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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY 

2015. évi ellenőrzési terv 

ADÓIGAZGATÁSI ÜGYEK 

1. Mulasztási bírság megállapítása, valamint adóellenőrzés jogkövetkezményei alkalmazásának ellenőrzése az V. kerületben. 
Felelős: dr. Földvári Béla főosztályvezető, dr. Cseszlai Éva osztályvezető 

Határidő: 2015. I. félév 

Jegyzőkönyv elkészítésének határideje: 2015. december 31. 

Közreműködik: dr. Vigh-Papp Kinga Petra, dr. Szilágyi Szilvia, Simon Erika  

2. Mulasztási bírság megállapítása, valamint adóellenőrzés jogkövetkezményei alkalmazásának ellenőrzése az XVII. kerületben. 
Felelős: dr. Földvári Béla főosztályvezető, dr. Cseszlai Éva osztályvezető 

Határidő: 2015. I. félév 

Jegyzőkönyv elkészítésének határideje: 2015. december 31. 

Közreműködik: dr. Vigh-Papp Kinga Petra, dr. Szilágyi Szilvia, Simon Erika  

3. Mulasztási bírság megállapítása, valamint adóellenőrzés jogkövetkezményei alkalmazásának ellenőrzése az IX. kerületben. 
Felelős: dr. Földvári Béla főosztályvezető, dr. Cseszlai Éva osztályvezető 

Határidő: 2015. II. félév 

Jegyzőkönyv elkészítésének határideje: 2015. december 31. 

Közreműködik: dr. Vigh-Papp Kinga Petra, dr. Szilágyi Szilvia, Simon Erika  
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4. Mulasztási bírság megállapítása, valamint adóellenőrzés jogkövetkezményei alkalmazásának ellenőrzése az XXI. kerületben. 
Felelős: dr. Földvári Béla főosztályvezető, dr. Cseszlai Éva osztályvezető 

Határidő: 2015. II. félév 

Jegyzőkönyv elkészítésének határideje: 2015. december 31. 

Közreműködik: dr. Vigh-Papp Kinga Petra, dr. Szilágyi Szilvia, Simon Erika  

HATÓSÁGI ÜGYEK 

1. A kereskedelmi hatáskör gyakorlásának ellenőrzése az I. kerületben. 
Felelős: dr. Földvári Béla főosztályvezető, dr. Cseszlai Éva osztályvezető 

Határidő: 2015. I. félév 

Jegyzőkönyv elkészítésének határideje: 2015. december 31. 

Közreműködik: dr. Szamos Márton, dr. Körtvélyfáy Eszter, Kissné Szerdi Mária 

2. Az iparhatósági hatáskör gyakorlásának ellenőrzése az XXII. kerületben. 
Felelős: dr. Földvári Béla főosztályvezető, dr. Cseszlai Éva osztályvezető 

Határidő: 2015. I. félév 

Jegyzőkönyv elkészítésének határideje: 2015. december 31. 

Közreműködik: dr. Szamos Márton, dr. Körtvélyfáy Eszter, Kissné Szerdi Mária 

3. A fás szárú növények védelme hatáskör ellenőrzése az XXI. kerületben. 
Felelős: dr. Földvári Béla főosztályvezető, dr. Cseszlai Éva osztályvezető 

Határidő: 2015. II. félév 
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Jegyzőkönyv elkészítésének határideje: 2015. december 31. 

Közreműködik: dr. Szamos Márton, dr. Körtvélyfáy Eszter, Kissné Szerdi Mária 

4. A társasház-kezelők felügyeleti szerveként való eljárás ellenőrzése a XII. Kerületi Hivatalnál. 
Felelős: dr. Földvári Béla főosztályvezető, dr. Cseszlai Éva osztályvezető 

Határidő: 2015. II. félév 

Jegyzőkönyv elkészítésének határideje: 2015. december 31. 

Közreműködik: dr. Szamos Márton, dr. Körtvélyfáy Eszter, Kissné Szerdi Mária 

OKMÁNYÜGYI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY 

1. Célellenőrzés lefolytatása személyi adat- és lakcím-nyilvántartási ügyekben V. kerületben. 
Felelős: dr. Földvári Béla főosztályvezető, dr. Pákozdi Adrienn osztályvezető 
Határidő: 2015. I. félév 
Jegyzőkönyv elkészítésének határideje: 2015. december 31. 
Közreműködik: dr. Kiss Bernadett 
 

2. Célellenőrzés lefolytatása személyi adat- és lakcím-nyilvántartási ügyekben XVIII. kerületben. 
Felelős: dr. Földvári Béla főosztályvezető, dr. Pákozdi Adrienn osztályvezető 
Határidő: 2015. I. félév 
Jegyzőkönyv elkészítésének határideje: 2015. december 31. 
Közreműködik: dr. Kiss Bernadett 
 

3. Célellenőrzés lefolytatása közlekedési igazgatási ügykörben III. kerületben. 
Felelős: dr. Földvári Béla főosztályvezető, dr. Pákozdi Adrienn osztályvezető 
Határidő: 2015. II. félév 
Jegyzőkönyv elkészítésének határideje: 2015. december 31. 
Közreműködik: Plattner György 
 

4. Célellenőrzés lefolytatása közlekedési igazgatási ügykörben XXIII. kerületben. 
Felelős: dr. Földvári Béla főosztályvezető, dr. Pákozdi Adrienn osztályvezető 
Határidő: 2015. II. félév 
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Jegyzőkönyv elkészítésének határideje: 2015. december 31. 
Közreműködik: Plattner György 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY 

Hatósági ellenőrzési terv: 2015. január 01. – december 31. 

 
1. Az egyházi és a magán köznevelési intézmények fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzése a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 34. § (2) bekezdése alapján 
 
Ellenőrzés típusa: 
törvényességi ellenőrzés, amelyet a Ket. hatósági ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell lefolytatni 

 
Ellenőrzés tárgya: 
Mintavétel alapján Budapest főváros egyházi és magán intézményfenntartóinak törvényességi ellenőrzése annak céljából, hogy a 

fenntartó az alapító okiratban és a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően működteti-e intézményét. 

 
Kiválasztás szempontjai: 
- Az intézmény székhelye Budapesten legyen. 

- A nyilvántartásban szereplő valamennyi intézménytípus reprezentált legyen. 

 
Ellenőrzés célja: 
Az ellenőrzés elsősorban a jogkövető magatartás megvalósulásának elősegítését célozza. 

