetve ha a cselekmény, vagy mulasztás 
elkövetésétől számított három év eltelt; 

o ha a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű bírság kiszabása is 
szükségtelen, bírságolás helyett a földhivatal figyelmeztetésben részesíti a felhasználót; 

o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban kiszabott 
bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a kiszabható bírság 
legmagasabb mértékét; 

o a bírság összege a fővárosi és megyei kormányhivatalt illeti meg. 
• A biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségek 

megsértése esetén kiszabható bírság 
o legkisebb összege: tizenötezer, legmagasabb összege százezer forint; 
o mértéke: az ellenőrzés során feltárt jogsértés összes körülményére (így különösen a nyilvántartás-, és 

jegyzőkönyv-vezetési, valamint az érvénytelenítési kötelezettség elmulasztásának, a megőrzési és 
visszaszolgáltatási kötelezettség, továbbá a biztonságos tárolásra vonatkozó előírások megsértésének 
súlya, gyakorisága) tekintettel kell meghatározni; 

o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén: a bírság összege a korábban kiszabott 
bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a kiszabható bírság 
legmagasabb mértékét; 

o összege a földhivatalt (a fővárosi és megyei kormányhivatalt) illeti meg; 
o megfizetése: a kiszabásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenötödik nap. 

2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

A Tfvt-ben meghatározott földrészleteken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék- és ideiglenes hasznosítási 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

3. A parlagf űvel fert őzött terület felkutatása  

Külterületen a járási földhivatalok által az Éhft. 17.§ (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése. 

VII. AZ  ELLENŐRZÉST VÉGZŐK  HATÁSKÖRE  KITERJED 

  

1. TakarNet ellen őrzés  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel meglétére, 

• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 

• a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. továbbadási tilalom betartása) 
kötelezettségek vizsgálatára, 

• az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére, 

• a hivatali munka során tudomásunkra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 
részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint egyéb („nem hivatalos”) forrásból származó 
információk (pl. reklámok, hirdetések, internetes honlapok célzott megfigyelése révén) vizsgálatára is. 

 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 

• a jogszabályokban meghatározott előírások, kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel 
meglétére, 

• a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartás, jegyzőkönyv vezetésének, tartalmának 
vizsgálatára, 

• a biztonsági okmányok érvénytelenítésével kapcsolatos kötelezettségekre, 

• a biztonsági okmányok biztonságos tárolására vonatkozó előírások betartásának vizsgálatára, 
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• a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségek 
ellenőrzésére, 

• a hivatali munka során tudomásukra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 
részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint az egyéb („nem hivatalos”) forrásból 
származó információk vizsgálatára is. 

2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

VIII. AZ ELLENŐRZÉSI TERV TARTALMA 

1. Takarnet-ellen őrzés 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

• helyszíni ellenőrzés ill. meghatározott esetekben a napló ellenőrzött időszakra vonatkozó másolatának 
bekérése  

• ellenőrzés időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint  

• ellenőrzésre kerülő felhasználók: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala által elkészített beosztás 
szerint  

• az ellenőrzésben résztvevők: 

o Kovács Gyula Hivatalvezető 

o Zátonyiné Lakos Katalin Ingatlan-nyilvántartási Osztályvezető 

o Bihari Mihályné Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 

• az ellenőrzés célja: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése; 

• eszköze: helyszíni ellenőrzés 

• ellenőrzés időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint; 

• ellenőrzésre kerülő felhasználók: közjegyzők, ügyvédek, szervezetnél működő jogtanácsosok; 

• az ellenőrzésben résztvevők: Gyulai Járási Hivatal Járási Földhivatala részéről Kovács Gyula hivatalvezető 

3. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzésének lényeges adatai:  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

• helyszíni ellenőrzés 

• 2015. június 1- 2015. szeptember 30. 

• ellenőrizendő település: Kétegyháza, Gyula Dénesmajor 

• ellenőrizendő terület: 5024 ha 

• az ellenőrzést végzi:  

o Kása Endre mezőgazdász 

3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

• helyszíni ellenőrzés 

• 2015. július 1- 2015. október 30. 

• ellenőrizendő település: járási földhivatal illetékességi területe 

• az ellenőrzést végzi: 

o Kása Endre mezőgazdász 







14.6. Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hiv atal Járási Népegészségügyi Intézete  

 
Az előre ütemezett ellen őrzések tárgya 

Szakterület 
megnevezése 

Az ellen őrzendő egységek 
körének  meghatározása 

Kapcsolódó munkatervi feladat 
rövid leírása 

Az ellen őrzendő egységek 
száma/aránya 

Ellenőrzési id őszak 

Az ellen őrzések 
ütemezésére 

vonatkozó 
javaslat a területi 

szakig. szerv 
számára 

A hatósági 
ellenőrzés 

javasolt 
eszköze a 

területi szakig. 
szerv számára  

Vitaminokat és ásványi 

anyagokat tartalmazó étrend-

kiegészítő készítményeket 

forgalmazó egységek  

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. 

(IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt 

hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és a 

432/2012/EU rendeletben foglalt 

egészségügyi állítások ellenőrzése. E-

vitamin és C-vitamin tartalmú 

készítmények esetében célzott 

laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. 

1 2015. március 01. - 2015. 

december 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.   

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

később kidolgozásra 

kerülő monitoring 

terv alapján   

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Étrend-kiegészítő 

készítmények közül a kiemelt 

célcsoportot képező fogyás 

elősegítését célzó termékeket 

forgalmazó egységek  

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. 

(IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt 

hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és a 

432/2012/EU rendeletben foglalt 

egészségügyi állítások ellenőrzése, 

gyógyszer-hatóanyag tartalomra 

vonatkozóan célzott laboratóriumi 

vizsgálatokkal kiegészítve. 

1 2015. március 01. - 2015. 

december 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.   

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

később kidolgozásra 

kerülő monitoring 

terv alapján   

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Közegészségügy/ 

élelmezés- és 

táplálkozás egészségügy 

Anyatej-helyettesítő 

tápszereket, mint különleges 

táplálkozási igényt kielégítő 

élelmiszereket forgalmazó 

egységek 

A különleges táplálkozási célú 

élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet, az anyatej-helyettesítő 

és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 

20/2008. (V.14.) EüM rendelet, valamint a 

1924/2006/EK rendeletben foglalt 

jelölések, és tápanyag-összetétel 

ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal 

kiegészítve. 

5 2015. március 01. –  

2015. december 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.   

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

később kidolgozásra 

kerülő monitoring 

terv alapján  

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 
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Csecsemők és kisgyermekek 

számára készült, feldolgozott 

gabona alapú tejpépet, mint 

különleges táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszereket 

forgalmazó egységek 

A különleges táplálkozási célú 

élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendelet, a csecsemők és 

kisgyermekek számára készült feldolgozott 

gabona alapú élelmiszerekről és 

bébiételekről szóló 35/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendeletben foglaltak alapján a 

jelölések ellenőrzése, laboratóriumi 

vizsgálatokkal kiegészítve. 

1 2015. március 01. –  

2015. december 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.   

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

később kidolgozásra 

kerülő monitoring 

terv alapján 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel. 

Glutén- érzékenyeknek szánt 

élelmiszereket, mint 

különleges táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszereket 

forgalmazó egységek 

A különleges táplálkozási célú 

élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet, a lisztérzékenységben 

szenvedőknek szánt élelmiszerek 

összetételéről és címkézéséről szóló 

41/2009/EK rendelet alapján a jelölések 

ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal 

kiegészítve. 

5 2015. március 01. - 2015. 

december 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.  

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

később kidolgozásra 

kerülő monitoring 

terv alapján 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Nagy izomerő kifejtését 

elősegítő, elsősorban 

sportolóknak, nehéz fizikai 

munkát végzőknek szánt 

élelmiszerek közül az 

izomtömeg-növelő 

készítményeket, mint 

különleges táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszereket 

forgalmazó egységek 

A különleges táplálkozási célú 

élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet alapján a jelölések 

ellenőrzése, egészségre vonatkozó 

állítások ellenőrzése. 

 

1 2015. március 01. - 2015. 

december 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.   

Helyszíni 

ellenőrzés 

Közegészségügy/ 

élelmezés- és 

táplálkozás egészségügy 

Cumikat és cuclikat forgalmazó 

egységek  

A cumik és cuclik egészségügyi 

követelményeiről, valamint a forgalmazás 

feltételeiről szóló 9/2002. (X. 17.) ESzCsM 

rendelet 6. §-a alapján minőségi és 

egészségügyi megfelelőségről szóló 

dokumentum ellenőrzése, laboratóriumi 

vizsgálatokkal kiegészítve. 

5 2015. március 01. - 2015. 

december 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                                                                                                                    

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

monitoring terv 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel. 
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alapján                                                                                                                                                                                       

Iskolabüfék  A nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendeletben foglaltak szerint a 

népegészségügyi termékadóról szóló 2011. 

évi CIII. Törvényben foglaltak figyelembe 

vételével.  

5 2015. március 01. - 2015. 

december 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                                                                                                                    

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

monitoring terv 

alapján                                                                                                                                                                                       

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Óvodák A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. 

(IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltak 

ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal 

kiegészítve.  

2 2015. szeptember 01. - 

2015. december 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                                                                                                                                   

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

monitoring terv 

alapján                                                                                                                                                                                       

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Közegészségügy/ 

élelmezés- és 

táplálkozás egészségügy 

Nevelési-oktatási 

intézmények, ahol diétás 

étkeztetést biztosítanak 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. 

(IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltak 

ellenőrzése.  

4 2015. február 01. - 2015. 

március 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                                                                                                                                   

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

monitoring terv 

alapján                                                                                                                                                                                       

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 
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Az OÉTI-nél nyilvántartásból 

törölt étrend-kiegészítő 

készítmények ellenőrzése 

étrend-kiegészítő 

készítményeket forgalmazó 

egységekben 

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. 

(IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt 

hatáskörbe tartozó készítmények 

ellenőrzése az OÉTI "Forgalomba 

hozataltól eltiltott étrend–kiegészítők 

listája" elnevezésű táblázatban szereplő 

törölt készítmények tekintetében. 

a megküldött lista szerint 2015. március 01. - 2015. 

december 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.      

Helyszíni 

ellenőrzés 

Hazai, kozmetikumot előállító 

cégek teljes körű komplex 

ellenőrzése 

A 1223/2009/EK rendeletben és a 

246/2013 (VII.2.) Korm. rendeletben előírt 

kötelezettségek, továbbá az MSZ EN ISO 

22716:2007 Kozmetikumok Helyes gyártási 

gyakorlat (GMP) szabványban előírtak 

betartásának ellenőrzése. 

0 2015. március 15. - 

június 15. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.   

Helyszíni 

ellenőrzés 

Forgalmazott kozmetikumok 

ellenőrzése, különös 

hangsúllyal a harmadik 

országból származó 

termékekre 

A 1223/2009/EK rendeletben és a 

246/2013 (VII.2.) Korm. rendeletben előírt 

kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

5 2015. március 15. - 

december 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni 

ellenőrzés 

  

  

  

Forgalmazott kozmetikumok 

címke állításainak ellenőrzése 

A kozmetikai termékekre vonatkozó 

állítások ellenőrzése 

5 2015. március 1. - 

szeptember 15. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni 

ellenőrzés 

Időszakosan és folyamatosan 

működő gyermeküdülők és 

szálláshellyel rendelkező 

táborok 

Az időszakosan, valamint a folyamatosan 

működő gyermeküdülők, és szálláshellyel 

rendelkező táborok közegészségügyi 

felmérése  

az összes bejelentett egység 2015. június 15. - 2015. 

augusztus 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni 

ellenőrzés 

Közegészségügy/ 

gyermek- 

és ifjúság 

egészségügy 

  
Kollégiumok és diákotthonok 

közegészségügyi 

körülményeinek felmérése 

Az általános és középfokú iskolák, valamint 

a felsőoktatási intézmények 

kollégiumainak/diákotthonainak 

közegészségügyi felmérése egységes 

szempontrendszer alapján.  

az összes nyilvántartott egység 2015. december 15. A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni 

ellenőrzés 
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Faanyagvédőszereket 

forgalmazó egységek  

A 8. terméktípusba tartozó 

faanyagvédőszerek ellenőrzése, és az 

engedéllyel nem rendelkező, vagy illegális 

termékek kiszűrése 

5 2015. január 1.-  

2015. december 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni 

ellenőrzés 

REACH korlátozás:Higany 

korlátozása különös tekintettel 

a 847/2012/EK rendelet 

módosítására. (REACH XVII. 

melléklet) 

A 847/2012/EK rendelet a REACH XVII. 

mellékletének 18 a. bejegyzését 

módosította és előírja, hogy 2014. április 

10. után a meghatározott, higanyt 

tartalmazó mérőműszerek nem hozhatók 

forgalomba.  

5 2015. január 1.-  

2015. december 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni 

ellenőrzés 

Részvétel az ECHA Forum által 

indított első engedélyezési 

Pilot projektben, (mely a 

REACH VII. cím szerinti 

engedélyezési eljárás alá eső 

pézsmaxylén és MDA anyagok 

felhasználásának ellenőrzését 

célozza) 

A Fórum pilot projekt célja a REACH VII. 

cím szerinti engedélyezési eljárás alá eső 

pézsmaxylén és MDA anyagok 

felhasználásának ellenőrzése, összhangban 

a Fórum által készített kézikönyvvel 

5 2015. január 1.-  

2015. december 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni 

ellenőrzés 

1272/2008/EK rendelet (CLP 

rendelet) hatálya alá tartozó 

anyagok és keverékek 

ellenőrzése 

A CLP rendelet hatálya alá eső anyagok és 

keverékek, valamint a CLP rendelet által 

érintett kötelezettek (cégek, vállalkozások, 

ipari szereplők) ellenőrzése 

5 2015. január 1.- 

 2015. december 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Veszélyes anyagok és 

keverékek bejelentése során 

tapasztalt hiányosságok 

kijavításának ellenőrzése 

Az OKBI által a veszélyes anyagok és 

keverékek bejelentése során a tényleges 

bejelentés hiányával és a biztonsági 

adatlapokkal kapcsolatosan jelzett szakmai 

problémák/hiányosságok kijavításának 

ellenőrzése, a hibák, hiányosságok 

pótoltatása. 

5 2015. január 1.-  

2015. december 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni 

ellenőrzés 

Közegészségügy/ 

kémiai biztonság 

Biociddal kezelt árucikkek 

ellenőrzése 

A kezelt árucikkekkel kapcsolatos, biocid 

termékre és címkézésre vonatkozó 

előírások betartatása, kezelt árucikkek 

beazonosítása. 

2 2015. január 1.-  

2015. december 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

Helyszíni 

ellenőrzés 
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folyamatosan.                             

Intermedier anyagot gyártó és 

importáló cégek  

Intermedier státusz és regisztrációs 

követelményeknek való megfelelés 

ellenőrzése  

2 2015. január 1.-  

2015. december 31. 

A vizsgálatok 

végzése az 

ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni 

ellenőrzés 

Vonatok, vasúti megállók, 

várakozó helyek és peronok 

A dohányzási korlátozás megsértésének 

ellenőrzése 

5 2015. március 1-14.,                   

2015. szeptember 1-15. 

Hétköznapokon 

reggel, a munkába 

menetel, illetve 

délután, a munkából 

jövetel 

időtartamában 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Közegészségügy/ 

nem dohányzók 

védelme 
Szórakoztató-vendéglátóipari 

egységek 

A dohányzási korlátozás megsértésének 

ellenőrzése 

24 2015. március 15-30.,                 

2015. szeptember 16-30. 

Munkaidőn túli, 

illetve hétvégén az 

esti órákban 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Közegészségügy/ 

település- 

és környezet 

egészségügy 

Természetes fürdőhelyek, 

fürdővizek  

Az üzemeltetni kívánt természetes 

fürdőhelyek helyszíni ellenőrzése, valamint 

az ütemterv szerinti laboratóriumi 

vízminőségi vizsgálataik elvégzésének és a 

jelentés megtörténtének ellenőrzése. 

4 db 2015. május 31.- 2015. 

november 15. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Közegészségügy/ 

település- 

és környezet 

egészségügy 

  

Minden település 

vonatkozásában az ivóvizek 

vizsgálata a 201/2001. (X.25.) 

Korm. rendelet által előírt 

minimális hatósági ellenőrző 

vizsgálat elvégzésével, illetve 

az előre meghatározott 

minimális önellenőrző 

ólomvizsgálat megkövetelése 

a vízszolgáltatótól.  

2013. december 25-én változott az ivóvíz 

ólomtartalmára vonatkozó határérték, az 

ideiglenes 25 µg/l helyett a 10 µg/l 

határérték lépett érvénybe. Mivel az ólom 

egészségkárosító hatása a 6 éven aluli 

gyermekeket érinti legnagyobb 

mértékben, ezért kérjük a hatósági 

ólomvizsgálatokat lehetőség szerint a 

gyermekintézményekben végezni, 

valamint az önellenőrző vizsgálatok is 

tartalmazzanak ilyen intézményből 

származó mintákat.  

7 db 2015. január 1.- 2015. 

december 31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

laboratóriumi 

vizsgálat 



 160 

Szezonális medencés fürdők 

ellenőrzése 

A 37/1996.(X.18.) NM rendelet szerinti 

hatósági ellenőrzések, vízminőség 

vizsgálatok végzése és jelentések a) szezon 

előtti jelentés,  b) zárójelentés 

8 db a) 2015. május 31.                        

b) 2015. szeptember 5. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Járványügy 

A többször használatos orvosi 

eszközöket alkalmazó 

egészségügyi szolgáltatók  

A többször használatos orvosi eszközök 

tisztítás-fertőtlenítésére  szolgáló  

műszertisztító-fertőtlenítő berendezések 

felmérése: az illetékességi területükön az 

egészségügyi szolgáltatóknál üzemelő 

műszertisztító-fertőtlenítő berendezések 

felmérése az OEK által kiadott kérdőív 

alapján. A felmérés célja annak 

megállapítása, hogy az egyes egészségügyi 

szolgáltatók milyen típusú és hány 

berendezéssel rendelkeznek, valamint 

ezen berendezések  validálása  és 

időszakonkénti, ellenőrzése megtörténik-e 

az MSZ EN 15883 szabvány alapján. 

5 2015. március 16. - 2015. 

december 31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

A Human Papilloma Vírus 

(HPV) elleni iskolai 

kampányoltások keretében a 

serdülő lányok körében 

végzett védőoltások 

teljesítésének értékelései 

A fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről szóló 

18/1998.(VI.3) NM rendeletben kapott 

felhatalmazás alapján kiadott 

védőoltásokról szóló Módszertani levél. 

6 2015. június 05. Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

  

  
Hűtőlánc biztosítása A fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről szóló 

18/1998.(VI.3) NM rendelet 

16 2015. január 1.- 2015. 

december 31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Egészségügyi igazgatás 

Bőrgyógyász magánorvosi 

rendelők ellenőrzése, különös 

tekintettel a kisműtétes 

beavatkozásokra, az ehhez 

kapcsolódó szövettani 

vizsgálatokhoz köthető 

szerződéses kapcsolatra. 

96/2003.(VII.25)Kormány rendelet                                                 

60/2003.(X.20) ESzCsM rendelet  

323/2010.(XII.27)Korm.rendelet  

5 2015. január 1.- 2015. 

december 31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 
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15.2. Békés Megyei Kormányhivatal Mez őkovácsházai Járási Hivatal Hatósági Osztály 
 
Ellenőrzés tárgya : a járási hivatal illetékessége területén fellelhe tő egyházi és köztemet ők temetkezési 
szolgáltatása, temet ő üzemeltetése  

Az ellen őrzés célja: A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: tv.), 
valamint a végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. Rendeletben (továbbiakban: Korm. rend.) 
foglalt előírások ellenőrzése 

Ellenőrzési id őszak: 2015. január – 2015. december  

Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel 

Az ellen őrzés szempontrendszere: 

Nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás rendelkezésre áll-e, megfelelően, 
naprakészen vezetett-e (tv. 16. § f), tv. 18. §, Korm. rend 41. § (1)); 
Temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak mértéke, temetőgondnoki 
feladatok, kötelezettségek) rendelkezése áll-e, tartalmát tekintve a tv. és korm. rend.-ben foglaltaknak megfelel-e  (tv. 6. 
§ (4), tv. 16. §, Korm. rend 41/A. §) 
Temetői térkép rendelkezésre áll-e (Korm.r. 17§ (1));  

Sírhelytáblák, sorok számozása megfelelő-e (Korm. r. 10. § (2); Rendelkezési jog időtartama betartott-e (tv. 22. § (4), 
Korm. rend. 18. § (1));  

Ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató helyiség, technikai helyiség) rendszeres takarítását elvégzik-e (Korm.R.-ben 
5.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) bekezdés Korm. r. 5.§ (6), tv. 16. § d);  

Hűtés megfelelő-e (Korm.r. 5.§ (3));  

Tájékoztatás a nyitvatartásról, temetők rendjéről megfelelően történik-e (Korm.r. 17.§ (3));  

Fásítás megfelelő mértékű-e, (Korm.r. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));   
Parkoló rendelkezésre áll-e, (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  
Megfelelő minőségű út, rendelkezésre áll-e, (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  

Kerítés megfelelő-e, (Korm.r. 3.§ (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) (Korm.r. 8. § (1) lezárt temető)); 
Hulladékgyűjtés megfelelően történik-e, (Korm.r. 4.§ (1), tv. 16. § j));  

Vízvételi lehetőség biztosított-e (Korm.r. 4.§ (2), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  
Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban foglaltak megtartásra kerülne-
e, (Korm.r. 55.§ (3), tv. 39. §);  
Jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata, (Korm. r. 54. § (1) tv. 17. §); 
Telephely megfelelően kialakított-e, (Korm.r. 47.- 48.§);  
Tevékenységet engedélyező határozat (száma, kelte) a végzett tevékenység az engedélyben foglaltaknak megfelelően 
történik-e, (tv. 30. § (1));  
Milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása, (tv. 25. §);  

Ügyfélfogadás, (helyisége, rendje) megfelelően történik-e, (Korm.r. 47.§ (1), (2), tv. 26. § (2)); Kellékbemutató 
helyiséget kialakítottak-e, (Korm. r. 47. § (1), tv. 26. § (3)); 

Halott szállítása megfelelően történik-e, (Korm.r. 43. § tv. 35. §)  

Halott-szállító jármű (tisztítása, fertőtlenítése, naplóvezetés) megfelelő-e, (Korm.r. 44.§ (1), 45. § (3) tv. 35. §); 
Alkalmazottak, szakképesítése, (Korm.r. 51. § (1) tv. 26. § (1));  

Vagyoni biztosíték rendelkezésre áll-e, (Korm.r. 52. § , 53. § tv. 30. §);          
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Kifogásolható közegészségügyi (higiénés) körülmény esetén a Ket. 94. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint 
jegyzőkönyv erre vonatkozó része megküldendő a járási népegészségügyi intézet részére.   

 

 

Ellenőrzés tárgya : az üzletszer ű társasház- és ingatlankezel ő tevékenység ellen őrzése . 

 
Az ellen őrzés célja: az ingatlanvállalkozás-felügyeletei hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rend. 1. 
§.-a, valamint a társasházkezelő, az ingatlankezelő üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba 
vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. VI. 28.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 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 rendeletben foglalt előírások ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2015. január 1-ét követően (folyamatos). 
Az ellen őrzés ütemezése: 2015. június – szeptember. 
Az ellen őrzés eszköze: Ket. 89. § a) pontja alapján adatszolgáltatás (büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás, 
köztartozás-mentesség, cégnyilvántartási adatok, egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartása tekintetében) és 
iratbemutatás (szakképesítés igazolása). 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: a természetes személy, szolgáltató, gazdálkodó szervezet személyesen 
közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételeivel rendelkezik-e. 
A tevékenység folytatásának feltételei (a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 49. § (1) bekezdése): 
- büntetlen előélet, 
- a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 
- ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított köztartozása nincs, 
- rendelkezik a jogszabályban előírt szakképesítéssel. 
A tevékenység folytatásának további feltételei (a társasházkezelő, az ingatlankezelő, üzletszerűen történő végzésének 
feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. §): 
- természetes személy szolgáltató esetén a tevékenységet az végezheti, aki a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti társasházkezelői, 
ingatlankezelői, ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és-közvetítői szakképesítéssel rendelkezik, és olyan 
gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi 
köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is 
kiterjed, 
- gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén a tevékenységet olyan szervezet végezheti, amelynek tevékenységi köre az 
általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, és 
amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a 
tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, aki a hatóság által vezetett, általa 
nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e rendelet szerinti nyilvántartásban szerepel. 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégnyilvántartásból nem törölték-e, felszámolási, végelszámolási eljárás vele 
szemben van-e folyamatban, 
- az egyéni vállalkozó szolgáltató az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásában szerepel-e. 
 
Ellenőrzés tárgya : állatpanzió és állatmenhely engedélyek ellen őrzése 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (5) 
bekezdése 
 
Az ellen őrzés célja: 1. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény az állatmenhely és 
állatpanzió létesítésének és fenntartásának általános szabályai fejezetben foglalt 41. § -ban meghatározottak szerint 
kiadott engedélyben foglaltak megvalósulásának ellenőrzése 
2. Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. 
(II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 10. §- 12. §-ában foglaltak ellenőrzése. 
 
 
Ellenőrzési id őszak: 2015. január 1.- 2015.december 31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: bejelentés alapján folyamatosan. 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL.törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
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15.3. Békés Megyei Kormányhivatal Mez őkovácsházai Járási Hivatal Járási Földhivatala 
 
 
 
 I. Jogszabályi háttér 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/A. §-a szerint a szakmai irányító 
szerv legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít a szakmai 
irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lefolytatandó 
hatósági ellenőrzések (a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság) vonatkozásában és gondoskodik annak a szakmai 
irányító szerv honlapján történő közzétételéről. Az ellenőrző hatóság a szakmai irányító szerv által kiadott országos 
hatósági ellenőrzési terv alapján készíti el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény szerinti hatósági ellenőrzési tervét az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig. Az ellenőrző hatóság a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 91. §-a szerinti ellenőrzési jelentését elkészíti és megküldi az ellenőrzési időszakot követő 30. napig a szakmai 
irányító szervnek. Ezt követően az ellenőrző hatóság a szakmai irányító szerv által készített beszámoló közzétételével 
tesz eleget a Ket. szerinti ellenőrzési jelentés közzétételi kötelezettségének. 

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet ) 1.§ (4) 
bekezdése értelmében a megyei földhivatal tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi 
és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi 
CXXVI. törvény  6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási 
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény  2. § (1) bekezdés 
h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetője a földművelésügyi 
miniszter. 

 

     II. Az ellen őrzési terv célja 
 

Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-nyilvántartás, a földmérés, 
valamint a földvédelem) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson a földhivatalok 2015. évben lefolytatandó hatósági 
ellenőrzéseinek tervezéséhez. 

 

III. Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra ke rülő ellenőrzések általános célja 
 

A földhivatalok által végzett hatósági ellenőrzések célja a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének, vagy 
megsértésének megállapítása.  

Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való 
figyelmeztetés és végső esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az egységes jogalkalmazás 
érdekében. 

 

IV. Az ellen őrzési terv általános irányelvei  
 

• Az egységes jogalkalmazás, törvényesség betartásának, az egyes szakterületeken meghatározott jogok és 
kötelezettségek együttes érvényesülésének biztosítása. 

• Az illetékességi területre jellemző sajátosságok figyelembevétele. 
• A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, költségtakarékosság és a 

hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 
• A terv összeállítása során figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira is. 
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V. Az egyes hatósági ellen őrzések jogszabályi háttere 
 

1. TakarNet ellenőrzés 

• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény  (a továbbiakban: Inytv. ) 72-75. §, valamint 79. § 
 

Az Inytv. 75. §(2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő lekérdezések kivételével – a 
lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok 
ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az 
iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték. A napló minden esetben tartalmazza a 
lekérdezés időpontját, a lekérdezést végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, 
helyrajzi szám), díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó jogszabályi 
rendelkezésre való hivatkozást. 

Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők 
adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi hatóság és a rendszer 
üzemeltetője a felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a 
biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi hatóság 
javaslata alapján – a FÖMI határozatot hoz. 

Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való szolgáltatása 
(továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 

 

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  (a 
továbbiakban: Ket. ) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai [Ket. 39. §, 49. §, valamint 87-94. §]. 
 

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény  (a továbbiakban: Díjtörvény ) 30-31. §-ai a tulajdoni lap 
másolat igazgatási szolgáltatási díja alól teljes személyes díjmentességben részesülők körét, valamint a 
tárgyánál fogva díjmentes eljárások taxatív felsorolását tartalmazza. 

 

A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott eljárásokhoz (pl. hagyatéki eljárás, 
közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-
másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet megalapozó eljárás, az ügyszám, illetőleg a pályázati 
azonosító megjelölésével – a felhasználás célját hitelt érdemlően igazolni kell. Az elektronikus dokumentumként 
díjmentesen szolgáltatott nem hiteles és hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az erről készített papír alapú másolat 
kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél részére nem adható tovább. Amennyiben 
az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a díjmentesség igénybevételére jogszerűtlenül került sor, 
továbbá az ún. továbbszolgáltatási tilalom megsértése esetén az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő 
díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal kötelezi. A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye 
fellebbezésnek. 

 

• A Korm. rendelet  7. § (2) és (3) bekezdése értelmében az Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti 
ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint 
az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése 
tárgyában a határozat meghozatalára jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. A 
hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét. Az Inytv. 
75. § (4) bekezdése szerinti, a járási földhivatal bevonásával történ ő ellenőrzésre  és a hozzáférési 
jogosultság visszavonására vagy felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi 
hatóságként a Kormány a megyei – Budapesten a f ővárosi – földhivatalt jelöli ki. A Korm. rendelet a  
megyei földhivatal feladat és hatáskörébe telepíti a TakarNet ellen őrzések – járási földhivatalok 



 168 

bevonásával történ ő – lefolytatását, vagyis a helyszíni ellen őrzéseken a megyei földhivatal 
munkatársainak személyes jelenlétét biztosítani kel l. 

 

• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM 
rendelet  (a továbbiakban: Inyvhr. ) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. közjegyző, bírósági végrehajtó, 
felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. E rendelkezések a TakarNet ellenőrzést 
közvetlenül nem érintik. 

 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási 
adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási 
szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 
28.) FVM rendelet  (a továbbiakban: Díjvhr. ) 7. §-a a TakarNet ellenőrzés során beszedett – a Díjtörvényben 
meghatározott mértékű – díj FÖMI és földhivatalok közötti megosztásának, átutalásának szabályait 
tartalmazza. 

 

• A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzéséhez a 
Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú tájékoztató. 

 

• A Földmérési és Távérzékelési Intézet és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés 
elválaszthatatlan mellékletét képező Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) 

 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

 

• A Ket. hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai [Ket. 39. §, 49. §, valamint 87-94. §]. 
 

• A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény  (a továbbiakban: Földforgalmi 
tv. ) 8. § -a értelmében a föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba 
foglalására csak olyan papír alapú okmányon kerülhet sor, amely a Földforgalmi tv. végrehajtására kiadott 
rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkezik. 
 

• A Korm. rendelet 6/B. §-a alapján a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv. ) meghatározott, a biztonsági okmánnyal 
összefüggő kötelezettségek ellenőrzésére első fokon a járási földhivatalt,másodfokon a megyei földhivatalt jelöli 
ki. 
 

• A Fétv.  44/A. §-a tartalmazza a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésről szóló 
rendelkezéseket. 

 

• A felhasználó biztonsági okmánnyal kapcsolatos kötelezettségeinek, valamint a mezőgazdasági igazgatási 
szerv általi ellenőrzés részletes szabályait a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő 
más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak 
szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet  rögzíti. 

 

3. A termőföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése 

• A Ket. 88. §-a alapján „a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint végrehajtható döntésekben foglaltak teljesítését”. 

• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  (a továbbiakban: Tfvt. ) kötelező és rendszeresen 
lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdésében előírtakat a 
földhivatal rendszeresen ellenőrzi. 
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A Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 

,,5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet 
művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások 
betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). 

(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani. 

(3) Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását, a földhasználó vagy az 
igénybevevő köteles a termőföldet az első igénybevételig az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint 
hasznosítani (ideiglenes hasznosítás). 

(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen 
elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület felhasználást nem akadályozza, 
illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). 

(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi.” 

A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi 
Főosztálya által elrendelt határszemle ellenőrzések keretében kerülnek lefolytatásra az erdő nélküli termőterület 
10-20%-os arányban meghatározott területén. 

4. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

• A Ket. 88. §-a alapján „a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint végrehajtható döntésekben foglaltak teljesítését”. 

• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény  (a továbbiakban: Éltv. ) 17. § (4) 
bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig  az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. 
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés 
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Vhr. ) 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint külterületen – a járási földhivatalok illetékességi 
területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet (a továbbiakban: Jár.r. )szerint – az 
ingatlanügyi hatóság (a továbbiakban: járási földhivatal) a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésére, vagy 
bejelentés alapján végzi az Éltv.  17. § (4) bekezdésében foglaltak betartása érdekében. A járási földhivatal 
saját kezdeményezésre a Vhr.4.§ (2) bekezdésben meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken, 
továbbá a tevékenységével összefüggésében szerzett információi alapján ellenőrzi a parlagfűvel fertőzött 
területeket. 

Az ellenőrzés belterületen a jegyző feladata. 

VI. Az ingatlanügyi hatósági ellen őrzések keretében, a 2015. évben a járási földhivata loknak a következ őket 
kell kiemelten vizsgálniuk (az ellen őrzések szempontjai) 

 

1. TakarNet ellenőrzés 

• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI (2012. év előtt a Vidékfejlesztési 
Minisztérium) által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók 
[Inytv. 72-74. §, Inyvhr. 113/A-113/E. §] által végzett lekérdezésekre. 

• Jogszerűtlen felhasználás: valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott hozzáférési jogosultság 
iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött szolgáltatási szerződésbe foglalt felhasználási 
céltól és módtól eltérő igénybevételével, így különösen a lekérdezett adatok változatlan, vagy módosított 
(kiegészített, illetve csökkentett) tartalommal történő továbbadásával (továbbszolgáltatásával), akár 
ingyenesen, akár ellenszolgáltatás fejében kerül rá sor, a név szerinti lekérdezési jogosultság előírástól eltérő 
használatával, a hozzáférés jogosulatlan személy részére történő átengedésével, továbbá a biztonsági 
előírások megsértésével. Emellett a naplózási kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra 
vonatkozó előírások megsértése is jogszerűtlen felhasználásnak tekinthető. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: felhasználók) 
adatlekérdezései jogszerűségének – pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi díjmentes lekérdezés, napló 
jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése a Földmérési és Távérzékelési Intézet által 
készített gépi napló és a felhasználó által a lekérdezésekről vezetett napló összevetése alapján történik. 
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• Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az ún. 
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett adatok továbbadására, 
továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés jogosulatlan átengedésére. 

• A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következő szempontokra figyelemmel kell elvégezni: 
o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó jelszó megőrzése 

a jogosulatlan hozzáféréstől; 
o a számítógépen vezetett ingatlan nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus formában történő 

tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges; 
o különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt tulajdoni lapok 

tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá; 
o amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok jogosulatlan 

hozzáférés elleni védelméről; 
o a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a lekérdezett 

adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályi előírások és 
szerződéses kikötések betartására. 

 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

[Fétv. 44/A. §, 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 8. §] 

• A járási és a megyei földhivatalok ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a biztonsági okmányt 
kezelőközjegyzők, ügyvédek vagy az adott szervezetnél működő jogtanácsos (a továbbiakban együtt: 
felhasználó) biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségeinek vizsgálatára. A földhivatal ellenőrzi a föld 
tulajdonjogának átruházására, vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba foglalására szolgáló 
biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek betartását. 
 