 
Ellenőrzés formája: 
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Első sorban iratbemutatás, esetenként helyszíni ellenőrzés. 

 

A tervezett ellenőrzések száma: 
150 intézmény fenntartói tevékenységének ellenőrzése (75 az első félévben, 75 a második félévben). 

 

Ellenőrzés ütemezése: 2015. január 01. és december 31. közötti időszakban. 
 Felelős: dr. Stéhli Róbert hatósági osztályvezető 
 

2. A köznevelési intézmények jogszabályi feltételeknek megfelelő működésének hatósági ellenőrzése a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 79. § (2) bekezdése alapján 

 
   Ellenőrzés típusa: 
    Hatósági ellenőrzés a Ket. rendelkezései alapján  

 
Ellenőrzés tárgya: 
Mintavétel alapján Budapest főváros középiskoláiban a tanulmányok alatti vizsgák megszervezésének és lebonyolításának hatósági 

ellenőrzése (229/2012. Kormr. 38. § (1) d) pontja) 

 
Kiválasztás szempontjai: 
15 állami és 15 egyházi v. magán fenntartású intézmény ellenőrzése, lehetőség szerint oly módon, hogy valamennyi fővárosi kerületből 

legalább 1 intézmény ellenőrzésre kerüljön. 

 

Ellenőrzés célja: 
Az ellenőrzés elsősorban a jogkövető magatartás megvalósulásának elősegítését célozza. 
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Ellenőrzés formája: 
Helyszíni ellenőrzés keretében dokumentum ellenőrzés, helyszíni szemle. 

 

Ellenőrzés ütemezése: 2015. január 01 - május 31., továbbá  2015. szeptember 01 - december 31. közötti időszakban (15-15 
intézmény) 
Felelős: dr. Stéhli Róbert hatósági osztályvezető 

 

3. Hatósági ellenőrzés a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység 
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján. 

 
- A Rendelet 7. §-a alapján „a megyei kormányhivatal minden év február 28-ig éves ellenőrzési tervet készít.” 

Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztálya a tárgykörben a vizsgaszervezők 30%-ának hatósági ellenőrzését 2015. évben abban 
az esetben tervezi, amennyiben a költségvetési fedezet rendelkezésre áll.  
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA 

2015. évi ellenőrzési terve     

 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja 

Szociális és Gyámhivatal ellenőrzésének helyszíne (intézmény 
neve, címe, ellenőrzést végző/kapcsolattartó neve) 

Kapcsolódó szakhatóság a Kormányhivatalon 
belül: Illetékes kerületi hivatal 

népegészségügyi szakigazgatási szerve 
2015. január BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (1104 Budapest, 

Mádi u. 86.) 

Török Ibolya  

 

2015. január Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Bp. 1068 Király u. 82. félemelet 
1. 

Muka László 

 
 

2015. január-február Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fővárosi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat (Bp.VIII. Alföldi u.9-13.)  ellenőrzése. 
Otthonok: 
Bp.VIII. Alföldi u.9-13. 
Bp.VIII. Teleki tér 8-9/B. 
 
Bp.XII. Árnyas u.40. 
 
Bp.XIV. Erzsébet királyné u. 6/b. 
 
Bp.XVII. Magvető u.11. Bp.XVII. Újlak u.43. 
Bp.XVIII. Szerencse u.9. 
 
Nevelőszülői Hálózat 

 
 
 
 
 
 
BFKH VI. Kerületi Népegészségügyi Intézet  
BFKH XI. ker. Népegészségügyi I. 
 
BFKH XIV.ker. Népegészségügyi Intézet 
 
BFKH X. Kerületi Népegészségügyi Intézet 
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Külső férőhelyek 
Szakszolgáltatás 
Burkáné dr. Nagy Beáta, Bakonyiné Bedő Noémi, Tóthné Lovász Éva, 
Gerencsér Gábor 

2015. február Art-Vital Időskorúak Átmeneti Gondozóháza (címe: 1039 
Budapest, Batthyány utca 45) 

 
- Időskorúak gondozóháza- átmeneti 
- nem állami 

 
Lőrinczi  Andrea  

BFKH Budapest  II . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
(illetékesség: I.,II.,III.ker.) 
1035 Budapest, Váradi S. u. 15 

2015. február Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat 

"Őszi Fény" Integrált Gondozási Központ és "Sárga Rózsa" Idősek 
Klubja - Gondozóház 

(1046 Budapest 04. ker., Tungsram utca 9.) 

Lázich Melitta 

BFKH V. Kerületi Népegészségügyi Intézete 

2015. február Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat 

"Őszi Fény" Integrált Gondozási Központ és "Bársonyszív" Idősek 
Klubja - Gondozóház 

(1042 Budapest 04. ker., Király utca 15.) 

Lázich Melitta 

BFKH V. Kerületi Népegészségügyi Intézete 

2015. február Habilitációs Fejlesztő Központ 

(1118 Bp. Ménesi út 16.) 

Török Ibolya 

BFKH Bp. XI. kerületi Népegészségügyi Intézete 

(1119 Budapest, Fejér L. u. 59.) 
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Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona (1028 Budapest, Hidegkúti út 
158.) 

Török Ibolya 
 

 

BFKH Bp. II. kerületi Népegészségügyi Intézete 

(1026 Budapest, Garas utca 14) 

2015. február  Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Fogyatékos Emberek Fővárosi 
Támogató Szolgálata  
1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 43. 
Takácsné Juhász Ildikó 

 

2015. február   

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hajléktalanok 
Otthona (1011 Budapest Fő u. 41.) 

Horváth-Papp Zsuzsanna 

BFKH II. Kerületi Népegészségügyi intézet 

2015. február Veled Érted Egyesület 
Észak-Budai Támogató Szolgálat 
1085 Budapest, József körút 67 
 
Pap Éva 

BFKH Budapest  VI . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 

2015. február    
Budapest Főváros Önkormányzata Budapesti Módszertani Szociális 
Központ (BMSZKI)  – 
(1097 Bp. Gyáli út 33-35) 
Lakatos Éva 
 

BFKH IX. Kerületi Népegészségügyi Intézet 

2015. február Budapest Főváros Önkormányzata Budapesti Módszertani Szociális 
Központ (BMSZKI)  – 
1097 Bp. Aszódi u.  
Lakatos Éva 

BFKH IX. Kerületi Népegészségügyi Intézet  
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2015. február Budapest Főváros Önkormányzata Budapesti Módszertani Szociális 

Központ (BMSZKI)  – 
1134 Bp. Dózsa Gy. út 152.)  
Lakatos Éva 
 

BFKH XIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet 

2015. február Aranyló Napraforgó Alapítvány Kék pingvin 1 és 2 Családi napközi 
1205 Bp., Pannónia u. 30. Tóthné Lovász Éva 

BFKH XX. kerületi Népegészségügyi Intézete 
 

2015. február AMPÓK Alapítvány Kisgyermekeket Nevelő Családok Lelki 
Egészségéért Bazsarózsa bölcsőde 1141 Bp. Bazsarózsa u. 64. 
Bakonyiné Bedő Noémi 

BFKH Budapest  XIV . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
1148 Budapest, Bánki Donáth park 12/F. 