• A járási földhivatal a biztonsági okmányt kezelő felhasználónál az alábbi előírások, kötelezettségek betartását 
ellenőrzi: 

o a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, 
biztonságos tárolására vonatkozó előírások, valamint 

o a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségek. 
 

• Biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségek 
megsértése (jogsértés megállapítása) 

o a földhivatala felhasználót bírsággal sújtja, vagy figyelmeztetésben részesíti, egyidejűleg felhívja a 
jogsértő állapot megszüntetésére; 

o a fenti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek, vagy a mulasztásnak a 
földhivatal tudomására jutásától számított egy év, illetve ha a cselekmény, vagy mulasztás 
elkövetésétől számított három év eltelt; 

o ha a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű bírság kiszabása is 
szükségtelen, bírságolás helyett a földhivatal figyelmeztetésben részesíti a felhasználót; 

o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban kiszabott 
bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a kiszabható bírság 
legmagasabb mértékét; 

o a bírság összege a fővárosi és megyei kormányhivatalt illeti meg. 
 

• A biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségek 
megsértése esetén kiszabható bírság  

o legkisebb összege: tizenötezer, legmagasabb összege százezer forint; 
o mértéke: az ellenőrzés során feltárt jogsértés összes körülményére (így különösen a nyilvántartás-, és 

jegyzőkönyv-vezetési, valamint az érvénytelenítési kötelezettség elmulasztásának, a megőrzési és 
visszaszolgáltatási kötelezettség, továbbá a biztonságos tárolásra vonatkozó előírások megsértésének 
súlya, gyakorisága) tekintettel kell meghatározni; 

o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén: a bírság összege a korábban kiszabott 
bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a kiszabható bírság 
legmagasabb mértékét; 

o összege a földhivatalt (a fővárosi és megyei kormányhivatalt) illeti meg; 
o megfizetése: a kiszabásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenötödik nap. 

 

3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése 
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A Tfvt-ben meghatározott földrészleteken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék- és ideiglenes hasznosítási 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

4. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

Külterületen a járási földhivatal által az Éltv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése. 

VII. Az ellen őrzést végz ők hatásköre kiterjed 
 

1. TakarNet ellenőrzés 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel meglétére, 
• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 
• a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. továbbszolgáltatási tilalom betartása) 

kötelezettségek vizsgálatára, 
• az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére 
• a hivatali munka során tudomásukra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 

részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint az egyéb („nem hivatalos”) forrásból származó 
információk (pl. reklámok, hirdetések, internetes honlapok célzott figyelése révén) vizsgálatára is. 

 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

• a jogszabályokban meghatározott előírások, kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel 
meglétére, 

• a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartás, jegyzőkönyv vezetésének, tartalmának 
vizsgálatára, 

• a biztonsági okmányok érvénytelenítésével kapcsolatos kötelezettségekre, 
• a biztonsági okmányok biztonságos tárolására vonatkozó előírások betartásának vizsgálatára, 
• a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségek 

ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásukra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 

részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint az egyéb („nem hivatalos”) forrásból származó 
információk vizsgálatára is. 

 
 
VIII. Az ellen őrzési terv tartalma 

 

Az ingatlanügyi hatóság által készített ellenőrzési tervnek szakterületenként legalább a következőket kell tartalmaznia: 

1. TakarNet ellenőrzés: 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• az előzetes értesítési kötelezettség elküldése, helyszíni ellenőrzés, ill. meghatározott esetekben a napló 

ellenőrzött időszakra vonatkozó másolatának bekérése 
• ellenőrzés időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint; 
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala által elkészített beosztás 

szerinti TakarNet felhasználók 
• az ellenőrzésben résztvevők: Baloghné Orosz Brigitta, Lehoczky Zoltán  
• az ellenőrzésekről készített jelentés leadási határideje a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala által 

meghatározott időpont 
A Mezőkovácsházi Járási Földhivatal a TakarNet ellenőrzésekben csak, mint közreműködő hatóság vesz részt, 
hatósági döntést nem hoz. 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• eszköze: helyszíni ellenőrzés 
• ellenőrzés időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint; 
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16. függelék 

A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivat ala 
 
16.1. Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási H ivatal Okmányirodai Osztály 

Az ellen őrzés tárgya:  Az ellenőrzés kiterjed a korábbi években ellenőrzés alá nem került azon egyéni vállalkozókra, 

akik az építőipar tevékenységi körben működnek.  

Az ellen őrzés célja: az egyéni vállalkozóról és az egyén cégről szóló 2009. évi CXV. tv. (a továbbiakban: Evtv.) 3/A. § 

(2) bekezdés e) pontja alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala az egyéni 

vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel – ellenőrzési terv alapján – hatósági ellenőrzést folytat. 

Ellenőrzési id őszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.  

Az ellen őrzések ütemezése:  

2015. I. negyedévben ellenőrzött egyéni vállalkozók tervezett száma: 20 fő  

2015. II. negyedévben ellenőrzött egyéni vállalkozók tervezett száma: 20 fő  

2015. III. negyedévben ellenőrzött egyéni vállalkozók tervezett száma: 20 fő  

2015 IV. negyedévben ellenőrzött egyéni vállalkozók tervezett száma: 20 fő  

Az ellen őrzés eszköze:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 89. § a) pontja alapján az ellenőrzés adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével valósul 

meg. 

Az ellen őrzés szempontrendszere:  

1.) Képesítéshez kötött tevékenység esetén az egyéni vállalkozó a jogszabályban meghatározott képesítéssel 

rendelkezik-e (Evtv. 16. § (2) bekezdés) 

2.) Amennyiben az egyéni vállalkozó képesítéssel nem rendelkezik a tevékenység folytatásában közreműködő, 

általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van-e olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik 

(Evtv. 16. § (2) bekezdés) 

3.) Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – 

hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, 

illetve végezheti (Evtv. 15. § (3) bekezdés). 

4.) Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó 

előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell (Evtv. 16. § (3) bekezdés). 

5.) Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. 

rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltünteti (Evtv. 16. § (4) 

bekezdés). 

6.) Amennyiben az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti, akkor annak időtartama megfelel az Evtv. 18. § 

(1) bekezdésben foglaltaknak. 

7.) A vállalkozói tevékenység szüneteltetésének időtartama alatt annak ellenőrzése, hogy az egyéni vállalkozó 

egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot 

nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat (Evtv. 18. § (3) bekezdés). 





 176 

 
16.2. Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási H ivatal Hatósági Osztály  
 

I. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 
59. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a temetkezési szolgáltatási tevékenység, továbbá a temető fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése. 

Ellenőrzési id őszak: 2015. január 01. - 2015. december 31. 

Ellenőrzés eszköze:  Ket. 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzések 

Temetőfenntartás és-üzemeltetés:  

Ellenőrzések ütemezése : II. félév 

Orosháza, Kardoskút 

Békéssámson, Tótkomlós 

Nagyszénás, Gádoros 

Csanádapáca, Pusztaföldvár 

Ellenőrzések szempontrendszere:  

- A temető fenntartás és üzemeltetésével összefüggő feladatok 2014. évi hatósági ellenőrzése kapcsán előírt 
kötelezettségek visszaellenőrzése. 

- Nyilvántartások megfelelően, naprakészen vezetettek-e.  

- Temetői szabályzat rendelkezésre áll-e. 

- Temetői térkép, sírhelytáblák, sorok számozása fel van-e tüntetve 

- Rendelkezési jog betartott-e. 

- Ravatalozó rendszeres takarítását elvégzik-e. 

- Hűtőberendezés van-e. 

- Tájékoztatás, parkoló rendelkezésre áll-e. 

- Kerítés, megfelelő minőségű út van-e. 

- Hulladékgyűjtés, vízvétel biztosított-e folyamatosan. 

- Temető üzemeltetési szerződés van-e 

 
Temetkezési szolgáltatás: 

Ellenőrzések ütemezése: 

I. negyedév Orosháza 
II. negyedév Tótkomlós 

Ellenőrzések szempontrendszere:  

- Bűnügyi nyilvántartó szerv nyilvántartásában tárolt adatok ellenőrzése. 
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16.3. Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási H ivatal Járási Földhivatala 
 
 
 
 
I. JOGSZABÁLYI  HÁTTÉR 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/A. §-a szerint a szakmai irányító 
szerv legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít a szakmai 
irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lefolytatandó 
hatósági ellenőrzések (a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság) vonatkozásában és gondoskodik annak a szakmai 
irányító szerv honlapján történő közzétételéről. Az ellenőrző hatóság a szakmai irányító szerv által kiadott országos 
hatósági ellenőrzési terv alapján készíti el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény szerinti hatósági ellenőrzési tervét az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig. Az ellenőrző hatóság a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 91. §-a szerinti ellenőrzési jelentését elkészíti és megküldi az ellenőrzési időszakot követő 30. napig a szakmai 
irányító szervnek. Ezt követően ellenőrző hatóság a szakmai irányító szerv által készített beszámoló közzétételével tesz 
eleget a Ket. szerinti ellenőrzési jelentés közzétételi kötelezettségének.  

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (4) 
bekezdése értelmében a megyei földhivatal tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi 
és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi 
CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási 
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés 
h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetője a földművelésügyi 
miniszter.  

Az országos hatósági ellenőrzési terv meghatározza a fővárosi és megyei kormányhivatalok földhivatalai által 
készítendő hatósági ellenőrzési tervek szakmai minimum tartalmát. A hatósági ellenőrzési terv a szakmai irányító szerv 
által meghatározott szakmai szempontok figyelembevételével került összeállításra. 

II. AZ  ELLENŐRZÉSI TERV CÉLJA 

Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, 
telekalakítás, földvédelem, földhasználat és engedélyezése) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson a földhivatal által 
2015. évben lefolytatandó hatósági ellenőrzések megtervezéséhez. 

III. AZ  INGATLANÜGYI  HATÓSÁG  ÁLTAL  LEFOLYTATÁSRA  KERÜLŐ ELLENŐRZÉSEK  ÁLTALÁNOS  CÉLJA 

A földhivatalok által lefolytatásra kerülő ellenőrzések célja a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének, vagy 
megsértésének megállapítása. 

Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való 
figyelmeztetés és végső esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az egységes jogalkalmazás 
érdekében. 

IV. AZ  ELLENŐRZÉSI TERV ÁLTALÁNOS  IRÁNYELVEI 

• Az egységes jogalkalmazás, törvényesség betartásának, az egyes szakterületeken meghatározott jogok és 
kötelezettségek együttes érvényesülésének biztosítása. 

• Az illetékességi területre jellemző sajátosságok figyelembevétele.  
• A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, költségtakarékosság és a 

hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni.  
• A terv összeállítása során figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira is.  

 

 

V. AZ EGYES HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉSEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE 
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1. Takarnet-ellen őrzés 

 

• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 72-75. §, valamint 79. § 
 

Az Inytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő lekérdezések kivételével – a 
lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok 
ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az 
iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték. A naplónak minden esetben tartalmaznia kell a 
lekérdezés időpontját, a lekérdezést végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, 
helyrajzi szám), díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó jogszabályi 
rendelkezésre való hivatkozást. 

Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők 
adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi hatóság és a rendszer 
üzemeltetője a felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a 
biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi hatóság 
javaslata alapján – a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) határozatot hoz. 

Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való szolgáltatása 
(továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a 
továbbiakban: Ket.) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket. 39.§, 49.§, valamint 87-94. §). 

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 30-31. §-ai a tulajdonilap-
másolat igazgatási szolgáltatási díja alól teljes személyes díjmentességben részesülők körét, valamint a 
tárgyánál fogva díjmentes eljárások taxatív felsorolását tartalmazza. 

• A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott eljárásokhoz (pl. hagyatéki 
eljárás, közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles 
tulajdonilap-másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet megalapozó eljárás, az ügyszám, 
illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével – a felhasználás célját hitelt érdemlően igazolni kell. Az 
elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem hiteles és hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az 
erről készített papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik 
fél részére nem adható tovább. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a 
díjmentesség igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá az ú. n. továbbszolgáltatási tilalom megsértése 
esetén az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal 
kötelezi. A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. 

• A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése értelmében Az Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) 
bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság megadására vonatkozó határozat 
meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a hozzáférési jogosultság 
visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult ingatlanügyi hatóságként a 
Kormány a FÖMI-t jelöli ki. A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése esetén ki kell kérni a 
miniszter véleményét. Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerinti, a járási földhivatal bevonásával történő 
ellenőrzésre és a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére 
jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a megyei – Budapesten a fővárosi – földhivatalt jelöli ki. A Korm. 
rendelet a megyei földhivatal feladat és hatáskörébe telepíti a TakarNet ellenőrzések – járási földhivatalok 
bevonásával történő – lefolytatását, vagyis a helyszíni ellenőrzéseken a megyei földhivatal munkatársainak 
személyes jelenlétét biztosítani kell. 

• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM 
rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. közjegyző, bírósági végrehajtó, 
felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. E rendelkezések a TakarNet ellenőrzést 
közvetlenül nem érintik. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-
nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: Díjvhr.) 7. §-a a TakarNet ellenőrzés során beszedett – a 
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Díjtörvényben meghatározott mértékű – díj FÖMI és a földhivatalok között megosztásának és átutalásának 
szabályait tartalmazza. 

• A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzéséhez a 
Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú tájékoztató szolgál. 

• A FÖMI és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az 
Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 

 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 

• A Ket. hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai [Ket. 39. §, 49. §, valamint 87-94. §].  
• A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 

8. § -a értelmében a föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba 
foglalására csak olyan papír alapú okmányon kerülhet sor, amely a Földforgalmi tv. végrehajtására kiadott 
rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkezik. 

• A Korm. rendelet 6/B. §-a alapján a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott, a biztonsági okmánnyal 
összefüggő kötelezettségek ellenőrzésére első fokon a járási földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt 
jelöli ki. 

• A Fétv. 44/A. §-a tartalmazza a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésről szóló 
rendelkezéseket. 

• A felhasználó biztonsági okmánnyal kapcsolatos kötelezettségeinek, valamint a mezőgazdasági igazgatási 
szerv általi ellenőrzés részletes szabályait a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő 
más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak 
szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rögzíti.  

 

3. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzése 

• A Ket. 88. §-a alapján „a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.” 

• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) kötelező és rendszeresen 
lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdésében előírtakat a 
földhivatal rendszeresen ellenőrzi. 

 

A Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 

„5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési 
ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett 
a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). 

(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő terméssel kell hasznosítani.  

(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú 
felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás) 

(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, 
ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza 
(mellékhasznosítás). 

(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. 

A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi Főosztálya 
által elrendelt határszemle ellenőrzésének keretében kerülnek lefolytatásra az erdő nélküli termőterület 10-20%-os 
arányban meghatározott területén. 

 

4. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  
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• A Ket. 88. §-a alapján „a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.” 

 

• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) 
bekezdése érdekében a fölhasználó köteles adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt 
az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. 

 

• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés 
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008 (VIII. 30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Vhr.) 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint külterületen – a járási földhivatalok illetékességi 
területeinek kijelöléséről szóló 149/2012 (XII. 28.) VM rendelet (a továbbiakban: Jár.r) szerint – az ingatlanügyi 
hatóság (a továbbiakban: járási földhivatal) a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésére, vagy bejelentés 
alapján végzi az Éltv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartása érdekében. A járási földhivatal saját 
kezdeményezésre a Vhr. 4.§ (2) bekezdésben meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken, továbbá a 
tevékenységével összefüggésében szerzett információi alapján ellenőrzi a parlagfűvel fertőzött területeket. 
Az ellenőrzés belterületen a jegyző feladata. 

 

VI. AZ INGATLANÜGYI HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉSEK KERETÉBEN, 2015. ÉVBEN A JÁRÁSI 
FÖLDHIVATALOKNAK A KÖVETKEZ ŐKET KELL KIEMELTEN VIZSGÁLNIUK (AZ ELLEN ŐRZÉSEK 
SZEMPONTJAI) 

 

1. TakarNet ellen őrzés 

• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI (2012. év előtt a Vidékfejlesztési 
Minisztérium) által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók 
(Inytv. 72-74. Inyvhr. 113/A-113/E.§) által végzett lekérdezésekre. 

• Jogszerűtlen felhasználás: valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott hozzáférési jogosultság 
iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött szolgáltatási szerződésben foglalt felhasználási 
céltól és módtól eltérő igénybevétel, így különösen a lekérdezett adatok változatlan, vagy módosított 
(kiegészített, csökkentett) tartalommal történő továbbadásával (továbbszolgáltatásával), akár ingyenesen, akár 
ellenszolgáltatás fejében került rá sor, a név szerinti lekérdezési jogosultság előírástól eltérő használatával, a 
hozzáférés jogosulatlan személy részére történő átengedésével, továbbá a biztonsági előírások megsértésével. 
Emellett a naplózási kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra vonatkozó előírások 
megsértése is jogszerűtlen felhasználásnak tekinthető. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: felhasználók) 
adatlekérdezései jogszerűségének –pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi díjmentes lekérdezés, napló 
jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése a Földmérési és Távérzékelési Intézet által 
készített gépi napló és a felhasználó által a lekérdezésekről vezetett napló összevetése alapján történik. 

• Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az. ún. 
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett adatok továbbítására, 
továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés jogosulatlan átengedésére. 

• A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következető szempontokra figyelemmel kell elvégezni: 
o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó jelszó megőrzése 

a jogosulatlan hozzáféréstől; 
o a számítógépen vezetett ingatlan-nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus formában történő 

tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges; 
o különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt tulajdoni lapok 

tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá; 
o amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok jogosulatlan 

hozzáférés elleni védelméről; 
o a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a lekérdezett 

adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályi előírások és 
szerződéses kikötések betartására. 

 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése [Fétv. 44/A. §, 47/2014. (II. 26.) 
Korm. rendelet 8. §] 
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• A járási és a megyei földhivatalok ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a biztonsági okmányt kezelő 
közjegyzők, ügyvédek, vagy az adott szervezetnél működő jogtanácsos (a továbbiakban együtt: felhasználó) 
biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségeinek vizsgálatára. A földhivatal ellenőrzi a föld tulajdonjogának 
átruházására, vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba foglalására szolgáló biztonsági okmánnyal 
összefüggő kötelezettségek betartását. 