2015. február  Budapest IV. Kerület  Újpest Önkormányzat „Aranyhíd” Gyermekek 
Átmeneti Otthona Budapest, IV. kerület Hajnal u. 15. 
Bakonyiné Bedő Noémi 

BFKH Budapest  V . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 

2015. február Belváros –Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat 
Egyesített Bölcsődék 3 telephelyen 
Széchenyi rkp.7. 
Balaton u. 10. 
Papnövelde u. 4. 
Bakonyiné Bedő Noémi 

BFKH Budapest  V . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 

2015. február Budapest VI. ker. Önkormányzat Családok Átmeneti Otthona 1061 
Budapest, Hegedű u. 7. 

Muka László 
 

BFKH VI. Kerületi Népegészségügyi Intézet 

2015. február  Gyermekek Átmeneti Otthona (1098 Budapest, Fehérholló utca 2-4.) 
Kieffer Brigitta 

BFKH VI. Kerületi Népegészségügyi Intézet 

2015. február Fecske" Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Szolgálat és 
Intézményei, Gyermekjóléti Központ (1091 Budapest, Üllői utca 69.) 
Kieffer Brigitta 

 

2015. március Budapest Főváros Önkormányzata BMSZKI Családok Átmeneti 
Otthona I. II. III., 1142 Bp., Rákos-Szeg park 4.  

BFKH XIV. kerületi Népegészségügyi Intézete 
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Gerencsér Gábor 
2015. március  Empátia Gondozóház 

(1135 Budapest, Kerekes utca 12-20) 
 

- Időskorúak gondozóháza- átmeneti 
- nem állami 

 
Lőrinczi Andrea 

BFKH Budapest  V . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
(illetékesség: IV.,V.,XIII.ker.) 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 

2015. március Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Újbudai Idősek 
Háza 

(1115 Budapest, Fraknó u. 7.) 

Lázich Melitta 

  

BFKH Budapest  XI . Kerületi 
Népegészségügyi Intézet 
 

2015. március Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ - 
családsegítés 

(1134 Budapest, Tüzér u. 56-58.) 

Lázich Melitta 

 

2015. március Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

(1027 Budapest, Horvát u. 2-12. fsz. 1.) 

Török Ibolya 
 
III. számú Gondozási Központ 

(1028 Budapest Kazinczy u. 47.) 

BFKH Bp. II. kerületi Népegészségügyi Intézete 

(1026 Budapest, Garas utca 14) 
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Török Ibolya  

2015. március Vakok és Gyengénlátók Közép- Magyarországi Regionális Egyesülete  
Louis Braille Támogató Szolgálat  
1146 Budapest, Hermina út 57. 
Takácsné Juhász Ildikó 

 

2015. március Baptista Szeretet Szolgálat Egyházi Jogi Személy Utcafront Menedék 
(1102 Budapest Bánya u. 1.)  

Horváth-Papp Zsuzsanna 

 

BFKH X. kerületi népegészségügyi intézet  

2015. március Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány 
Józan Babák Klub - Alternatív Terhesgondozás és Családgondozás 
alacsonyküszöbű ellátás 
- Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 
1082 Budapest, Baross utca 118. 
 
Pap Éva 

BFKH Budapest  VI . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 

2015. március KIÚT Szociális és Mentálhigiénés Egyesület 
(1103 Bp. Noszlopy u. 1.)  
Lakatos Éva 

BFKH X.. Kerületi Népegészségügyi Intézet 
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2015. március 
 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
(1211 Bp. Ady E. u. 64.) 

BFKH XXI. Kerületi Népegészségügyi Intézet 

2015. március 
 

MVK Csepeli Hajléktalan Szálló 
(1211 Bp. Központi út 55-59.) 
Lakatos Éva 

BFKH XXI.. Kerületi Népegészségügyi Intézet 

2015. március Malvin Ház Szolgáltató Kft. Csutkababa Családi napközi, Malvin-Ház 
Családi Napközi 1016 Bp., Szirtes út 15/b. Tóthné Lovász Éva 

BFKH II. kerületi Népegészségügyi Intézete 
 

2015. március Budai Református Egyházközség Budai Református Családi napközi 
1011 Bp. Szilágyi Dezső tér 3. Tóthné Lovász Éva 

BFKH II. kerületi Népegészségügyi Intézete 
 

2015. március  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Aga Gyermekotthon 1186 
Bp. Tövishát u. 2./a 
Bakonyiné Bedő Noémi 

BFKH Budapest  X . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
1107 Budapest, Fokos utca 5-7. 
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2015. március  Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek- Vakok Batthyány 
László Római Katolikus Gyermekotthona-1125 Bp. Mátyás király u. 29. 
Bakonyiné Bedő Noémi 

BFKH Budapest  XI . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 

1111 Budapest, Budafoki út 59. 
 

2015. március Terézvárosi Egyesített 
Bölcsődék 1. sz. 
Bölcsőde 

1068 Budapest, Aradi utca 
17. Muka László 

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 
2. sz. Bölcsőde 1068 Budapest, 
Szondi utca 88.         

3. sz. Bölcsőde 1068 Budapest, 
Városligeti fasor 40.  

4. sz. Bölcsőde 

1068 Budapest, Dózsa György út 
104. 

Muka László 
 

 

 

BFKH VI. Kerületi Népegészségügyi Intézet 

 

 

 

 

 

2015. március  Budapest Hegyvidék XII. ker. Önkormányzat Svábhegyi Bölcsőde (1121 
Budapest, Mártonhegyi utca 4.) 
Krisztinavárosi Bölcsőde (1122 Budapest, Ráth György utca 18-20.) 
Zugligeti Bölcsőde (1125 Budapest, Zalai út 2.) 
Kieffer Brigitta 

BFKH XI. Kerületi Népegészségügyi Intézet 
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2015. március  Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ 
(1124 Budapest, Beethoven u. 7-9.)   