• A járási földhivatal a biztonsági okmányt kezelő felhasználónál az alábbi előírások, kötelezettségek betartását 
ellenőrzi: 

o a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, 
biztonságos tárolására vonatkozó előírások, valamint  

o a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségek.  
• Biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségek 

megsértése (jogsértés megállapítása) 
o a földhivatal a felhasználót bírsággal sújtja, vagy figyelmeztetésben részesíti, egyidejűleg felhívja a 

jogsértő állapot megszüntetésére;  
o a fenti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek, vagy a mulasztásnak a 

földhivatal tudomására jutásától számított egy év, illetve ha a cselekmény, vagy mulasztás 
elkövetésétől számított három év eltelt;  

o ha a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű bírság kiszabása is 
szükségtelen, bírságolás helyett a földhivatal figyelmeztetésben részesíti a felhasználót;  

o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban kiszabott 
bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a kiszabható bírság 
legmagasabb mértékét;  

o a bírság összege a fővárosi és megyei kormányhivatalt illeti meg.  
• A biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségek 

megsértése esetén kiszabható bírság 
o legkisebb összege: tizenötezer, legmagasabb összege százezer forint;  
o mértéke: az ellenőrzés során feltárt jogsértés összes körülményére (így különösen a nyilvántartás-, és 

jegyzőkönyv-vezetési, valamint az érvénytelenítési kötelezettség elmulasztásának, a megőrzési és 
visszaszolgáltatási kötelezettség, továbbá a biztonságos tárolásra vonatkozó előírások megsértésének 
súlya, gyakorisága) tekintettel kell meghatározni;  

o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén: a bírság összege a korábban kiszabott 
bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a kiszabható bírság 
legmagasabb mértékét;  

o összege a földhivatalt (a fővárosi és megyei kormányhivatalt) illeti meg;  
o megfizetése: a kiszabásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenötödik nap.  

 

3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

A Tfvt-ben meghatározott földrészleteken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék- és ideiglenes hasznosítási 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

 

4. A parlagf űvel fert őzött terület felkutatása  

Külterületen a járási földhivatalok által az Éltv. 17.§ (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése. 

 

VII. AZ  ELLENŐRZÉST VÉGZŐK  HATÁSKÖRE  KITERJED  

1. TakarNet ellen őrzés 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel meglétére; 
• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére; 
• a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. továbbszolgáltatási tilalom betartása) 

kötelezettségek vizsgálatára; 
• az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére; 
• a hivatali munka során tudomásukra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 

részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint egyéb („nem hivatalos”) forrásból származó 
információk (pl. reklámok, hirdetések, internetes honlapok célzott megfigyelése révén) vizsgálatára is. 
 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése  
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• a jogszabályokban meghatározott előírások, kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel 
meglétére,  

• a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartás, jegyzőkönyv vezetésének, tartalmának 
vizsgálatára,  

• a biztonsági okmányok érvénytelenítésével kapcsolatos kötelezettségekre,  
• a biztonsági okmányok biztonságos tárolására vonatkozó előírások betartásának vizsgálatára,  
• a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségek 

ellenőrzésére,  
• a hivatali munka során tudomásukra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 

részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint az egyéb („nem hivatalos”) forrásból származó 
információk vizsgálatára is.  

 

3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése. 
 

4. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése. 
 

VIII. AZ ELLENŐRZÉSI TERV TARTALMA 

 

1. Takarnet-ellen őrzés 
 

• az ellenőrzés célja: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése; 
• eszköze: helyszíni ellenőrzés, ill. meghatározott esetekben az ellenőrzött időszakra vonatkozóan a napló 

másolatának bekérése; 
• ellenőrzés időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint; 
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala által elkészített beosztás 

szerint; 
• az ellenőrzésben résztvevők: 

o az Orosházi Járási Hivatal Járási Földhivatala részéről Szabados Józsefné ingatlan-nyilvántartási 
osztályvezető 

 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése  

• az ellenőrzés célja: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése; 
• eszköze: helyszíni ellenőrzés 
• ellenőrzés időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint; 
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: közjegyzők, ügyvédek, szervezetnél működő jogtanácsosok; 
• az ellenőrzésben résztvevők: 

o az Orosházi Járási Hivatal Járási Földhivatala részéről Lászik Tamásné főtanácsos, ingatlan-
nyilvántartási ügyintéző 

 

3. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzésének lényeges adatai:  

• az ellenőrzés célja: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése; 
• eszköze: helyszíni ellenőrzés 
• időszaka: 2015. június 1-től 2015. szeptember 30-ig 
• ellenőrizendő települések: Csanádapáca, Pusztaföldvár 
• ellenőrizendő terület: 9650 hektár 
• az ellenőrzést végzi: Vetró Antal főtanácsos, földügyi ügyintéző (Orosházi Járási Hivatal Járási 

Földhivatala) 
• értesítés: hirdetményi úton 
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16.5. Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási H ivatal Járási Népegészségügyi Intézete 
 

Az előre ütemezett ellenőrzések tárgya 

Szakterület 

megnevezése 

Az ellenőrzendő egységek 

körének  meghatározása 

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid 

leírása 

Az ellenőrzendő egységek 

száma/aránya 

Ellenőrzési időszak 

Az ellenőrzések 

ütemezésére 

vonatkozó javaslat a 

területi szakig. szerv 

számára 

A hatósági 

ellenőrzés 

javasolt 

eszköze a 

területi szakig. 

szerv számára 

Vitaminokat és ásványi 

anyagokat tartalmazó étrend-

kiegészítő készítményeket 

forgalmazó egységek  

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. 

(IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt 

hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata 

és a 432/2012/EU rendeletben foglalt 

egészségügyi állítások ellenőrzése. E-

vitamin és C-vitamin tartalmú 

készítmények esetében célzott 

laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. 

A Járási Népegészségügyi Intézet 

illetékességi területén  minimálisan 5 

db termék vizsgálata. 

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:  

1 db minta. 

2015. március 01. - 

2015. december 

31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.   

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

később kidolgozásra 

kerülő monitoring terv 

alapján   

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Étrend-kiegészítő 

készítmények közül a kiemelt 

célcsoportot képező fogyás 

elősegítését célzó termékeket 

forgalmazó egységek  

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. 

(IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt 

hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata 

és a 432/2012/EU rendeletben foglalt 

egészségügyi állítások ellenőrzése, 

gyógyszer-hatóanyag tartalomra 

vonatkozóan célzott laboratóriumi 

vizsgálatokkal kiegészítve. 

A Járási Népegészségügyi Intézet 

illetékességi területén  minimálisan 1 db 

termék vizsgálata. 

2015. március 01. - 

2015. december 

31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.   

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

később kidoolgozásra 

kerülő monitoring terv 

alapján   

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Közegészségügy/élelmezés- 

és táplálkozás 

egészségügy 

Anyatej-helyettesítő 

tápszereket, mint különleges 

táplálkozási igényt kielégítő 

élelmiszereket forgalmazó 

egységek 

A különleges táplálkozási célú 

élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet, az anyatej-

helyettesítő és anyatej-kiegészítő 

tápszerről szóló 20/2008. (V.14.) EüM 

rendelet, valamint a 1924/2006/EK 

rendeletben foglalt jelölések, és 

tápanyag-összetétel ellenőrzése, 

A Járási Népegészségügyi Intézet 

illetékességi területén  minimálisan 2 

db termék vizsgálata. 

2015. március 01. - 

2015. december 

31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.   

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

később kidolgozásra 

kerülő monitoring terv 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 
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laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. alapján  

Csecsemők és kisgyermekek 

számára készült, feldolgozott 

gabona alapú tejpépet, mint 

különleges táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszereket 

forgalmazó egységek 

 

A különleges táplálkozási célú 

élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendelet, a csecsemők és 

kisgyermekek számára készült 

feldolgozott gabona alapú 

élelmiszerekről és bébiételekről szóló 

35/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben 

foglaltak alapján a jelölések ellenőrzése, 

laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. 

A Járási Népegészségügyi Intézet 

illetékességi területén   minimálisan 2 

db termék vizsgálata. 

2015. március 01. - 

2015. december 

31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.   

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

később kidolgozásra 

kerülő monitoring terv 

alapján. 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel. 

Glutén-érzékenyeknek szánt 

élelmiszereket, mint 

különleges táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszereket 

forgalmazó egységek 

A különleges táplálkozási célú 

élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet, a lisztérzékenységben 

szenvedőknek szánt élelmiszerek 

összetételéről és címkézéséről szóló 

41/2009/EK rendelet alapján a jelölések 

ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal 

kiegészítve. 

A Járási Népegészségügyi Intézet 

illetékességi területén  minimálisan  2 

db termék címke vizsgálata. 

2015. március 01. - 

2015. december 

31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.   

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

később kidolgozásra 

kerülő monitoring terv 

alapján 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Közegészségügy/élelmezés- 

és táplálkozás-egészségügy 

Nagy izomerő kifejtését 

elősegítő, elsősorban 

sportolóknak, nehéz fizikai 

munkát végzőknek szánt 

élelmiszerek közül az 

izomtömeg-növelő 

készítményeket, mint 

különleges táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszereket 

A különleges táplálkozási célú 

élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet alapján a jelölések 

ellenőrzése, egészségre vonatkozó 

állítások ellenőrzése. 

A Járási Népegészségügyi Intézet 

illetékességi területén  minimálisan 2 db 

termék vizsgálata. 

2015. március 01. - 

2015. december 

31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.   

Helyszíni 

ellenőrzés 
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forgalmazó egységek 

Cumikat és cuclikat 

forgalmazó egységek  

A cumik és cuclik egészségügyi 

követelményeiről, valamint a 

forgalmazás feltételeiről szóló 9/2002. 

(X. 17.) ESzCsM rendelet 6. §-a alapján 

minőségi és egészségügyi 

megfelelőségről szóló dokumentum 

ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal 

kiegészítve. 

A Járási Népegészségügyi Intézet 

illetékességi területén  minimálisan 5 db 

termék vizsgálata. Laboratóriumi 

vizsgálati mintaszám (csomagolt 

termék):  

1 db minta  

2015. március 01. - 

2015. december 

31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                                                                                                                                   

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

monitoring terv 

alapján                                                                                                                                                                                       

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel. 

Iskolabüfék  A nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben 

foglaltak szerint a népegészségügyi 

termékadóról szóló 2011. évi CIII. 

Törvényben foglaltak figyelembe 

vételével.  

A Járási Népegészségügyi Intézet 

illetékességi területén minimálisan 5 db 

az iskolabüfék árukínálatának 

vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálati 

mintaszám:  

- 1 db minta  

2015. március 01. - 

2015. december 

31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                                  

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

monitoring terv 

alapján                                                                                                          

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Közegészségügy/élelmezés- 

és táplálkozás-egészségügy 

Óvodák A közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás-egészségügyi előírásokról 

szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI 

rendeletben foglaltak ellenőrzése, 

laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.  

A Járási Népegészségügyi Intézet 

illetékességi területén 4 db elsősorban 

óvodai étkeztetés vizsgálata 

tápanyagszámítással. Laboratóriumi 

vizsgálati mintaszám:  

- 1 db minta  

2015. szeptember 

01. – 

 2015. december 

31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                                                                                                                                   

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

monitoring terv 

alapján                                                                                                                                                                                       

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 
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Nevelési-oktatási 

intézmények, ahol diétás 

étkeztetést biztosítanak 

A közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás-egészségügyi előírásokról 

szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI 

rendeletben foglaltak ellenőrzése.  

A Járási Népegészségügyi Intézet 

illetékességi területén 7 db elsősorban 

óvoda vizsgálata a diétás étkeztetés 

biztosítására vonatkozóan. 

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: 1 

db minta. 

2015. február 01. - 

2015. március 31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                         

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

monitoring terv 

alapján                                                                                                 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Az OÉTI-nél nyilvántartásból 

törölt étrend-kiegészítő 

készítmények ellenőrzése 

étrend-kiegészítő 

készítményeket forgalmazó 

egységekben 

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. 

(IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt 

hatáskörbe tartozó készítmények 

ellenőrzése az OÉTI "Forgalomba 

hozataltól eltiltott étrend–kiegészítők 

listája" elnevezésű táblázatban szereplő 

törölt készítmények tekintetében. 

A rendelkezésre álló kapacitás és a 

korábbi évek ellenőrzési tapasztalat 

alapján. 

2015. március 01. - 

2015. december 

31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.      

Helyszíni 

ellenőrzés 

Közegészségügy/élelmezés- 

és táplálkozás 

egészségügy - kozmetikum 

Kozmetikai termékeket 

forgalmazó egységek  

A kozmetikai termékekre vonatkozó 

állítások közös kritériumok alapján 

történő alkalmazásának ellenőrzése 

Az illetékességi területen  található 

egységek, a hatósági kapacitás 

függvényében. 

2015. március 1. - 

2015. december 

31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni 

ellenőrzés 

  Forgalmazott kozmetikumok 

ellenőrzése, különös 

hangsúllyal a harmadik 

országból származó 

termékekre 

A 1223/2009/EK rendeletben és a 

246/2013 (VII.2.) Korm. rendeletben 

előírt kötelezettségek betartásának 

ellenőrzése, kiemelt figyelemmel az 

alábbiakra: 

- a termékek CPNP portálon történő 

regisztrációja megtörtént-e,  

- van –e az EU-ban letelepedett felelős 

személy,   

- kettős csomagolású termékeknél a 

magyar nyelvű felirat,   

A Járási Népegészségügyi Intézet 

illetékességi területén  minimálisan 2 db 

termék vizsgálata. 

Végrehajtás: 2015. 

március 15. - 

december 31. 

Jelentési határidő:  

- Részjelentés: 

2015. augusztus 

31. 

Összefoglaló 

jelentés: 

- 2016. január 31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

később kidolgozásra 

kerülő monitoring terv 

alapján 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

  Forgalmazott kozmetikumok 

címke állításainak ellenőrzése 

A kozmetikai termékekre vonatkozó 

állítások ellenőrzése 

A Járási Népegészségügyi Intézet 

illetékességi területén  minimálisan 5 db 

termék címke vizsgálata. 

Végrehajtás: 

2015.március 1.-

szeptember 15. 

  Helyszíni 

ellenőrzés 
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Közegészségügy/ 

gyermek-és ifjúság 

egészségügy 

Időszakosan és folyamatosan 

működő gyermeküdülők és 

szálláshellyel rendelkező 

táborok 

Az időszakosan, valamint a 

folyamatosan működő gyermeküdülők, 

és szálláshellyel rendelkező táborok 

közegészségügyi felmérése  

Az illetékességi területen  található 

egységek  

2015. június 15. - 

2015. augusztus 

31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni 

ellenőrzés 

  Kollégiumok és diákotthonok 

közegészségügyi 

körülményeinek ellenőrzés 

Az általános és középfokú iskolák, 

valamint a felsőoktatási intézmények 

kollégiumainak/diákotthonainak 

közegészségügyi felmérése egységes 

szempontrendszer alapján. A mellékelt 

felmérőlapokat a járási népegészségügyi 

intézetek munkatársai töltik ki. A 

kitöltött felmérőlapokat a 

megyei/fővárosi kormányhivatalok 

népegészségügyi szakigazgatási szervei 

összegyűjtik, majd megküldik az OKI 

Település-egészségügyi Osztályának 

Gyermek - és Ifjúsághigiénés Csoportja 

számára, ahol az adatok feldolgozása és 

értékelése történik. 

Az illetékességi területen található 

egységek 

2015.március 1.-

december 16. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatos. 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Faanyagvédőszereket 

forgalmazó egységek  

A 8. terméktípusba tartozó 

faanyagvédőszerek ellenőrzése, és az 

engedéllyel nem rendelkező, vagy 

illegális termékek kiszűrése 

Az illetékességi területen  található 

egységek, a hatósági kapacitás 

függvényében. 

2015. január 1.- 

2015. december 

31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni 

ellenőrzés 

Közegészségügy/kémiai 

biztonság 

Intermedier anyagot gyártó 

és importáló cégek  

Intermedier státusz és regisztrációs 

követelményeknek való megfelelés 

ellenőrzése  

A járási népegészségügyi intézetek 

illetékességi területén található 

egységek. 

2015. január 1.- 

2015. december 

31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni 

ellenőrzés 

  REACH korlátozás 

betartásának ellenőrzése 

A 847/2012/EK rendelet a REACH XVII. 

mellékletének 18 a. bejegyzését 

módosította és előírja, hogy 2014. április 

10. után a meghatározott, higanyt 

tartalmazó mérőműszerek nem 

hozhatók forgalomba. Az ellenőrzés 

A járási népegészségügyi intézetek 

illetékességi területén található 

egységek. 

2015. január 1.- 

2015. december 

31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.     

Helyszíni 

ellenőrzés 
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célja a korlátozás betartatása 

  CLP rendelet hatálya alá 

tartozó anyagok és keverékek 

ellenőrzés 

A CLP rendelet hatálya alá eső anyagok 

és keverékek, valamint a CLP rendelet 

által érintett kötelezettek (cégek, 

vállalkozások, ipari szereplők) 

ellenőrzése, különös tekintettel a 

keverékekre vonatkozó 2015. június 1-i 

határidőre (CLP rendelet 61. cikk). 

A járási népegészségügyi intézetek 

illetékességi területén található 

egységek. 

2015. január 1.- 

2015. december 

31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.     

Helyszíni 

ellenőrzés 

  Veszélyes anyagok és 

keverékek bejelentése során 

tapasztalt hiányosságok 

kijavításának ellenőrzése 

Az OKBI által a veszélyes anyagok és 

keverékek bejelentése során a tényleges 

bejelentés hiányával és a biztonsági 

adatlapokkal kapcsolatosan jelzett 

szakmai problémák/hiányosságok 

kijavításának ellenőrzése, a hibák, 

hiányosságok pótoltatása. 

A járási népegészségügyi intézetek 

illetékességi területén található 

egységek. 