Kieffer Brigitta 

 

2015. április Ezüstfény Gondozóház 
(1139 Budapest 13. ker., Hajdú utca 46) 
 

- Időskorúak gondozóháza- átmeneti 
- nem állami 

 
Lőrinczi Andrea 

BFKH Budapest  V . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
(illetékesség: IV.,V.,XIII.ker.) 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 

2015. április Boldogasszony Iskolanővérek Nikodémus Szeretetotthon  

(1092 Budapest, Ráday u. 36.) 

Lázich Melitta 

 

BFKH Budapest VI . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet  

2015. április Congragatio Jesu Idős Nővérek Otthona 

(1125 Budapest, Szarvas Gábor út 50.) 

Lázich Melitta 

BFKH Budapest XI . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 

2015.április Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja (1025 
Budapest, Szilfa u. 4.) 

Török Ibolya  

Bethesda Házi Segítségnyújtás (1028 Budapest, Pinceszer u. 20/a) 

BFKH Bp. II. kerületi Népegészségügyi Intézete 

(1026 Budapest, Garas utca 14) 
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Török Ibolya 
 

2015. április Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  
Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye   
1042 Budapest, Deák Ferenc u. 93. 
Takácsné Juhász Ildikó 

 

2015. április „Őszi Fény” Integrált Gondozási Központ és „Bársonyszív” Idősek 
Klubja 1042 Budapest, Király u. 15. 
Takácsné Juhász Ildikó 

BFKH Budapest  V . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet  

2015. április „Őszi Fény” Integrált Gondozási Központ és „Őszkacsintó” Idősek 
Klubja, 1044 Budapest, Nagyszombat u. 17. 
Takácsné Juhász Ildikó 

BFKH Budapest  V . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet  

2015. április „Őszi Fény” Integrált Gondozási Központ és” Sárga Rózsa” Idősek 
Klubja, 1046 Budapest, Tungsram u. 9. 
Takácsné Juhász Ildikó 

BFKH Budapest  V . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet  

2015. április   Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vakok Állami Intézete 
Látásfogyatékosok Rehabilitációs Intézménye és telephelyei 

Horváth-Papp Zsuzsanna 

1146 Budapest 14. ker., Hungária körút 146-148 

-1146 Budapest 14. ker., Hermina utca 21 

Horváth-Papp Zsuzsanna 

 

 

BFKH XIV. kerületi népegészségügyi intézete 

2015. április Olajág Otthonok 
Olajág Idősek Otthona II. 

BFKH Budapest  XIV . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
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1154 Budapest Bánkút utca 67-69. 
Idősek otthona 520 fő 
Időskorúak gondozóháza 20 fő 
 
Pap Éva 

2015.április  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pesterzsébeti Máltai Játszótér-
Játszóház 1203 Bp., Hársfa sétány 13-15.Tóthné Lovász Éva 
 

BFKH XX. Kerületi Népegészségügyi Intézet 

2015. április 
 

„Habakukk a Gyermekekért” Alapítvány Habakukk Bölcsőde 1022 Bp. 
Marczibányi tér 12. 
Tóthné Lovász Éva 

BFKH II. Kerületi Népegészségügyi Intézet 

2015. április  Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota Pestújhely Rákospalota 
Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye FIOKA Gyermek és 
Ifjúságjóléti Központ  Bp. 1155 Kolozsvár u. 4./b 
Bakonyiné Bedő Noémi 

BFKH Budapest  XIV . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
1148 Budapest, Bánki Donáth park 12/F. 
 

2015. április Budapest IV. Kerület  Újpest Önkormányzat Újpesti Önkormányzati 
Bölcsődék 
Munkásotthon u.  
Labdarugó u.  
Aradi u.  
Lakkozó u.  
Pozsonyi u. 
Hajnal u.  
Deák u.  
Hajló u.  
Homoktövis u.  
Rózsaliget u. 
Leiningen u. 
Bakonyiné Bedő Noémi 

BFKH Budapest  V . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 
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2015.április Hetedhét Gyermekjóléti Központ 

1073 Budapest, Kertész u. 20. 

Muka László 

 

2015. április S.O.S. Krízis Alapítvány CSÁO III. 1147 Bp. Jávorka Ádám u. 18.  
Gerencsér Gábor 

BFKH XIV. kerületi Népegészségügyi Intézete 
 

2015.április  Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület Helyettes Szülői Hálózat  
1029 Bp., Hímes u. 3. 
Gerencsér Gábor 
 

 

2015. április  XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 1165 Budapest, 
Centenáriumi sétány 5/a és telephelyei: 1162 Budapest, Monoki utca 
67. 
1163 Budapest, Kolozs utca 36. 

1163 Budapest, Cziráki utca 22. 
 1164 Budapest, Felsőmalom u.5-7. 

 
Kieffer Brigitta 

BFKH XIV. Ker. Népegészségügyi Intézet 

2015. április  Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési 
Tanácsadó 
(1163 Budapest, Cziráki u. 22.) 

Kieffer Brigitta 
 

 

2015. május Nem Adom Fel Támogató Szolgálat  
(1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca  alagsor 19) 
 

- támogató szolgáltatás 

Népegészségügyi Intézet 
XII. Kerületi Kirendeltség 
1126 Budapest, Dolgos u. 7-9 
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-  nem állami 
 
Lőrinczi  Andrea  

2015. május Magyarok Nagyasszonya Társaság Időskorúak Árpád-házi Szent 
Erzsébet Szociális Otthon 

 (1021 Budapest, Szerb Antal u. 13-17.) 

Lázich Melitta 

BFKH Budapest  II . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 

2015. május Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat XXIII. János Szeretetotthon 
Okos Gizella Szeretetotthona (1112 Budapest, Dayka Gábor u. 102-
104.) 

Lázich Melitta 

BFKH Budapest XI . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 

 

2015. május Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (1072 Budapest, 
Nyár u. 7.) Esély Családsegítő Szolgálat 

Török Ibolya 

BFKH VI. Kerületi Népegészségügyi Intézet 

 

2015. május Terézvárosi Gondozó Szolgálat (TEGOSZ) 1061 Budapest, Király u. 38.
Takácsné Juhász Ildikó 

BFKH Budapest VI. Kerületi Népegészségügyi 
Intézete  

2015. május Terézvárosi Gondozó Szolgálat (TEGOSZ) 2. sz. Gondozási Központ 
és 2. sz. Idősek Klubja 1068 Budapest, Benczúr u. 35/C. 
Takácsné Juhász Ildikó 

BFKH Budapest VI. Kerületi Népegészségügyi 
Intézete  

2015. május Rés Alapítvány- Női Éjjeli Menedékhely 1067 Budapest, Podmaniczky 
u. 33.  