2015. január 1.- 

2015. december 

31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.     

Helyszíni 

ellenőrzés 

  Biociddal kezelt árucikkek 

ellenőrzése 

 

 

Az előző évi CLEEN projekt 

folytatásaként a kezelt árucikkekkel 

kapcsolatos, biocid termékre és 

címkézésre vonatkozó előírások 

betartatása, kezelt árucikkek 

beazonosítása. 

A járási népegészségügyi intézetek 

illetékességi területén található  

egységek 

2015. január 1.- 

2015. december 

31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.     

Helyszíni 

ellenőrzés 

Vonatok, vasúti megállók, 

várakozó helyek és peronok 

 

A dohányzási korlátozás megsértésének 

ellenőrzése 

Nem meghatározott. 2015. március 1-

14.,                   

2015. szeptember 

1-15. 

Hétköznapokon reggel, 

a munkába menetel, 

illetve délután, a 

munkából jövetel 

időtartamában 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Közegészségügy/nem 

dohányzók védelme 

Szórakoztató-vendéglátóipari 

egységek 

A dohányzási korlátozás megsértésének 

ellenőrzése 

Nem meghatározott. 2015. március 15-

30.,                   

2015. szeptember 

Munkaidőn túli, illetve 

hétvégén az esti 

Helyszíni 

ellenőrzés 
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16-30. órákban 

Közegészségügy/ 

település- 

és környezet egészségügy 

Minden település 

vonatkozásában az ivóvizek 

vizsgálata a 201/2001. (X.25.) 

Korm. rendelet által előírt 

minimális hatósági ellenőrző 

vizsgálat elvégzésével, illetve 

az előre meghatározott 

minimális önellenőrző 

ólomvizsgálat megkövetelése 

a vízszolgáltatótól.  

2013. december 25-én változott az 

ivóvíz ólomtartalmára vonatkozó 

határérték, az ideiglenes 25 µg/l helyett 

a 10 µg/l határérték lépett érvénybe. 

Mivel az ólom egészségkárosító hatása a 

6 éven aluli gyermekeket érinti 

legnagyobb mértékben, ezért kérjük a 

hatósági ólomvizsgálatokat lehetőség 

szerint a gyermekintézményekben 

végezni, valamint az önellenőrző 

vizsgálatok is tartalmazzanak ilyen 

intézményből származó mintákat.  

A  Járási Népegészségügyi illetékességi 

területén működő valamennyi egység. 

2015. január 1.- 

2015. december 

31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

laboratóriumi 

vizsgálat 

  Szezonális medencés fürdők 

ellenőrzése 

A 37/1996.(X.18.) NM rendelet szerinti 

hatósági ellenőrzések, vízminőség 

vizsgálatok végzése és jelentések 

küldése a táblázatok kitöltésével 

Az Járási Népegészségügyi illetékességi 

területen található egységek. 

2015. január 01.-

2015.szeptember 

15. 

Az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

laboratóriumi 

vizsgálat 

  Külső téri levegőminőséggel 

kapcsolatos felmérés 

Felmérés az illetékességi területükön 

előforduló a lakosság egészségét 

közvetlenül érintő külső téri 

levegőminőséget érintő problémákról, 

panaszokról, a levegőtisztaság-védelmi 

intézkedések eredményeinek értékelése 

céljából. 

A járási népegészségügyi intézetek 

illetékességi területén található 

egységek. 

2015. január 1.- 

2015. december 

31. 

Az ellenőrzés 

időszakában 

folyamatosan. 

Helyszíni 

ellenőrzés 

  Környezeti szempontból 

fenntartható egészségügyi 

intézmények felmérése 

Az OKI és az OTH komplex kérdőíves 

felmérés keretében országosan 

közvetlenül méri fel az egészségügyi 

intézmények környezet-egészségügyi 

szempontú fenntarthatóságát. 

A járási népegészségügyi intézetek 

illetékességi területén. OTH által 

meghatározott egységek. 

2015. január 1.- 

2015. december 

31. 

Az ellenőrzés 

időszakában 

folyamatosan. 

Helyszíni 

ellenőrzés 
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  Gyógymedencék 

vonatkozásában előírt 

szabályos üzemeltetési 

kötelezettség betartásának 

ellenőrzése 

Helyszíni szemle során a 

gyógymedencék üzemeltetésére 

vonatkozó töltő- és pótvíz 

mennyiségének összehasonlítása az 

üzemnaplóban szereplő, az üzemeltetési 

szabályzatban meghatározott és a 

mellékletben feltűntetett töltő-és pótvíz 

adatokkal. 

Az illetékességi területen található 

egységek. 

2015.január 1.-

2015. december 

15. 

Az ellenőrzés 

időszakában 

folyamatosan. 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Járványügy A többször használatos orvosi 

eszközöket alkalmazó 

egészségügyi szolgáltatók  

A többször használatos orvosi eszközök 

tisztítás-fertőtlenítésére szolgáló  

műszertisztító- fertőtlenítő 

berendezések felmérése: az illetékességi 

területükön az egészségügyi 

szolgáltatóknál üzemelő műszertisztító-

fertőtlenítő berendezések felmérése az 

OEK által kiadott kérdőív alapján. A 

felmérés célja annak megállapítása, 

hogy az egyes egészségügyi szolgáltatók 

milyen típusú és hány berendezéssel 

rendelkeznek, valamint ezen 

berendezések validálása és 

időszakonkénti, ellenőrzése 

megtörténik-e az MSZ EN 15883 

szabvány alapján. 

 

 

A járási népegészségügyi intézetek 

illetékességi területén működő 

valamennyi járóbeteg-ellátó intézmény. 

2015. március 16. - 

2015. december 

31. 

Az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Egészségügyi igazgatás Bőrgyógyász magánorvosi 

rendelők ellenőrzése. 

Bőrgyógyász magánorvosi rendelők 

ellenőrzése, különös tekintettel a 

kisműtétes beavatkozásokra, az ehhez 

kapcsolódó szövettani vizsgálatokhoz 

köthető szerződéses kapcsolatra. 

A járási népegészségügyi intézetek 

illetékességi területén. 

2015. január 1. - 

2015. december 

31. 

Az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Ápolási szakfelügyelet Bőrgyógyászati 

magánellátásban dolgozók 

szakdolgozók ellenőrzése 

A bőrgyógyászati magánellátásban a 

szakdolgozói feltételek és feladatok 

ellenőrzés 

A járási népegészségügyi intézetek 

illetékességi területén.. 

2015.január 1.-

2015. december 

31. 

Az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 





17. függelék 

A Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivata la 
 

17.1. Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hi vatal Okmányirodai Osztály 
 
 
Ellenőrzés tárgya: egyéni vállalkozók tevékenységének ellenőrzése 

Az ellen őrzés célja: Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: 

Evtv.) 3/A. § (2) bekezdés e) pontja alapján az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének 

ellenőrzése 

Ellenőrzési id őszak: 2015. 01. 01 - 2015. 12. 31. 

Az ellen őrzés ütemezése: vezetői kompetencia 

Az ellen őrzés eszköze a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 89. § a) és b) pontja szerinti ellenőrzéssel 

Az ellen őrzés szempontrendszere  

1.) képesítéshez kötött tevékenység esetén az egyéni vállalkozó a jogszabályban meghatározott 

képesítéssel rendelkezik-e (Evtv. 16. § (2) bekezdés), 

2.) amennyiben az egyéni vállalkozó képesítéssel nem rendelkezik, a tevékenység folytatásában 

közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van-e olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik, (Evtv. 16. § (2) bekezdés) 

3.) ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet- 

hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti 

meg, illetve végezheti (Evtv. 15. § (3) bekezdés), 

4.) ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó 

előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell (Evtv. 16. § (3) bekezdés), 

5.) az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. 

rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni (Evtv. 16. 

§ (4) bekezdés), 

6.) amennyiben az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti, akkor annak időtartama megfelel az Evtv. 

18. § (1) bekezdésben foglaltaknak, 

7.) a vállalkozói tevékenység szüneteltetésének időtartama alatt annak ellenőrzése, hogy az egyéni 

vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új 

jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat (Evtv. 18. § (3) bekezdés) 

 

 

 

Sarkad, 2014. december 3. 





 197 

 
17.2. Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hi vatal Hatósági Osztály 
 

Ellenőrzés tárgya: a járási hivatal illetékessége területén fellelhető egyházi és köztemetők temetkezési 

szolgáltatása, temető üzemeltetése  

Az ellen őrzés célja: A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: 

tv.),valamint a  végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rend.-ben (továbbiakban: Korm. rend.)foglalt 

előírások ellenőrzése 

Ellenőrzési id őszak: 2015. 01. 01 - 2015. 12. 31. 

Az ellen őrzés ütemezése: 2015. év II. félévében 

Az ellen őrzés eszköze a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel 

Az ellen őrzés szempontrendszere  

Nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás rendelkezésre áll-e, 

megfelelően, naprakészen vezetett-e (tv. 16. § f), tv. 18. §, Korm. rend 41. § (1)); 

Temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak mértéke, 

temetőgondnoki feladatok, kötelezettségek) rendelkezése áll-e, tartalmát tekintve a tv. és korm. rend.-ben 

foglaltaknak megfelel-e  (tv. 6. § (4), tv. 16. §, Korm. rend 41/A. §) 

Temetői térkép rendelkezésre áll-e (Korm.r. 17§ (1));  

Sírhelytáblák, sorok számozása megfelelő-e (Korm. r. 10. § (2);  

Rendelkezési jog időtartama betartott-e (tv. 22. § (4), Korm. rend. 18. § (1));  

Ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató helyiség, technikai helyiség) rendszeres takarítását elvégzik-e 

(Korm.r. 5.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) bekezdés Korm. r. 5.§ (6), tv. 16. § d); Hűtés megfelelő-e (Korm.r. 

5.§ (3));  

Tájékoztatás nyitva tartásról, temetők rendjéről megfelelően történik-e (Korm.r. 17.§ (3));  

Fásítás megfelelő mértékű-e (Korm.r. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));   

Parkoló rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  

Megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); 

Kerítés megfelelő-e (Korm.r. 3.§ (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) (Korm.r. 8. § (1) lezárt temető)); 

Hulladékgyűjtés megfelelően történik-e (Korm.r. 4.§ (1), tv. 16. § j));  

Vízvételi lehetőség biztosított-e (Korm.r. 4.§ (2), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  

Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban foglaltak 

megtartásra kerülne-e (Korm.r. 55.§ (3), tv. 39. §);  

Jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. r. 54. § (1) tv. 17. §); 



 198 

Telephely megfelelően kialakított-e (Korm.r. 47.- 48.§);  

Tevékenységet engedélyező határozat (száma, kelte) a végzett tevékenység az engedélyben foglaltaknak 

megfelelően történik-e (tv. 30. § (1));  

Milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása (tv. 25. §);  

Ügyfélfogadás (helyisége, rendje) megfelelően történik-e (Korm.r. 47.§ (1), (2), tv. 26. § (2)); Kellékbemutató 

helyiséget kialakítottak-e (Korm. r. 47. § (1), tv. 26. § (3)); 

Halott szállítása megfelelően történik-e (Korm.r. 43. § tv. 35. §)  

Halott-szállító jármű (tisztítása, fertőtlenítése, naplóvezetés) megfelelő-e (Korm.r. 44.§ (1), 45. § (3) tv. 35. 

§);  

Alkalmazottak, szakképesítése (Korm.r. 51. § (1) tv. 26. § (1)); 

Vagyoni biztosíték rendelkezésre áll-e (Korm.r. 52. § , 53. § tv. 30. §); 

Kifogásolható közegészségügyi (higiénés) körülmény esetén a Ket. 94. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak 

szerint jegyzőkönyv erre vonatkozó része megküldendő a járási népegészségügyi intézet részére.   

Ellenőrzés tárgya: A levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzése 

Az ellen őrzés célja: A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése 

alapján Korm. rendelet előírásai betartásának ellenőrzése 

Ellenőrzési id őszak: 2015. 01. 01 - 2015. 12. 31. 

Az ellen őrzés ütemezése: bejelentés alapján folyamatosan  

Az ellen őrzés eszköze a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel 

Az ellen őrzés szempontrendszere  

A Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala hatáskörébe kizárólag 

az alábbi források tartoznak: 

- a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés 

forrása, 

- a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt 

kibocsátó tüzelőberendezés forrása, 

- az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására 

szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrása, 

- a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterhelés és 

- a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrás. 

Ellenőrzési területek: 

- az általános levegővédelmi követelmények érvényesülnek-e (Korm. rendelet 4-5. §-ai) 
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17.3. Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hi vatal Járási Földhivatala 
 
 

AZ  ELLENŐRZÉSI TERV CÉLJA 
 
Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-nyilvántartás, 
földmérés, földvédelem) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson a földhivatal által 2015. évben 
lefolytatandó hatósági ellenőrzések megtervezéséhez. 
 
I. AZ INGATLANÜGYI  HATÓSÁG  ÁLTAL  LEFOLYTATÁSRA  KERÜLŐ ELLENŐRZÉSEK  

ÁLTALÁNOS  CÉLJA 

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja a jogszabályokban előírt 
kötelezettségek teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 
Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a 
jogkövetésre való figyelmeztetés és végső esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az 
egységes jogalkalmazás érdekében. 
 
II. AZ  ELLENŐRZÉSI TERV ÁLTALÁNOS  IRÁNYELVEI 
 
Az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának biztosítása 
A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, költségtakarékosság 
és a hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 
A terv összeállításánál figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira. 
 
III. AZ  EGYES HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  JOGSZABÁLYI  HÁTTERE 
 
1. Takarnet-ellen őrzés 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 72-75. §, valamint 

79. § 
 
Az Inytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő 
lekérdezések kivételével – a lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A 
bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni 
kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási 
adatokat lekérdezték. A naplónak minden esetben tartalmaznia kell a lekérdezés időpontját, a lekérdezést 
végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám), díjmentes 
lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó jogszabályi rendelkezésre 
való hivatkozást. 
 
Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi 
hatóság és a rendszer üzemeltetője a felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre 
vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság 
visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi hatóság javaslata alapján – a Földmérési és Távérzékelési Intézet 
(a továbbiakban: FÖMI) határozatot hoz. 
 
Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való 
szolgáltatása (továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 
 

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 
(a továbbiakban: Ket.) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket. 39.§, 49.§, valamint 87-94. 
§). 

 
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 

igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 30-31. 
§-ai a tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díja alól teljes személyes díjmentességben 
részesülők körét, valamint a tárgyánál fogva díjmentes eljárások taxatív felsorolását tartalmazza. 
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A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott eljárásokhoz (pl. 
hagyatéki eljárás, közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges elektronikus dokumentumként 
szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet 
megalapozó eljárás, az ügyszám, illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével – a felhasználás 
célját hitelt érdemlően igazolni kell. Az elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem 
hiteles és hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az erről készített papír alapú másolat kizárólag a 
lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél részére nem adható tovább. 
Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a díjmentesség 
igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá az ú. n. továbbszolgáltatási tilalom megsértése 
esetén az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére 
határozattal kötelezi. A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. 
 

• A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 7. § (2) és (3) bekezdése 
értelmében Az Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a 
hozzáférési jogosultság megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § 
(4) bekezdésében meghatározott, a hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése 
tárgyában a határozat meghozatalára jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. 
A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter 
véleményét. (3) Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerinti, a járási földhivatal bevonásával történő 
ellenőrzésre és a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy felfüggesztésére irányuló javaslat 
megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a megyei – Budapesten a fővárosi – 
földhivatalt jelöli ki. A Korm. rendelet a megyei földhivatal feladat és hatáskörébe telepíti a TakarNet 
ellenőrzések – járási földhivatalok bevonásával történő- lefolytatását, vagyis a helyszíni 
ellenőrzéseken a megyei földhivatal munkatársainak személyes jelenlétét biztosítani kell.  

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) 

FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. közjegyző, 
bírósági végrehajtó, felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. E 
rendelkezések a TakarNet ellenőrzést közvetlenül nem érintik. 

 
• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-

nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-
nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének 
részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: Díjvhr.) 7. §-a a 
TakarNet ellenőrzés során beszedett – a Díjtörvényben meghatározott mértékű – díj FÖMI és a 
földhivatalok között megosztásának és átutalásának szabályait tartalmazza. 

 
• A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának 

ellenőrzéséhez a Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú tájékoztató 
szolgál. 

 
• A FÖMI és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét 

képező Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 
 
2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 
 

• A Ket. hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai [Ket. 39. §, 49. §, valamint 87-94. §] 
• A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 

Földforgalmi tv.) 8. §-a értelmében a föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát 
érintő más jogügylet írásba foglalására csak olyan papír alapú okmányon kerülhet sor, amely a 
Földforgalmi tv. végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel 
rendelkezik. 

• A Korm. rendelet 6/B. §-a alapján a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként  a 
mezőgazdasági- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a 
továbbiakban: Fétv.) meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek 
ellenőrzésére első fokon a járási földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki. 

• A Fétv. 44/A. §-a tartalmazza a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzéséről 
szóló rendelkezéseket. 

• A felhasználó biztonsági okmánnyal kapcsolatos kötelezettségeinek, valamint a mezőgazdasági 
igazgatási szerv általi ellenőrzés részletes szabályait a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld 
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tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági 
kellékeiről és kibocsátásának szabályairól szóló 47/2014. (II.26.) Korm. rendelet rögzíti. 

 
 
3. A hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellé khasznosítási kötelezettség ellen őrzése 
 

• A Ket. 88. §-a alapján „a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését”. 

• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) kötelező és 
rendszeresen lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tfvt. 5. § (1)-(4) 
bekezdésében előírtakat a földhivatal rendszeresen ellenőrzi. 

 
A Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
„5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet 
művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi 
előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási 
kötelezettség). 
(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő terméssel kell hasznosítani.  
(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett 
célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás) 
(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen 
elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, 
illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). 
(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. 

 
A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi 
és Térinformatikai Főosztálya által elrendelt határszemle ellenőrzésének keretében kerülnek lefolytatásra az 
erdő nélküli termőterület 10-20%-os arányban meghatározott területén. 