 

BFKH VI. kerületi népegészségügyi intézete 

2015. május Olajág Otthonok 
Olajág Idősek Otthona I. 
1086 Budapest Mátyás tér 6. 
Idősek otthona 75 fő 

BFKH Budapest  VI . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
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Időskorúak gondozóháza 10 fő 
 
Pap Éva  

2015. május Olajág Otthonok 
Olajág Idősek Otthona III. 
1214 Budapest Tejút utca 1. 
Idősek otthona 148 fő 
Időskorúak gondozóháza 2 fő 
 
Pap Éva  

BFKH Budapest  XX . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 

2015. május Olajág Otthonok 
Olajág Idősek Otthona IV. 
1214 Budapest Rakéta utca 7-11. 
Idősek otthona 148 fő 
Időskorúak gondozóháza 2 fő 
 
Pap Éva 

BFKH Budapest  XX . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 

2015. május 
 

MVK Átmeneti Szálló 
(1131 Bp. Madridi út 7.) 
Lakatos Éva 

BFKH XIII.. Kerületi Népegészségügyi Intézet 

2015. május Menedék Alapítvány Fiú Otthon 
(1221 Bp. Péter Pál u. 21.) 
Lakatos Éva 

BFKH XXII.. Kerületi Népegészségügyi Intézet 

2015. május 
 

Magyar Tudományos Akadémia Akadémiai Óvoda és Bölcsőde 1022 
Bp. Barsi u. 3. 
Tóthné Lovász Éva 

BFKH II. kerületi Népegészségügyi Intézete 
 

2015. május Tárczy Virág Cseperedő Családi Napközi 1028 Bp., Bethlen u. 3. 

Tóthné Lovász Éva 

BFKH II. kerületi Népegészségügyi Intézete 
 

2015. május  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság József Attila BFKH Budapest  XX . Kerületi Népegészségügyi 
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Gyermekotthon (Bp. XIX. József A.u.65-69.) és telephelyei 
Bp. IV. Kassai u.5.,  
Bp. XIX. Rákóczi u.105. 
Bp. XV. Szerencs u.13.)   ellenőrzése. 
Bakonyiné Bedő Noémi 

Intézet1204 Budapest, Igló u. 6-6/a. 
BFKH Budapest  V . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 
BFKH Budapest  XIV . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
1148 Budapest, Bánki Donáth park 12/F. 
 
 

2015. május Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ 
(1134 Budapest, Tüzér u. 56-58.) 
Muka László 

 

 

 

 

 

2015. május Szociális és Gyermekvédelmi Főig.  
Bólyai Gyermekotthon és telephelye  
1023 Bp., Bolyai u. 11. 
1118 Bp., Breznó köz 10-12.  
Gerencsér Gábor 

BFKH II. és XI. Kerületi Népegészségügyi Intézet 
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2015. május 
 

Szociális és Gyermekvédelmi Főig.  
Kaffka Margit Gyermekotthon 
1125 Bp., Acsády Ignác u. 3. 
Gerencsér Gábor 

BFKH XI. kerületi Népegészségügyi Intézete 
 

2015. május  Csalogány Gyermekotthon (1035 Budapest, San Marco u.48-50.) 
Csalogány Gyermekotthon Lakásotthona (1015 Budapest, Hattyú u.3/b. 
f.2.) 
Csalogány Gyermekotthon Lakásotthona (1089 Budapest, Reguly 
A.u.36.) 
Kieffer Brigitta 

BFKH  II. kerületi Népegészségügyi Intézete 
 
 
 
 

2015. június Aranyeső Integrált Támogató Szolgálat 
(1032 Budapest 03. ker., San Marco utca 76) 
 

- támogató szolgáltatás 
-  nem állami 

 
Lőrinczi  Andrea 

BFKH Budapest  II . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
(illetékesség: I.,II.,III.ker.) 
1035 Budapest, Váradi S. u. 15 



24 
 

2015. június Katolikus Szeretetszolgálat Máriaremetei Szeretetotthona és 
Gondozóháza (1029 Budapest, Máriaremetei u. 187.) 

Lázich Melitta 

 

BFKH Budapest  II . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 

2015. június Katolikus Szeretetszolgálat Máriaremetei Szeretetotthona és 
Gondozóháza Szent József utcai telephely 

 (1029 Budapest, Szent József u. 5.) 

Lázich Melitta 

BFKH Budapest  II . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 

2015. június Anikó Napsugár Kft. Idősek Átmeneti Otthona 

 (1204 Budapest, Kövező u. 4.) 

Lázich Melitta 

BFKH Budapest  XX . Kerületi 
Népegészségügyi Intézet 
 

2015. június Medical Home Center Házi Segítségnyújtó és Gondozási Szolgálat 
(1048 Budapest, Kordován tér 1. V. emelet 20. ajtó) 
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2015. június Filadelfia Ház- Fogyatékosokat Segítő Református Központ 1146 
Budapest, Hungária krt. 200. 
Takácsné Juhász Ildikó 

BFKH Budapest XIV. Kerületi Népegészségügyi 
Intézete  

2015. június Filadelfia Ház Fogyatékosokat Segítő Református Központ  1089 
Budapest, Baross utca 120. fsz. 1. 
Takácsné Juhász Ildikó 

BFKH Budapest VI. Kerületi Népegészségügyi 
Intézete VIII. Kerületi Kirendeltség  

2015. június Olajág Otthonok 
Olajág Idősek Otthona VI. 
1149 Budapest Vezér utca 155. 
Idősek otthona 148 fő 
Időskorúak gondozóháza 2 fő 
 
Pap Éva 

BFKH Budapest  XIV . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 

2015. június Olajág Otthonok 
Olajág Idősek Otthona VII. 
1149 Budapest Vezér utca 151 
Idősek otthona 147 fő 
Időskorúak gondozóháza 3 fő 
 
Pap Éva 

BFKH Budapest  XIV . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
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2015. június Olajág Otthonok 
Olajág Idősek Otthona VIII. 
1149 Budapest Vezér utca 153 
Idősek otthona 148 fő 
Időskorúak gondozóháza 2 fő 
 
Pap Éva 

BFKH Budapest  XIV . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 

2015. június Olajág Otthonok 
Olajág Idősek Otthona IX. 
1149 Budapest Termál utca 10 
Idősek otthona 148 fő 
Időskorúak gondozóháza 2 fő 
 
Pap Éva 

BFKH Budapest  XIV . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 

2015. június 
 

Menhely Alapítvány „Vajda3” Menhelye 
(1082 Bp. Vajdahunyad u. 3.) 