 
4. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

 
• A Ket. 88. §-a alapján A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 

rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 
• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény (a továbbiakban: Éltv.) 

17. § (4) bekezdése érdekében a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. 

• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008 (VIII. 
30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint külterületen - a 
járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012 (XII. 28.) VM rendelet (a 
továbbiakban: Jár.r) szerint – az ingatlanügyi hatóság (a továbbiakban: járási földhivatal) a helyszíni 
ellenőrzést saját kezdeményezésére, vagy bejelentés alapján végzi,   az Éltv. 17. § (4) 
bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében. A járási földhivatal saját 
kezdeményezésre a Vhr. 4.§ (2) bekezdésben meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken, 
továbbá a tevékenységgel összefüggésben szerzett információi alapján ellenőrzi a parlagfűvel 
fertőzött területeket. 
Az ellenőrzés belterületen a jegyző feladata. 

 
IV. AZ  INGATLANÜGYI  HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  KERETÉBEN,  2015. ÉVBEN  A JÁRÁSI  

FÖLDHIVATALNAK  A KÖVETKEZŐKET  KELL  KIEMELTEN  VIZSGÁLNIA  (AZ  ELLENŐRZÉSEK  

SZEMPONTJAI) 

1. TakarNet ellen őrzés 

• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI (2012. év előtt a 
Vidékfejlesztési Minisztérium) által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal 
rendelkező felhasználók (Inytv. 72-74. Inyvhr 113/A-113/E.§) által végzett lekérdezésekre. 

• Jogszerűtlen felhasználás: valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott hozzáférési 
jogosultság iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött szolgáltatási 
szerződésben foglalt felhasználási céltól és módtól eltérő igénybevétel, így különösen a lekérdezett 
adatok változatlan, vagy módosított (kiegészített, csökkentett) tartalommal történő továbbadásával 



 203 

(továbbszolgáltatásával), akár ingyenesen, akár ellenszolgáltatás fejében került rá sor, a név szerinti 
lekérdezési jogosultság előírástól eltérő használatával, a hozzáférés jogosulatlan személy részére 
történő átengedésével, továbbá a biztonsági előírások megsértésével. Emellett a naplózási 
kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra vonatkozó előírások megsértése is 
jogszerűtlen felhasználásnak tekinthető. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: 
felhasználók) adatlekérdezései jogszerűségének –pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi díjmentes 
lekérdezés, napló jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése a Földmérési és 
Távérzékelési Intézet által készített gépi napló és a felhasználó által a lekérdezésekről vezetett 
napló összevetése alapján történik. 

• Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az. ún. 
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett adatok 
továbbítására, továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés jogosulatlan átengedésére. 

• A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következető szempontokra figyelemmel kell 
elvégezni: 

o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó jelszó 
megőrzése a jogosulatlan hozzáféréstől; 

o a számítógépen vezetett ingatlan-nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus formában 
történő tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges; 

o különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt tulajdoni 
lapok tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek ne 
férhessenek hozzá; 

o amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok 
jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről; 

o a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a 
lekérdezett adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó 
jogszabályi előírások és szerződéses kikötések betartására. 

 

2.  A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 

[Fétv. 44/A. §.47/2014. (II.26.) Korm. rendelet 8.§.] 

• A járási és a megyei földhivatalok ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a biztonsági 
okmányt kezelő közjegyzők, ügyvédek vagy az adott szervezetnél működő jogtanácsos (a 
továbbiakban együtt: felhasználó) biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségeinek 
vizsgálatára. A földhivatal ellenőrzi a föld tulajdonjogának átruházására, vagy a föld tulajdonjogát 
érintő más jogügylet írásba foglalására szolgáló biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek 
betartását. 

• A járási földhivatal a biztonsági okmányt kezelő felhasználónál az alábbi előírások, kötelezettségek 
betartását ellenőrzi: 

o a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, jegyzőkönyv-vezetési, 
biztonságos tárolására vonatkozó előírások, valamint 

o a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási 
kötelezettségek. 

• Biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos 
kötelezettségek megsértése (jogsértés megállapítása) 

o a földhivatal a felhasználót bírsággal sújtja, vagy figyelmeztetésben részesíti, egyidejűleg 
felhívja a jogsértő állapot megszüntetésére; 

o a fenti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek, vagy a 
mulasztásnak a földhivatal tudomására jutásától számított egy év, illetve ha a cselekmény, 
vagy mulasztás elkövetésétől számított három év eltelt; 

o ha a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű bírság kiszabása 
is szükségtelen, bírságolás helyett a földhivatal figyelmeztetésben részesíti a felhasználót; 

o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban 
kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a 
kiszabható bírság legmagasabb mértékét; 

o a bírság összege a fővárosi és megyei kormányhivatalt illeti meg. 
 

• A biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos 
kötelezettségek megsértése esetén kiszabható bírság. 
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o legkisebb összege: tizenötezer, legmagasabb összege százezer forint; 
o mértéke: az ellenőrzés során feltárt jogsértés összes körülményére (így különösen a 

nyilvántartás-, és jegyzőkönyv-vezetési, valamint az érvénytelenítési kötelezettség 
elmulasztásának, a megőrzési és visszaszolgáltatási kötelezettség, továbbá a biztonságos 
tárolásra vonatkozó előírások megsértésének súlya, gyakorisága9 tekintettel kell 
meghatározni; 

o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén: a bírság összege a 
korábban kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a 
kiszabható bírság legmagasabb mértékét; 

o összege a földhivatalt (a fővárosi és megyei kormányhivatalt) illeti meg; 
o megfizetése: a kiszabásról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított 

tizenötödik nap.   
 

3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

A Tfvt-ben meghatározott földrészleteken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék- és ideiglenes 
hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

 

4.. A parlagf űvel fert őzött terület felkutatása  

Külterületen a járási földhivatalok által az Éltv. 17.§ (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése. 

 
V. AZ  ELLENŐRZÉST VÉGZŐK  HATÁSKÖRE  KITERJED 

  
1. TakarNet ellen őrzés  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel 
meglétére, 

• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 
• a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. továbbadási tilalom betartása) 

kötelezettségek vizsgálatára, 
• az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásunkra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az 

ügyfelek részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint egyéb („nem hivatalos”) 
forrásból származó információk (pl. reklámok, hirdetések, internetes honlapok célzott megfigyelése 
révén) vizsgálatára is. 

 
2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 

•  A jogszabályokban meghatározott előírások, kötelezettségek betartására, a jogszabályokban előírt 
feltétel meglétére, 

• a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartás, jegyzőkönyv vezetésének, 
tartalmának vizsgálatára, 

• a biztonsági okmányok érvénytelenítésével kapcsolatos kötelezettségekre, 
• a biztonsági okmányok biztonságos tárolására vonatkozó előírások betartásának vizsgálatára, 
• a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási 

kötelezettségek ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásukra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az 

ügyfelek részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint az egyéb („nem hivatalos”) 
forrásból származó információk vizsgálatára is. 

 

3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
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4. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
VI. AZ ELLENŐRZÉSI TERV TARTALMA 

1. Takarnet-ellen őrzés 
 
• az ellenőrzés tárgya és célja: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának 

ellenőrzése 
• az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés ill. meghatározott esetekben a napló ellenőrzött 

időszakra vonatkozó másolatának bekérése  
• ellenőrzés időszaka, ütemezése: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési 

terve szerint  
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala által elkészített 

beosztás szerint  
• az ellenőrzésben résztvevők: 

o Bertalan-Kele Beáta járási földhivatal-vezető (Sarkadi Járási Hivatal Járási Földhivatala) 
o Jakab Alexandra ingatlan-nyilvántartási gyakornok (Sarkadi Járási Hivatal Járási 

Földhivatala) 
 
 
2. A földátruházási okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése:  
 

• az ellenőrzés tárgya és célja: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának 
ellenőrzése 

• az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés 
• ellenőrzés időszaka, ütemezése: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési 

terve szerint 
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési 

terve szerint 
• az ellenőrzést végzi:  

o Bertalan-Kele Beáta földhivatal-vezető (Sarkadi Járási Hivatal Járási Földhivatala) 
o Jakab Alexandra ingatlan-nyilvántartási gyakornok (Sarkadi Járási Hivatal Járási 

Földhivatala) 
 
3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzésének 
lényeges adatai:  
 

• az ellenőrzés tárgya és célja: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának 
ellenőrzése 

• az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés 
• az ellenőrzés időszaka: 2015. június 1- 2015. szeptember 30. 
• ellenőrizendő település: Újszalonta, Zsadány 
• ellenőrizendő terület: 7192 ha 
• az ellenőrzést végzi:  

o Krcsmárik Robin, osztályvezető (Sarkadi Járási Hivatal Járási Földhivatala) 
o Futaki Gábor, mezőgazdász (Sarkadi Járási Hivatal Járási Földhivatala) 

 
3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

 
• az ellenőrzés tárgya és célja: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának 

ellenőrzése 
• az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés 
• az ellenőrzés időszaka: 2015. július 1- 2015. október 30. 
• ellenőrizendő település: Mezőgyán, Geszt, Kötegyán, Méhkerék, Sarkad, Sarkadkeresztúr, 

Újszalonta, Biharugra, Körösnagyharsány, Okány, Zsadány 
• az ellenőrzést végzi: 

o Futaki Gábor, mezőgazdász (Sarkadi Járási Hivatal Járási Földhivatala) 
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18.2.Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hi vatal Hatósági Osztály  

 

Ellenőrzés tárgya: a járási hivatal illetékessége terület én fellelhet ő egyházi és köztemet ők 
temetkezési szolgáltatása, temet ő üzemeltetése 

Az ellen őrzés célja:  a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: tv.), 
valamint a végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rend.-ben (továbbiakban: Korm. rend.) foglalt 
előírások ellenőrzése. 

Ellenőrzési id őszak:    2015.01.01-2015.12.31. 

Az ellen őrzés ütemezése:   2015. augusztus: Békésszentandrás, Szarvas  

    2015. szeptember: Csabacsűd, Kondoros 

Az ellen őrzés eszköze:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 

Az ellen őrzés szempontrendszere: 

Nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás rendelkezésre áll-e, 
megfelelően, naprakészen vezetett-e (tv. 16. § f), tv. 18. §, Korm. rend 41. § (1));  

Temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak mértéke, 
temetőgondnoki feladatok, kötelezettségek) rendelkezése áll-e, tartalmát tekintve a tv. és korm. rend.-ben 
foglaltaknak megfelel-e (tv. 6. § (4), tv. 16. §, Korm. rend 41/A. §) 

Temetői térkép rendelkezésre áll-e (Korm.r. 17§ (1)); Sírhelytáblák, sorok számozása megfelelő-e (Korm. r. 
10. § (2); 

Rendelkezési jog időtartama betartott-e (tv. 22. § (4), Korm. rend. 18. § (1));  

Ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató helyiség, technikai helyiség) rendszeres takarítását elvégzik-e 
(Korm.r. 5.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) bekezdés Korm. r. 5.§ (6), tv. 16. § d);  

Hűtés megfelelő-e (Korm.r. 5.§ (3));  

Tájékoztatás nyitvatartásról, temetők rendjéről megfelelően történik-e (Korm.r. 17.§ (3));  

Fásítás megfelelő mértékű-e (Korm.r. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); 

Parkoló rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); 

Megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  

Kerítés megfelelő-e (Korm.r. 3.§ (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) (Korm.r. 8. § (1) lezárt temető)); 

Hulladékgyűjtés megfelelően történik-e (Korm.r. 4.§ (1), tv. 16. § j));  

Vízvételi lehetőség biztosított-e (Korm.r. 4.§ (2), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); 

Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban foglaltak 
megtartásra kerülne-e (Korm.r. 55.§ (3), tv. 39. §); 

Jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. r. 54. § (1) tv. 17. §); 

Telephely megfelelően kialakított-e (Korm.r. 47.- 48.§); 
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Tevékenységet engedélyező határozat (száma, kelte) a végzett tevékenység az engedélyben foglaltaknak 
megfelelően történik-e (tv. 30. § (1)); 

Milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása (tv. 25. §);  

Ügyfélfogadás (helyisége, rendje) megfelelően történik-e (Korm.r. 47.§ (1), (2), tv. 26. § (2)); Kellékbemutató 
helyiséget kialakítottak-e (Korm. r. 47. § (1), tv. 26. § (3)); 

Halott szállítása megfelelően történik-e (Korm.r. 43. § tv. 35. §)  

Halott-szállító jármű (tisztítása, fertőtlenítése, naplóvezetés) megfelelő-e (Korm.r. 44.§ (1), 45. § (3) tv. 35. 
§);  

Alkalmazottak, szakképesítése (Korm.r. 51. § (1) tv. 26. § (1));  

Vagyoni biztosíték rendelkezésre áll-e (Korm.r. 52. § , 53. § tv. 30. §); 

Kifogásolható közegészségügyi (higiénés) körülmény esetén a Ket. 94. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak 
szerint jegyzőkönyv erre vonatkozó része megküldendő a járási népegészségügyi intézet részére. 

Ellenőrzés tárgya: Az üzletszer ű társasház- és ingatlankezel ő tevékenység ellen őrzése 

Az ellen őrzés célja:  Az ingatlanvállalkozás-felügyeletei hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. 
Rend. 1. §, valamint 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. § (3) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján 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 rendeletben foglalt előírások 
ellenőrzése. 

Ellenőrzési id őszak:    2015.november 1- 2015.november 30. 

Az ellen őrzés ütemezése:   2015. november 1-15.  

Az ellen őrzés eszköze:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 89. § a) pontja alapján adatszolgáltatás (büntetlen előélet, 
foglalkozástól eltiltás, köztartozás-mentesség, cégnyilvántartási adatok, egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartása tekintetében) és iratbemutatás (szakképesítés igazolása). 

Az ellen őrzés szempontrendszere:  a természetes személy, szolgáltató, gazdálkodó szervezet 
személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának 
feltételeivel rendelkezik-e 

A tevékenység folytatásának feltételei (a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 49. § (1) 
bekezdése): 

- büntetlen előélet, 

- a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 

- ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított köztartozása nincs, 

- rendelkezik a jogszabályban előírt szakképesítéssel. 

A tevékenység folytatásának további feltételei (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 2. §): 
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- természetes személy szolgáltató esetén a tevékenységet az végezheti, aki a nemzetgazdasági miniszter 
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti 
társasházkezelői, ingatlankezelői, ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői 
szakképesítéssel rendelkezik, és olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, 
alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos 
TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, 

- gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén a tevékenységet olyan szervezet végezheti, amelynek 
tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti 
ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, és amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, 
alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan – 
foglalkoztatottal rendelkezik, aki a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e 
rendelet szerinti nyilvántartásban szerepel, 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégnyilvántartásból nem törölték-e, felszámolási, végelszámolási 
eljárás vele szemben van-e folyamatban, 

- az egyéni vállalkozó szolgáltató az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásában szerepel-e. 

Ellenőrzés tárgya: a leveg őtisztaság-védelmi el őírások betartásának ellen őrzése 

Az ellen őrzés célja:  a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 
rendelet) 36. § (2) bekezdése alapján a Korm. rendelet előírásai betartásának ellenőrzése. 

Ellenőrzési id őszak:    2015. január 1 - 2015. december 31. 

Az ellen őrzés ütemezése:  2015. február 1-28., 2015. október 1-31. 

Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 

Az ellen őrzés szempontrendszere: a Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal 
járási hivatala hatáskörébe kizárólag az alábbi források tartoznak: 

- a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés 
forrása, 

- a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgáz 
kibocsátó tüzelőberendezés forrása, 

- az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására 
szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrása,  

- a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterhelés és 

- a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrás. 

Ellenőrzési területek: 

- az általános levegővédelmi követelmények érvényesülnek-e (Korm. rendelet 4-5. §-ai) 

- a diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesítik-e (Korm. rendelet 26. § 
(1) bek.) 

- a diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan 
rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik-e (Korm. rendelet 26. § (2) bek.) 

- a bűzzel járó tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával végzik-e (Korm. rendelet 30. § 
(1)-(2) bek.)  

Szarvas, 2014. december 11. 
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18.3. Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási H ivatal Járási Építésügyi Hivatala 
 

A hatóság 
− székhelye: 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27., 
− postázási címe: 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27., 
− címe: 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27., 
− további elérhetőségei: tel.:06-66-795-350, 06-66-795-351, 06-66-795-355, e-mail: 

szarvas.jaras@bekes.gov.hu honlap: www.bekeskh.hu 
 

I. 

ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉSEK 

Az építésfelügyeleti hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 
61. § alapján ellenőrzést végez. 

1. Az ellen őrző hatóság általános feladata 

Az építésfelügyeleti hatóság az Eljr. 58. § alapján  ellenőrzi vagy ellen őrizheti 

A bontási tevékenység megkezdésének bejelentése nélkül vagy az építésfelügyeleti hatóság tiltása ellenére 
végzett építési tevékenységet, 

− az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, 
− azt, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek-e a tevékenység jellegének megfelelő 

jogosultsággal, 
− az építőipari kivitelezési dokumentáció meglétét, 
− az építési napló vezetését és annak tartalmát, 
− az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások betartását. 
A meglévő építmények körében a jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését, valamint az 
építésügyi és örökségvédelmi hatósággal együttműködve - azt, hogy a műemlékek műszaki állapota nem 
veszélyezteti-e a műemléki értékeket. 
Felkutatja 
− a) a szabálytalan építési tevékenységeket, 
− b) az építési vagy bontási engedély nélkül vagy bontási tudomásulvétel nélkül végzett építési 

tevékenységeket, 
− c) az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén a településrendezési tervek, 

valamint a helyi építési szabályzat és az országos építési követelmények megsértésével végzett építési 
tevékenységeket. 

Az előzőekben meghatározott ellenőrzéséhez, a tényállás tisztázásához az építésügyi monitoring (ÉMO) 
alkalmazásával adatokat szerezhet be, előzmény iratokat és állapotdokumentumokat vizsgálhat. 
A helyszíni ellenőrzést egyidejűleg legalább két fő végzi. Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzésbe más - 
jogszabályban erre felhatalmazott - szervet, szervezetet is bevonhat, az építési helyszín ellenőrzését az 
építésfelügyelő a bevont szerv, szervezet képviselőjével is lefolytathatja. 
 