BFKH VIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet 

2015. június Menhely Alapítvány Práter Utcai Nappali Melegedő 
(1082 Bp. Práter u. 29/B.) 
Lakatos Éva 

BFKH VIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet 
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2015. június 
 

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Humán- Mini Pikler Emmi 
Bölcsőde 1022 Bp., Lóczy L. u. 3. 
Tóthné Lovász Éva 

BFKH II. kerületi Népegészségügyi Intézete 
 

2015. június 
 

Zsebibaba Német Nemzetiségi Óvoda Alapítvány Nefelejcs Családi 
napközi 1021 Bp. Bimbó út 148. 
 Tóthné Lovász Éva 

BFKH II. ker. Népegészségügyi Intézet 

2015. június  Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Önkormányzat Kispesti 
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 1193 Bp. Táncsics u. 
7.  

BFKH Budapest  XX . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
1204 Budapest, Igló u. 6-6/a. 
 

2015. június  CHINOIN Szociális és Jóléti Alapítvány Vadgesztenye Bölcsődéje 1046 
Budapest, Ősz u. 146. 
Bakonyiné Bedő Noémi 

BFKH Budapest  V . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 
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2015. június  Lisieuxi Kis Szent Teréz Bölcsőde 1044 Budapest, Fóti út 35/B. 
Bakonyiné Bedő Noémi 

BFKH Budapest  V . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 
 

2015. június Aprókák Családi Napközi 
1137 Budapest, Szent István park 10. félemelet 2. 
PöttömPorta 1-2 Családi Napközik 
1133 Budapest, Pozsonyi út 50. fszt. 3. Muka László 

BFKH XIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet 

 

2015. június Szociális és Gyermekvédelmi Főig.  
Esze Tamás Gyermekotthon és th-e. 
1122 Bp, Diósárok u. 40., 
1125 Bp., Rőzse u. 22. 
Gerencsér Gábor 

BFKH XI. kerületi Népegészségügyi Intézete 
 

2015. június 
 

Szociális és Gyermekvédelmi Főig.  
Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon 
1038 Bp., Dózsa György u. 44. 
Gerencsér Gábor 

BFKH II. kerületi Népegészségügyi Intézete 
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2015. június  Szent Miklós Gyermekotthon (1035 Budapest, Miklós tér 5.) 
Szent Miklós Gyermekotthon Lakásotthon I. (1035 Budapest, 
Szentendrei út 18.VI/32.) 
Szent Miklós Gyermekotthon Lakásotthon II. (1035 Budapest, 
Szentendrei út 19.III/24-25.) 
Kieffer Brigitta 

BFKH  II. kerületi Népegészségügyi Intézete 
 

2015. június  Bokréta Lakásotthonok - 1103 Budapest, Szlávy u. 40. 
 -1172 Budapest, IV. u. 47. 
-1172 Budapest, Szent Imre herceg u. 46. 
- 1108 Budapest, Lenfonó u. 4. V/23.) 
 - 1165 Budapest, Farkasbab u. 24.) 
 
 - 1097 Budapest, Vaskapu u. 7. III/6.) 
 
Kieffer Brigitta 

BFKH X. ker. Népegészségügyi Intézet 
 
 
 
BFKH XIV.ker. Népegészségügyi Intézet 
 
BFKH VI. ker. Népegészségügyi Intézet 
 

2015. július Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány  
1143 Budapest, Tábornok u. 11/B. 
Takácsné Juhász Ildikó 

 

2015. július Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó 
Otthonok 
Fogyatékos személyek otthona 
1121 Budapest, Széchenyi emlékút 3-5. – 40 fő 
 
Pap Éva 

BFKH Budapest  XI . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
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2015. július Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó 
Otthonok 
Fogyatékos személyek otthona 
1203 Budapest, Vas Gereben u. 19-21.- 40 fő 
 
Pap Éva 

BFKH Budapest  XX . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 

2015. július Belváros –Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat 
Egyesített Szociális Intézmény  
Belvárosi Gyermekjóléti Szolgálat 1056 Bp. Havas u. 2.  

BFKH Budapest  V . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 
 

2015. július 
 

Váci Egyházmegye „Otthon” Szociális Szolgáltató Nevelőszülői és 
Helyettes Szülői Hálózat, 1182 Bp., Királyhágó u. 83. Gerencsér Gábor 

 

2015. augusztus Drogprevenciós Alapítvány  
1136 Budapest, Balzac u. 48/A.  
 Takácsné Juhász Ildikó 
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2015. augusztus Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó 
Otthonok 
Fogyatékos személyek otthona 
1138 Budapest, Berettyó u. 3. – 24 fő 
 
Pap Éva 

BFKH Budapest  V . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 

2015. augusztus Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó 
Otthonok 
Fogyatékos személyek otthona – 40 fő 
1095 Budapest, Soroksári út 61. 
 
Pap Éva 

BFKH Budapest  VI . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 

2015. szeptember  Sotéria Alapítvány Kilátó Klubház  és III. kerületi Közösségi Ellátás 
Integrált Szolgáltatás 
(1036 Budapest 03. ker., Szentendrei út 36.) 
 

- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás 
- nem állami 

Lőrinczi  Andrea  

BFKH Budapest  II . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
(illetékesség: I.,II.,III.ker.) 
1035 Budapest, Váradi S. u. 15 

2015. szeptember  Soteria Alapítvány Matéria Klubháza és XIII. kerületi Közösségi 
Ellátás Integrált Szolgáltatás 
(1036 Budapest 03. ker., Szentendrei út 36.) 
 

- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás 
- nem állami 

Lőrinczi  Andrea  

BFKH Budapest  V . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
(illetékesség: IV.,V.,XIII.ker.) 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 
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2015. szeptember OMSZI Ódry Árpád Művészotthon 

 (1062 Budapest, Lendvay u. 13.) 

Lázich Melitta 

BFKH Budapest  VI . Kerületi 
Népegészségügyi Intézet 

2015. szeptember OMSZI Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon 

 (1029 Budapest, Szent József u. 8.) 

Lázich Melitta 

BFKH II. Kerületi Népegészségügyi Intézete 

2015. szeptember Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 
(1173 Budapest, Újlak u. 106.) 
 
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 
(1035 Budapest, Váradi S. u. 9-11.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. szeptember Magyarországi Református Egyház Válaszút Misszió  
1122 Budapest, Krisztina krt. 5. 
Takácsné Juhász Ildikó 
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2015 szeptember Kéznyújtás a Rászorultakért Alapítvány- Hajléktalan Személyek 
Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő 1239 Budapest, Grassalkovich 
út 294. 

Horváth-Papp Zsuzsanna 

 

 

 

BFKH XI. kerületi népegészségügyi intézete 

2015. szeptember Napsugár Idősek Otthona Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
1121 Budapest, Magasúti köz 3. 
Idősek otthona 40 fő 
Időskorúak gondozóháza 10 fő 
 
Pap Éva 

BFKH Budapest  XI . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 

2015. szeptember Myrai Vallási Közhasznú Egyesület 
Hajléktalanok Átmeneti Szállása 
(1078 Bp. Nefelejcs u. 39.) 
Lakatos Éva 

BFKH VII. Kerületi Népegészségügyi Intézet 

2015. szeptember Reménysugár Habilitációs Intézet 
(1223 Bp. Kápolna u. 3.)Lakatos Éva 

BFKH XXII. Kerületi Népegészségügyi Intézet 
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2015 szeptember Segély Helyett Esély „Tisztás” Szenvedélybetegek Rehabilitációs 
Intézménye (1223 Bp. Jókai u. 21-23.)  
Lakatos Éva 

BFKH XXII. Kerületi Népegészségügyi Intézet 

2015. szeptember Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Kossuth Lajos 
Gyermekotthon 1112 Bp., Menyecske u. 16. 
Tóthné Lovász Éva 
 

BFKH XI. Ker. Népegészségügyi Intézet 

2015. szeptember Future Inno Np. Kft. Ciróka Családi Napközi 1115 Budapest, Keveháza 
u. 11. fszt. 
Tóthné Lovász Éva 

BFKH XI. Ker. Népegészségügyi Intézet 

2015. szeptember Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság XIV. Pestújhelyi 
Gyermekotthon 
Pestújhelyi út 66. 
Apolló u.  
Kúróczy Pál u.  
Lőcse u.  
Honvéd u.  
Bakonyiné Bedő Noémi 

BFKH Budapest  XIV . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
1148 Budapest, Bánki Donáth park 12/F. 
BFKH Budapest  XX . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
1204 Budapest, Igló u. 6-6/a. 

2015. szeptember Szociális és Gyermekvédelmi Főig.  
Sziget Gyermekotthon és telephelyei 
1211 Bp., Templom u. 13. 
Gerencsér Gábor 

BFKH XX. Ker. Népegészségügyi Intézet 
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2015. szeptember Klebelsberg Intézményfenntartó Közp. 
Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Módszertani 
Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona 1146 Bp., Ajtósi Dürer sor 
39. Gerencsér Gábor 
 

BFKH XIV. Ker. Népegészségügyi Intézet 

2015. szeptember Cseppkő Gyermekotthonok (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) 
Kieffer Brigitta 

BFKH  II. kerületi Népegészségügyi Intézete 
 

2015. október Menedékház Alapítvány – Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő 
1102 Budapest, Muskétás u. 1. 

Horváth-Papp Zsuzsanna 

 

 

BFKH XI. kerületi népegészségügyi intézete 

2015. október Barnabás Református Támogató Szolgálat  
1146 Budapest, Hungária krt. 200. 
Takácsné Juhász Ildikó 

 

2015. október   Farkas Edit Szeretetotthon 
(1013 Budapest 01. ker., Krisztina körút 61/a) 
 

- Idősek Otthona 
- egyházi 

 
 Lőrinczi Andrea 

BFKH Budapest  II . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
(illetékesség: I.,II.,III.ker.) 
1035 Budapest, Váradi S. u. 15 
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2015. október Fénysugár Lakóotthon 

(1064 Budapest, Izabella u. 82.,.) 

Lázich Melitta 

BFKH Budapest  VI . Kerületi 
Népegészségügyi Intézet 

2015. október Fénysugár Lakóotthon 

(1144 Bp. Ond vezér u. 5-7) 

Lázich Melitta 

BFKH Budapest  XIV . Kerületi 
Népegészségügyi Intézet 

2015. október Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

(1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 

Lázich Melitta 

BFKH Budapest  X . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 

2015. október Humán Szolgáltatások Igazgatósága 
(1211 Budapest, Kiss János altábornagy u.54.) 
Török Ibolya 

BFKH XXI. Kerületi Népegészségügyi Intézet 

 

2015. október Normafa Idősek Otthona Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
1121 Budapest, Normafa út 48-52. 
Idősek otthona 120 fő 
Időskorúak gondozóháza 30 fő 
 
Pap Éva 

BFKH Budapest  XI . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
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2015. október Normafa 2 Idősek Otthona Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
1121 Budapest, Normafa út 48-52. 
Idősek otthona 80 fő 
Időskorúak gondozóháza 70 fő 
 
Pap Éva 

BFKH Budapest  XI . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 

2015. október Otthonnapközik e-GO Kolibri 2 Családi Napközi 1113 Bp., Kosztolányi 
D. tér 7. fszt.2. Tóthné Lovász Éva 

BFKH XI. Ker. Népegészségügyi Intézet 

2015. október Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fővárosi Zirzen Janka 

Gyermekotthon 1021 Bp., Heinrich I. u. 2. 

Tóthné Lovász Éva 

 

BFKH II. kerületi Népegészségügyi Intézete 
 

2015. október  
 

Zuglói Egyesített Bölcsődék 1141 Mályva tér 12. és telephelyei 
1141. Budapest, Tipegő u. 3-5.  
1141 Budapest, Jerney u. 32. 
1141 Budapest, Tihany tér 37-39. 
1142 Budapest, Róna-park 5-7. 
1143 Budapest, Utász u. 23. 
1143 Budapest, Ond vezér sétány 9-11. 
1144 Budapest, Bácskai u. 17/a.  
1145 Budapest, Bölcsőde u. 1.  
1146 Budapest, Thököly u. 92. 
1147 Budapest, Ilosvai tér 5.  
Bakonyiné Bedő Noémi 

BFKH Budapest  XIV . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
1148 Budapest, Bánki Donáth park 12/F. 
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2015. október Szociális és Gyermekvédelmi Főig.  
Fővárosi Kornis Klára Gyermekotthon 
1042 Bp., Árpád u. 199. 
Gerencsér Gábor 

BFKH V. Ker. Népegészségügyi Intézet 

2015. október Szociális és Gyermekvédelmi Főig.  
EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon 
1151 Bp., Pozsony u. 36. 
Gerencsér Gábor 

BFKH XIV. kerületi Népegészségügyi Intézete 
 

2015. november  1 Kolping Támogató Szolgálat Óbuda 
(1035 Budapest 03. ker., Vihar utca 8.) 