2. Az ellen őrző hatóság általános hatásköre és illetékessége 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 
(XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Éhk) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint, illetékessége az 1. 
melléklet I. rész 3.1 sorszáma szerint: Szarvasi-, Orosházi-, Gyomaendrődi járások területe.  

 

3. Ellenőrzési id őszak 
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2015. január 1. – 2015. december 31. között. 

4. Ellenőrzés szempontrendszere 

Az Eljr. 61. § (1), (4) és (5) bekezdése szerint: 

Az építésfelügyeleti hatóság köteles évente legalább egyszer ellenőrzést tartani a tudomásulvételi eljárás 
alapján megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység helyszínén. Az e körbe nem tartozó építési 
tevékenységek ellenőrzését szúrópróbaszerűen vagy a (4) bekezdés szerinti ellenőrzési utasításban 
foglaltak szerint végzi. 
Az építésügyért felelős miniszter az Eljr. 58. § (2) bekezdés b) pontja, az 58. § (3) és (4) bekezdése szerinti 
ellenőrzésre az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig a tárgyévre vonatkozóan ellenőrzési utasítást ad 
ki, amelyben 

a) meghatározza 
aa) a tárgyi évben tartandó építésfelügyeleti célvizsgálatok szempontrendszerét, 
ab) azokat a településeket, településrészeket, ahol összevont építésfelügyeleti hatósági ellenőrzést kell 

tartani; és 
b) az előző évi nyilvántartási adatok alapján javaslatot tesz utóvizsgálati ellenőrzésre azokon a 

településeken, településrészeken, ahol a szabálytalanságok száma növekedett. 
Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéseit - az építésügyi hatóság, az illetékes területi építész-, illetve 
mérnöki kamara, valamint területi ipar- és kereskedelmi kamara, továbbá az építtetői fedezetkezelők 
javaslatát is figyelembe véve - az építésügyért felelős miniszter ellenőrzési utasítás figyelembevételével az 
ellenőrzési időszakot megelőző 15. napjáig elkészített éves munkaterv szerint végzi. 
Az ismertetett további szempontok az építésügyért felelős miniszter utasításban megadottak megfelelően 
kerülnek a későbbiekben meghatározásra. 

5. A hatósági ellen őrzés eszközei 

a) Helyszíni ellenőrzés. 

b) Elektronikus hatósági nyilvántartási rendszerben távoli eléréssel való ellenőrzés (pld: e-napló 
ellenőrzése).  

  

6. Tervezett hatósági ellen őrzések száma járásonként 

 Település/körzet Tervezett éves ellen őrzések száma 

1. Szarvasi Járás illetékességi területe 26 

2. Orosházi Járás illetékességi területe 22 

3. Gyomaendrődi Járás illetékességi területe 12 

Összesen: 60 

Ellenőrzések havi ütemezése 
 

Időszak Település 
Ellenőrzési 
szempontok 

Tervezett 
ellenőrzések 

száma 

Összevont 
ellenőrzések 

száma 
Összesen  

Január 
Szarvas, 

Békésszentandrás, 
Csabacs űd 

Meglévő építmények 
körében a 

4 - 4 
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18.4. Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási H ivatal Járási Földhivatala  
 
 
 

AZ  ELLENŐRZÉSI TERV CÉLJA 
 
Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-nyilvántartás, 
földmérés, földvédelem) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson a földhivatal által 2015. évben 
lefolytatandó hatósági ellenőrzések megtervezéséhez. 
 
I. AZ INGATLANÜGYI  HATÓSÁG  ÁLTAL  LEFOLYTATÁSRA  KERÜLŐ ELLENŐRZÉSEK  

ÁLTALÁNOS  CÉLJA 

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja a jogszabályokban előírt 
kötelezettségek teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 
Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a 
jogkövetésre való figyelmeztetés és végső esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az 
egységes jogalkalmazás érdekében. 
 
II. AZ  ELLENŐRZÉSI TERV ÁLTALÁNOS  IRÁNYELVEI 
 
Az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának biztosítása 
A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, költségtakarékosság 
és a hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 
A terv összeállításánál figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira. 
 
III. AZ  EGYES HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  JOGSZABÁLYI  HÁTTERE 
 
1. Takarnet-ellen őrzés 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény  (a továbbiakban: Inytv.)  72-75. §, 

valamint 79. § 
 
Az Inytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő 
lekérdezések kivételével – a lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A 
bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni 
kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási 
adatokat lekérdezték. A naplónak minden esetben tartalmaznia kell a lekérdezés időpontját, a lekérdezést 
végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám), díjmentes 
lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó jogszabályi rendelkezésre 
való hivatkozást. 
 
Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi 
hatóság és a rendszer üzemeltetője a felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre 
vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság 
visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi hatóság, illetve a rendszer üzemeltetőjének javaslata alapján – a 
Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) határozatot hoz. 
 
Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való 
szolgáltatása (továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 
 

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL  törvény  
(a továbbiakban: Ket. ) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket. 39.§, 49.§, valamint 87-
94. §). 

 
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 

igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény  (a továbbiakban: Díjtörvény ) 30-31. 
§-ai a tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díja alól teljes személyes díjmentességben 
részesülők körét, valamint a tárgyánál fogva díjmentes eljárások taxatív felsorolását tartalmazza. 
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A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott eljárásokhoz (pl. hagyatéki 
eljárás, közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem 
hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet megalapozó eljárás, az 
ügyszám, illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével – a felhasználás célját hitelt érdemlően igazolni kell. 
Az elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem hiteles és hiteles tulajdonilap-másolat, 
valamint az erről készített papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható 
fel, harmadik fél részére nem adható tovább. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során 
megállapítja, hogy a díjmentesség igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá az ú. n. 
továbbszolgáltatási tilalom megsértése esetén az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel 
kétszeresének megfizetésére határozattal kötelezi. A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs 
helye fellebbezésnek. 

 
• A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  (továbbiakban Korm. rendelet ) 7. § (2) és (3) bekezdése 

értelmében Az Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a 
hozzáférési jogosultság megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § 
(4) bekezdésében meghatározott, a hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése 
tárgyában a határozat meghozatalára jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. 
A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter 
véleményét. (3) Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerinti, a járási földhivatal bevonásával történő 
ellenőrzésre és a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy felfüggesztésére irányuló javaslat 
megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a megyei – Budapesten a fővárosi – 
földhivatalt jelöli ki. 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) 

FVM rendelet  (a továbbiakban: Inyvhr. ) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. közjegyző, 
bírósági végrehajtó, felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. E 
rendelkezések a TakarNet ellenőrzést közvetlenül nem érintik. 

 
• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-

nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-
nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének 
részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet  (a továbbiakban: Díjvhr. ) 7. §-a a 
TakarNet ellenőrzés során beszedett – a Díjtörvényben meghatározott mértékű – díj FÖMI és a 
földhivatalok között megosztásának és átutalásának szabályait tartalmazza. 

 
• A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának 

ellenőrzéséhez a Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú tájékoztató 
szolgál. 

 
• A FÖMI és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét 

képező Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 
 
2.   A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüg gő kötelezettségek ellen őrzése 
 

• A Ket. hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket.39. § 49. § valamint 87-94 §) 
• A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. Törvény  (továbbiakban: 

Földforgalmi tv .) 8 §-a értelmében a föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát 
érintő más jogügylet írásba foglalására csak olyan papír alapú okmányon kerülhet sor, amely a 
Földforgalmi tv.  végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel 
rendelkezik. 

• A Korm.rendelet  6/B §-a alapján a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a mező és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. Törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013.évi CCXII. Törvényben  (továbbiakban: Fétv. ) 
meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésére első fokon a 
járási földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki. 

• A Fétv . 44/A §-a tartalmazza a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzéséről 
szóló rendelkezéseket. 

• A felhasználó biztonsági okmánnyal kapcsolatos kötelezettségeinek, valamint a mezőgazdasági 
igazgatási szerv általi ellenőrzés részletes szabályait a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld 
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tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági 
kellékeiről és kibocsátásának szabályairól szóló 47/2014 (II.26) Korm.rendelet  rögzíti. 

 
3. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási 
kötelezettség ellen őrzése  
 

• A Ket.  88. §-a alapján a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  (a továbbiakban: Tfvt. ) kötelező és 
rendszeresen lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tfvt . 5. § (1)-(4) 
bekezdésében előírtakat a földhivatal rendszeresen ellenőrzi. 

 
A Tfvt . 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
„5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet 
művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi 
előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási 
kötelezettség). 
(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő terméssel kell hasznosítani.  
(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett 
célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás) 
(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen 
elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, 
illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). 
(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi.  
Mulasztás esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati 
nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell 
kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg 
az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat 
egyetemlegesen terheli. 

 
A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi 
és Térinformatikai Főosztálya által elrendelt határszemle ellenőrzésének keretében kerülnek lefolytatásra az 
erdő nélküli termőterület 10-20%-os arányban meghatározott területén. 

 
4. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

 
• A Ket. 88. §-a alapján A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 

rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 
• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény  (a továbbiakban: Éltv. ) 

17. § (4) bekezdése érdekében a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig  az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. 

• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008 (VIII. 
30.) Korm. rendelet  (a továbbiakban: Vhr. ) tartalmazza, hogy a helyszíni ellenőrzést saját 
kezdeményezésre, vagy bejelentés alapján, külterületen az ingatlanügyi hatóság, vagyis a járási 
földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012 (XII. 28.) VM rendelet  (a 
továbbiakban: Jár.r ) szerint területileg illetékes járási földhivatal (a továbbiakban: járási földhivatal), 
belterületen a jegyző végzi, az Éltv . 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése 
érdekében. 

• Ugyanezen bekezdés rögzíti, hogy a járási földhivatal saját kezdeményezésre a helyszíni ellenőrzést 
a Vhr.  4. §-ában meghatározott területeken folytatja le. 
A Vhr. 4. § (1) bekezdése értelmében a járási földhivatal saját kezdeményezésre végez helyszíni 
ellenőrzést: 
a) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken, illetve 
b) a tevékenységével összefüggésben szerzett információi alapján parlagfűvel fertőzött területeken. 

 
IV. AZ  INGATLANÜGYI  HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  KERETÉBEN,  2015. ÉVBEN  A JÁRÁSI  

FÖLDHIVATALNAK  A KÖVETKEZŐKET  KELL  KIEMELTEN  VIZSGÁLNIUK  (AZ  ELLENŐRZÉSEK  

SZEMPONTJAI) 

1. TakarNet ellen őrzés 
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• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI (2012. év előtt a 
Vidékfejlesztési Minisztérium) által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal 
rendelkező felhasználók (Inytv . 72-74. Inyvhr  113/A-113/E.§) által végzett lekérdezésekre. 

• Jogszerűtlen felhasználás: valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott hozzáférési 
jogosultság iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött szolgáltatási 
szerződésben foglalt felhasználási céltól és módtól eltérő igénybevétel, így különösen a lekérdezett 
adatok változatlan, vagy módosított (kiegészített, csökkentett) tartalommal történő továbbadásával 
(továbbszolgáltatásával), akár ingyenesen, akár ellenszolgáltatás fejében került rá sor,a név szerinti 
lekérdezési jogosultság előírástól eltérő használatával, a hozzáférés jogosulatlan személy részére 
történő átengedésével, továbbá a biztonsági előírások megsértésével. Emellett a naplózási 
kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra vonatkozó előírások megsértése is 
jogszerűtlen felhasználásnak tekinthető. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: 
felhasználók) adatlekérdezései jogszerűségének –pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi díjmentes 
lekérdezés, napló jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése a Földmérési és 
Távérzékelési Intézet által készített gépi napló és a felhasználó által a lekérdezésekről vezetett 
napló összevetése alapján történik. 

• Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az. ún. 
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett adatok 
továbbítására, továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés jogosulatlan átengedésére. 

• A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következető szempontokra figyelemmel kell 
elvégezni: 

o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó jelszó 
megőrzése a jogosulatlan hozzáféréstől; 

o a számítógépen vezetett ingatlan-nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus formában 
történő tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges; 

o különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt tulajdoni 
lapok tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek ne 
férhessenek hozzá; 

o amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok 
jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről; 

o a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a 
lekérdezett adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó 
jogszabályi előírások és szerződéses kikötések betartására. 

 

2.A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 

• A járási és megyei földhivatalok ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a biztonsági okmányt 
kezelő közjegyzők, ügyvédek vagy az adott szervezetnél működő jogtanácsos (továbbiakban együtt: 
felhasználó) biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségeinek vizsgálatára. A földhivatal ellenőrzi a 
föld tulajdonjogának átruházására, vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba foglalására 
szolgáló biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek betartását. 

• A járási földhivatal a biztonsági okmányt kezelő felhasználónál az alábbi előírások, kötelezettségek 
betartását ellenőrzi:  

o a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, jegyzőkönyv-    
vezetési,érvénytelenítési, biztonságos tárolására vonatkozó előírások, valamint 

o a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási 
kötelezettségek. 

 

• Biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségek 
megsértése (jogsértés megállapítása) 

o a földhivatal a felhasználót bírsággal sújtja vagy figyelmeztetésben részesíti, egyidejűleg felhívja 
a jogsértő állapot megszüntetésére; 

o a fenti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek vagy a mulasztásnak 
a földhivatal tudomásra jutásától számított egy év illetve ha a cselekmény, vagy a mulasztás 
elkövetésétől számított három év eltelt; 
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o ha a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű bírság kiszabása is 
szükségtelen, bírságolás helyett a földhivatal figyelmeztetésben részesíti a felhasználót; 

o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban 
kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a kiszabható 
bírság legmagasabb mértékét; 

o a bírság összege a fővárosi és megyei kormányhivatalt illeti meg. 
 

• Biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségek 
megsértése esetén kiszabható bírság 

o legkisebb összege: tizenötezer, legmagasabb összege százezer forint; 
o mértéke: az ellenőrzés során feltárt jogsértés összes körülményére (így különösen a 

nyilvántartás-, és jegyzőkönyv-vezetési, valamint az érvénytelenítési kötelezettség 
elmulasztásának, a megőrzési és visszaszolgáltatási kötelezettség, továbbá a biztonságos 
tárolásra vonatkozó előírások megsértésének súlya, gyakorisága) tekintettel kell meghatározni; 

o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén: a bírság összege a korábban 
kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a kiszabható 
bírság legmagasabb mértékét; 

o összege a földhivatalt (fővárosi és megyei kormányhivatalt) illeti meg; 
o megfizetése: a kiszabásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenötödik 

nap. 
 

3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

A Tfvt -ben meghatározott földrészleteken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék- és ideiglenes 
hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

4. A parlagf űvel fert őzött terület felkutatása  

Külterületen a járási földhivatalok által az Éltv.  17.§ (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése. 

 
V. AZ  ELLENŐRZÉST VÉGZŐK  HATÁSKÖRE  KITERJED 

  
1. TakarNet ellen őrzés  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel 
meglétére, 

• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 
• a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. továbbadási tilalom betartása) 

kötelezettségek vizsgálatára, 
• az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásunkra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az 

ügyfelek részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint egyéb („nem hivatalos”) 
forrásból származó információk (pl. reklámok, hirdetések, internetes honlapok célzott megfigyelése 
révén) vizsgálatára is. 

 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 

• a jogszabályokban meghatározott előírások, kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt 
feltétel meglétére, 

• a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartás, jegyzőkönyv vezetésének, 
tartalmának vizsgálatára, 

• a biztonsági okmányok érvénytelenítésével kapcsolatos kötelezettségekre, 
• a biztonsági okmányok biztonságos tárolására vonatkozó előírások betartásának vizsgálatára, 
• a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási 

kötelezettségek ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásukra jutott (tényleges vagy feltételezett) visszaélések, valamint az 
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ügyfelek részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint az egyéb („nem hivatalos”) 
forrásból származó információk vizsgálatára is. 

 

3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
 
4. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
 

VI. AZ ELLENŐRZÉSI TERV TARTALMA 

1. Takarnet-ellen őrzés 
 
• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés ill. meghatározott esetekben a napló ellenőrzött időszakra vonatkozó 

másolatának bekérése  
• ellenőrzés időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint  
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala által elkészített 

beosztás szerint  
• az ellenőrzésben résztvevők: 

o Lénárt Gáborné hivatalvezető 
o Ambrus Gyula földmérési ügyintéző 

 
 
2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 
 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• ellenőrzés időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint 
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala által elkészített 

beosztás szerint 
• az ellenőrzésben résztvevők: 

o Lénárt Gáborné hivatalvezető 
o Kovács Éva osztályvezető 

 
 
3. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási 
kötelezettség ellen őrzésének lényeges adatai:  
 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• 2015. június 1- 2015. szeptember 30. 
• ellenőrizendő település: Békésszentandrás 
• ellenőrizendő terület: külterület 
• az ellenőrzést végzi:  

o Lénárt Gáborné hivatalvezető 
o Körmendi István földmérési ügyintéző 

 
 
4. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

 
• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• 2015. július 1- 2015. október 30. 
• ellenőrizendő település: járási földhivatal illetékességi területe 
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19.2. Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Hatósági Osztály 
 
 
Ellenőrzés tárgya: a járási hivatal illetékessége területén fellelhető egyházi és köztemetők temetkezési 
szolgáltatása, temető üzemeltetése 
 
Az ellen őrzés célja: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: tv.), 
valamint a végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Kormány rendeletben (továbbiakban: Korm. rend.) foglalt 
előírások ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2015.01.01-2015.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése:  
3. negyedév (július 1-szeptember 30.) Bucsa, Kertészsziget, Körösújfalu 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény 89. § a)-b) pontjai alapján.  
 
Az ellen őrzés szempontrendszere:  
 

1) nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás rendelkezésre áll-e, 
megfelelően, naprakészen vezetett-e (tv. 16. § f), tv. 18. §, Korm. rend 41. § (1)); 

2) temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak mértéke, 
temetőgondnoki feladatok, kötelezettségek) rendelkezése áll-e, tartalmát tekintve a tv. és korm. 
rend.-ben foglaltaknak megfelel-e  (tv. 6. § (4), tv. 16. §, Korm. rend 41/A. §) 

3) temetői térkép rendelkezésre áll-e (Korm.r. 17§ (1));  
4) sírhelytáblák, sorok számozása megfelelő-e (Korm. r. 10. § (2); 
5) rendelkezési jog időtartama betartott-e (tv. 22. § (4), Korm. rend. 18. § (1));  
6) ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató helyiség, technikai helyiség) rendszeres takarítását elvégzik-

e (Korm.r. 5.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) bekezdés Korm. r. 5.§ (6), tv. 16. § d);  
7) hűtés megfelelő-e (Korm.r. 5.§ (3)); 
8) tájékoztatás nyitvatartásról, temetők rendjéről megfelelően történik-e (Korm.r. 17.§ (3)); 
9) fásítás megfelelő mértékű-e (Korm.r. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));   
10) parkoló rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  
11) megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); Kerítés 

megfelelő-e (Korm.r. 3.§ (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) (Korm.r. 8. § (1) lezárt temető)); 
12) hulladékgyűjtés megfelelően történik-e (Korm.r. 4.§ (1), tv. 16. § j)); Vízvételi lehetőség biztosított-e 

(Korm.r. 4.§ (2), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  
13) temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban foglaltak 

megtartásra kerülne-e (Korm.r. 55.§ (3), tv. 39. §);  
14) jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. r. 54. § (1) tv. 17. §); 
15) telephely megfelelően kialakított-e (Korm.r. 47.- 48.§);  
16) tevékenységet engedélyező határozat (száma, kelte) a végzett tevékenység az engedélyben 

foglaltaknak megfelelően történik-e (tv. 30. § (1));  
17) milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása (tv. 25. §);  
18) ügyfélfogadás (helyisége, rendje) megfelelően történik-e (Korm.r. 47.§ (1), (2), tv. 26. § (2));  
19) kellékbemutató helyiséget kialakítottak-e (Korm. r. 47. § (1), tv. 26. § (3)); 
20) halott szállítása megfelelően történik-e (Korm.r. 43. § tv. 35. §) Halott-szállító jármű (tisztítása, 

fertőtlenítése, naplóvezetés) megfelelő-e (Korm.r. 44.§ (1), 45. § (3) tv. 35. §);  
21) alkalmazottak, szakképesítése (Korm.r. 51. § (1) tv. 26. § (1));  
22) vagyoni biztosíték rendelkezésre áll-e (Korm.r. 52. § , 53. § tv. 30. §);  
23) kifogásolható közegészségügyi (higiénés) körülmény esetén a Ket. 94. § (1) bekezdés c) pontjában 

foglaltak szerint jegyzőkönyv erre vonatkozó része megküldendő a járási népegészségügyi intézet 
részére.   
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19.3. Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala 
 

 
AZ  ELLENŐRZÉSI TERV CÉLJA 
 
Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-nyilvántartás, 
földmérés, földvédelem) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson a földhivatal által 2015. évben 
lefolytatandó hatósági ellenőrzések megtervezéséhez. 
 
I. AZ INGATLANÜGYI  HATÓSÁG  ÁLTAL  LEFOLYTATÁSRA  KERÜLŐ ELLENŐRZÉSEK  

ÁLTALÁNOS  CÉLJA 

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja a jogszabályokban előírt 
kötelezettségek teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 
Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a 
jogkövetésre való figyelmeztetés és végső esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az 
egységes jogalkalmazás érdekében. 
 
II. AZ  ELLENŐRZÉSI TERV ÁLTALÁNOS  IRÁNYELVEI 
 
Az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának biztosítása 
A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, költségtakarékosság 
és a hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 
A terv összeállításánál figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira. 
 
III. AZ  EGYES HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  JOGSZABÁLYI  HÁTTERE 
 
1. Takarnet-ellen őrzés 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény  (a továbbiakban: Inytv. ) 72-75. §, 

valamint 79. § 
 
Az Inytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő 
lekérdezések kivételével – a lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A 
bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni 
kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási 
adatokat lekérdezték. A naplónak minden esetben tartalmaznia kell a lekérdezés időpontját, a lekérdezést 
végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám), díjmentes 
lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó jogszabályi rendelkezésre 
való hivatkozást. 
 
Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi 
hatóság és a rendszer üzemeltetője a felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre 
vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság 
visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi hatóság javaslata alapján – a Földmérési és Távérzékelési Intézet 
(a továbbiakban: FÖMI) határozatot hoz. 
 
Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való 
szolgáltatása (továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 
 

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL  törvény  
(a továbbiakban: Ket. ) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket. 39.§, 49.§, valamint 87-
94. §). 

 
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 

igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény  (a továbbiakban: Díjtörvény ) 30-31. 
§-ai a tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díja alól teljes személyes díjmentességben 
részesülők körét, valamint a tárgyánál fogva díjmentes eljárások taxatív felsorolását tartalmazza. 
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A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott eljárásokhoz (pl. 
hagyatéki eljárás, közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges elektronikus dokumentumként 
szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet 
megalapozó eljárás, az ügyszám, illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével – a felhasználás 
célját hitelt érdemlően igazolni kell. Az elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem 
hiteles és hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az erről készített papír alapú másolat kizárólag a 
lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél részére nem adható tovább. 
Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a díjmentesség 
igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá az ú. n. továbbszolgáltatási tilalom megsértése 
esetén az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére 
határozattal kötelezi. A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. 
 

• A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  (továbbiakban Korm. rendelet ) 7. § (2) és (3) bekezdése 
értelmében Az Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a 
hozzáférési jogosultság megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § 
(4) bekezdésében meghatározott, a hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése 
tárgyában a határozat meghozatalára jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. 
A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter 
véleményét. (3) Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerinti, a járási földhivatal bevonásával történő 
ellenőrzésre és a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy felfüggesztésére irányuló javaslat 
megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a megyei – Budapesten a fővárosi – 
földhivatalt jelöli ki. A Korm. rendelet a megyei földhivatal feladat és hatáskörébe telepíti a TakarNet 
ellenőrzések – járási földhivatalok bevonásával történő- lefolytatását, vagyis a helyszíni 
ellenőrzéseken a megyei földhivatal munkatársainak személyes jelenlétét biztosítani kell.  

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) 

FVM rendelet  (a továbbiakban: Inyvhr. ) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. közjegyző, 
bírósági végrehajtó, felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. E 
rendelkezések a TakarNet ellenőrzést közvetlenül nem érintik. 

 
• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-

nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-
nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének 
részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet  (a továbbiakban: Díjvhr. ) 7. §-a a 
TakarNet ellenőrzés során beszedett – a Díjtörvényben meghatározott mértékű – díj FÖMI és a 
földhivatalok között megosztásának és átutalásának szabályait tartalmazza. 

 
• A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának 

ellenőrzéséhez a Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú tájékoztató 
szolgál. 

 
• A FÖMI és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét 

képező Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 
 
2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 
 

• A Ket. hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai [Ket. 39. §, 49. §, valamint  87-94. §] 
• A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény  (a továbbiakban: 

Földforgalmi tv. ) 8. §-a értelmében a föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát 
érintő más jogügylet írásba foglalására csak olyan papír alapú okmányon kerülhet sor, amely a 
Földforgalmi tv. végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel 
rendelkezik. 

• A Korm. rendelet 6/B. §-a alapján a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként  a 
mezőgazdasági- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a 
továbbiakban: Fétv. ) meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek 
ellenőrzésére első fokon a járási földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki. 

• A Fétv. 44/A. §-a tartalmazza a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzéséről 
szóló rendelkezéseket. 

• A felhasználó biztonsági okmánnyal kapcsolatos kötelezettségeinek, valamint a mezőgazdasági 
igazgatási szerv általi ellenőrzés részletes szabályait a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld 
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tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági 
kellékeiről és kibocsátásának szabályairól szóló 47/2014. (II.26.) Korm. rendelet  rögzíti. 

 
 
3. A hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellé khasznosítási kötelezettség ellen őrzése 
 

• A Ket. 88. §-a alapján „a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését”. 

• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  (a továbbiakban: Tfvt. ) kötelező és 
rendszeresen lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tfvt. 5. § (1)-(4) 
bekezdésében előírtakat a földhivatal rendszeresen ellenőrzi. 

 
A Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
„5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a 
termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a 
talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését 
megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). 
(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő terméssel kell hasznosítani.  
(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld 
engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes 
hasznosítás) 
(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását 
rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást 
nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). 
(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. 
 
A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Vidékfejlesztési Minisztérium 
Földügyi és Térinformatikai Főosztálya által elrendelt határszemle ellenőrzésének keretében 
kerülnek lefolytatásra az erdő nélküli termőterület 10-20%-os arányban meghatározott területén. 
 

4. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  
 

• A Ket. 88. §-a alapján A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény  (a továbbiakban: Éltv. ) 
17. § (4) bekezdése érdekében a fölhasználó köteles adott év június 30. napjáig  az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. 

• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008 (VIII. 
30.) Korm. rendelet  (a továbbiakban: Vhr. ) 3.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint  külterületen - a 
járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012 (XII. 28.) VM rendelet  (a 
továbbiakban: Jár.r ) szerint – az ingatlanügyi hatóság (a továbbiakban: járási földhivatal) a helyszíni 
ellenőrzést saját kezdeményezésére, vagy bejelentés alapján végzi,   az Éltv. 17. § (4) 
bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében. A járási földhivatal saját 
kezdeményezésre a Vhr. 4.§ (2) bekezdésben meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken, 
továbbá a tevékenységgel összefüggésben szerzett információi alapján ellenőrzi a parlagfűvel 
fertőzött területeket. 
Az ellenőrzés belterületen a jegyző feladata. 

 
IV. AZ  INGATLANÜGYI  HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  KERETÉBEN,  2015. ÉVBEN  A JÁRÁSI  

FÖLDHIVATALNAK  A KÖVETKEZŐKET  KELL  KIEMELTEN  VIZSGÁLNIA  (AZ  ELLENŐRZÉSEK  

SZEMPONTJAI) 

1. TakarNet ellen őrzés 

• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI (2012. év előtt a 
Vidékfejlesztési Minisztérium) által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal 
rendelkező felhasználók (Inytv. 72-74. Inyvhr 113/A-113/E.§) által végzett lekérdezésekre. 

• Jogszerűtlen felhasználás: valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott hozzáférési 
jogosultság iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött szolgáltatási 
szerződésben foglalt felhasználási céltól és módtól eltérő igénybevétel, így különösen a lekérdezett 
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adatok változatlan, vagy módosított (kiegészített, csökkentett) tartalommal történő továbbadásával 
(továbbszolgáltatásával), akár ingyenesen, akár ellenszolgáltatás fejében került rá sor, a név szerinti 
lekérdezési jogosultság előírástól eltérő használatával, a hozzáférés jogosulatlan személy részére 
történő átengedésével, továbbá a biztonsági előírások megsértésével. Emellett a naplózási 
kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra vonatkozó előírások megsértése is 
jogszerűtlen felhasználásnak tekinthető. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: 
felhasználók) adatlekérdezései jogszerűségének –pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi díjmentes 
lekérdezés, napló jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése a Földmérési és 
Távérzékelési Intézet által készített gépi napló és a felhasználó által a lekérdezésekről vezetett 
napló összevetése alapján történik. 

• Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az. ún. 
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett adatok 
továbbítására, továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés jogosulatlan átengedésére. 

• A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következető szempontokra figyelemmel kell 
elvégezni: 

o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó jelszó 
megőrzése a jogosulatlan hozzáféréstől; 

o a számítógépen vezetett ingatlan-nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus formában 
történő tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges; 

o különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt tulajdoni 
lapok tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek ne 
férhessenek hozzá; 

o amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok 
jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről; 

o a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a 
lekérdezett adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó 
jogszabályi előírások és szerződéses kikötések betartására. 

 

2.  A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 

[Fétv. 44/A. §.47/2014. (II.26.) Korm. rendelet 8.§.] 

• A járási és a megyei földhivatalok ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a biztonsági 
okmányt kezelő közjegyzők, ügyvédek vagy az adott szervezetnél működő jogtanácsos (a 
továbbiakban együtt: felhasználó) biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségeinek 
vizsgálatára. A földhivatal ellenőrzi a föld tulajdonjogának átruházására, vagy a föld tulajdonjogát 
érintő más jogügylet írásba foglalására szolgáló biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek 
betartását. 

• A járási földhivatal a biztonsági okmányt kezelő felhasználónál az alábbi előírások, kötelezettségek 
betartását ellenőrzi: 

o a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, jegyzőkönyv-vezetési, 
biztonságos tárolására vonatkozó előírások, valamint 

o a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási 
kötelezettségek. 

• Biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos 
kötelezettségek megsértése (jogsértés megállapítása) 

o a földhivatal a felhasználót bírsággal sújtja, vagy figyelmeztetésben részesíti, egyidejűleg 
felhívja a jogsértő állapot megszüntetésére; 

o a fenti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek, vagy a 
mulasztásnak a földhivatal tudomására jutásától számított egy év, illetve ha a cselekmény, 
vagy mulasztás elkövetésétől számított három év eltelt; 

o ha a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű bírság kiszabása 
is szükségtelen, bírságolás helyett a földhivatal figyelmeztetésben részesíti a felhasználót; 

o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban 
kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a 
kiszabható bírság legmagasabb mértékét; 

o a bírság összege a fővárosi és megyei kormányhivatalt illeti meg. 
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• A biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos 
kötelezettségek megsértése esetén kiszabható bírság. 

o legkisebb összege: tizenötezer, legmagasabb összege százezer forint; 
o mértéke: az ellenőrzés során feltárt jogsértés összes körülményére (így különösen a 

nyilvántartás-, és jegyzőkönyv-vezetési, valamint az érvénytelenítési kötelezettség 
elmulasztásának, a megőrzési és visszaszolgáltatási kötelezettség, továbbá a biztonságos 
tárolásra vonatkozó előírások megsértésének súlya, gyakorisága9 tekintettel kell 
meghatározni; 

o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén: a bírság összege a 
korábban kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a 
kiszabható bírság legmagasabb mértékét; 

o összege a földhivatalt (a fővárosi és megyei kormányhivatalt) illeti meg; 
o megfizetése: a kiszabásról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított 

tizenötödik nap.   
 

3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

A Tfvt-ben meghatározott földrészleteken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék- és ideiglenes 
hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

 

4.. A parlagf űvel fert őzött terület felkutatása  

Külterületen a járási földhivatalok által az Éltv. 17.§ (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése. 

 
V. AZ  ELLENŐRZÉST VÉGZŐK  HATÁSKÖRE  KITERJED 

  
1. TakarNet ellen őrzés  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel 
meglétére, 

• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 
• a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. továbbadási tilalom betartása) 

kötelezettségek vizsgálatára, 
• az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásunkra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az 

ügyfelek részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint egyéb („nem hivatalos”) 
forrásból származó információk (pl. reklámok, hirdetések, internetes honlapok célzott megfigyelése 
révén) vizsgálatára is. 

 
2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 

•  A jogszabályokban meghatározott előírások, kötelezettségek betartására, a jogszabályokban előírt 
feltétel meglétére, 

• a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartás, jegyzőkönyv vezetésének, 
tartalmának vizsgálatára, 

• a biztonsági okmányok érvénytelenítésével kapcsolatos kötelezettségekre, 
• a biztonsági okmányok biztonságos tárolására vonatkozó előírások betartásának vizsgálatára, 
• a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási 

kötelezettségek ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásukra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az 

ügyfelek részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint az egyéb („nem hivatalos”) 
forrásból származó információk vizsgálatára is. 

 

3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 
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• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
 
4. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
VI. AZ ELLENŐRZÉSI TERV TARTALMA 

1. Takarnet-ellen őrzés 
 
• az ellenőrzés tárgya és célja: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának 

ellenőrzése 
• az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés ill. meghatározott esetekben a napló ellenőrzött 

időszakra vonatkozó másolatának bekérése  
• ellenőrzés időszaka, ütemezése: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési 

terve szerint  
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala által elkészített 

beosztás szerint  
• az ellenőrzésben résztvevők: 

o Hajdu Róza járási földhivatal-vezető (Szeghalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala) 
o Kovácsné Kiss Anikó ingatlan-nyilvántartási főelőadó (Szeghalmi Járási Hivatal Járási 

Földhivatala) 
 
 
2. A földátruházási okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése:  
 

• az ellenőrzés tárgya és célja: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának 
ellenőrzése 

• az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés 
• ellenőrzés időszaka, ütemezése: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési 

terve szerint 
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési 

terve szerint 
• az ellenőrzést végzi:  

o Hajdu Róza földhivatal-vezető (Szeghalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala) 
o Kovácsné Kiss Anikó ingatlan-nyilvántartási főelőadó (Szeghalmi Járási Hivatal Járási 

Földhivatala) 
 
3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzésének 
lényeges adatai:  
 

• az ellenőrzés tárgya és célja: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának 
ellenőrzése 

• az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés 
• az ellenőrzés időszaka: 2015. június 1-től  2015. szeptember 30-ig 
• ellenőrizendő település: Vésztő város 2014. évben nem ellenőrzött területe, Kertészsziget 
• ellenőrizendő terület: 11.280 ha 
• az ellenőrzést végzi:  

o Krcsmárik Roland osztályvezető (Szeghalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala) 
o Mike András fogalmazó, földügyi ügyintéző (Szeghalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala) 

 
3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

 
• az ellenőrzés tárgya és célja: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának 

ellenőrzése 
• az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés 
• az ellenőrzés időszaka: 2015. július 1-től  2015. október 30-ig 
• ellenőrizendő település: Bucsa, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, Körösújfalu, 

Szeghalom, Vésztő. 
• az ellenőrzést végzi: 