- támogató szolgáltatás 
-  egyházi 

 
2 Szent Erzsébet Karitasz-Szenvedélybeteg -segítő Lelki Központ 
(1035 Budapest 03. ker., Kórház utca 37.) 
 

- támogató szolgáltatás 
-  egyházi 

 

 
 Lőrinczi Andrea 

BFKH Budapest  II . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
(illetékesség: I.,II.,III.ker.) 
1035 Budapest, Váradi S. u. 15 
 
 
BFKH Budapest  II . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
(illetékesség: I.,II.,III.ker.) 
1035 Budapest, Váradi S. u. 15 

2015. október Jó Pont Zöld Családi Napközi 
1139 Budapest, Petneházy u. 14. 
Jó Pont Kék Családi Napközi 
1139 Budapest, Petneházy u. 14. 
Jó Pont Sárga Családi Napközi 
1139 Budapest, Petneházy u. 14. 
Muka László 

BFKH XIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet 
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2015. október  
 

Utógondozó Otthonok - - 1103 Budapest, Kőér u. 26. 
- 1102 Budapest, Harmat u. 5. 
- 1062 Budapest, Lehel u. 5. II/31. 
- 1095 Budapest, Soroksári út 72. 
- 1096 Budapest, Telepy u. 15/b. IV/7.) 
- 1141 Budapest, Szuglói körvasút sor 110. 
Kieffer Brigitta 

BFKH X. Ker. Népegészségügyi Intézet 
 
 
BFKH VI. ker. Népegészségügyi Intézet 
 
 
 
BFKH XIV.ker. Népegészségügyi Intézet 

2015. november Gyermeksziget Családi Napközi 
1182 Budapest, Dráva u. 69. 
 
Tudorkuckó Családi Napközi 
1184 Budapest, Lenkei u. 50. 
Muka László 

BFKH Bp. XVIII. kerületi Népegészségügyi 
Intézete 

 

2015. november Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskola Nővérek Társulata Szent 
Szív Otthon 

(1085 Budapest, Mária u. 20.) 

Lázich Melitta 

BFKH Budapest  VI . Kerületi 
Népegészségügyi Intézet 

2015. november Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskola Nővérek Társulata Szent 
József Otthon 

(1214 Budapest, Béke tér 13.) 

Lázich Melitta 

BFKH Budapest  XX . Kerületi 
Népegészségügyi Intézet 
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2015. november Virágoskert Értelmi Sérültek Napközi és Átmeneti Otthona,ewem 
(1173 Budapest, Újlak u. 106.) 

 

BFKH Bp. XVII. kerületi Népegészségügyi 
Intézete 

 

2015. november Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Központi 
Egyesített Támogató Szolgálat  
1032 Budapest, San Marco u. 76. 
Takácsné Juhász Ildikó 

 

2015. november Budapesti Zsidó Hitközség – Újpesti Zsidó Szeretetotthon (Idősek 
Otthona, és Fogyatékos Személyek Otthona (1042 Budapest, Liszt 
Ferenc tér.  

Horváth-Papp Zsuzsanna 

 

BFKH IV. kerületi népegészségügyi intézet 

2015. november Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Sztehlo Gábor 
Gyermekotthon (Bp. 1063 Bp. Kmety Gy. u. 31.) és telephelyei 
(csecsemőotthonok) 
Bp. II. Gárdonyi u.25.  Gyermekotthon 
Bp. XII. Budakeszi út 48. Gyermekotthon 
Bp. XII. Rege út 4.  Gyermekotthon 
ellenőrzése. 
Tóthné Lovász Éva 

BFKH II.-VI.-XII Kerületi Népegészségügyi Intézet 

2015. november Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hűvösvölgyi 
Gyermekotthon 1021 Bp. Hűvösvölgyi út 165. 
Tóthné Lovász Éva 

BFKH II. ker. Népegészségügyi Intézet 
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2015. november  Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Önkormányzat  
Egyesített Bölcsődék Csillagfény 
Harangvirág  
Eszterlánc 
Wekerlei  
Gyöngyszem 
Bokréta telephelyek 
Bakonyiné Bedő Noémi 

BFKH Budapest  XX . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
1204 Budapest, Igló u. 6-6/a. 
 
 

2015. november Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány 
Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon 
1212 Bp., Táncsics M. u. 27-29. 
Gerencsér  Gábor 

BFKH XX. Kerületi Népegészségügyi Intézet 

2015. november Krízis Alapítvány 
Krízis Alapítvány Gyermekotthona 
1225 Bp., Nagytétényi út 266. 
Gerencsér Gábor 

BFKH XI. ker. Népegészségügyi Intézet 
 
 
 
 

2015. november  Béke Gyermekotthon I-II. szakmai egységei ( Bp.II. Hárshegyi út 9.) 
ellenőrzése 
Kieffer Brigitta 

BFKH II. kerületi Népegészségügyi Intézete 
 

2015. december   Budapest Főváros III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzat 
Óbuda Gyermekek Átmeneti Otthona  
Családok Átmeneti Otthona 
Madzsar J. u. 31. 
Pacsirtamező u. 27. 
Pacsirtamező u. 16. 
Margitliget u. 1.  
Viziorgona u. 1. 
Viziorgona u. 8. 
Bakonyiné Bedő Noémi 

BFKH Budapest  II . Kerületi Népegészségügyi 
Intézet 
1035 Budapest, Váradi S. u. 15. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 
 

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE 
 

2015. évi ellenőrzési terve 
 

Szakterület 

Hatáskör 

Ellenőrzötte
k köre 

Gyakoriság 
Eddigi gyakorlat 

szerinti 
közreműködők 

Közös 
ellenőrzésbe 
bevonható 

kormányhivatali 
Szakigazgatási 

szervek 

263/2006.(XII.20.) Korm. 
rendelet 4§ (5) 

bekezdése alapján 
időintervallum jogszabályi 

hivatkozás 

Közúti Jármű 
Forgalmi Osztály 

4. a közúti szállítást 
végző járművek 
személyzetének vezetési 
és pihenőidejének 
ellenőrzése 
 

meghatározo
tt jogszabály 
alapján, 
annak 
betartására 
kötelezett 
járművezetők 
és üzemben 
tartók 

napi szintű 
közúti és 
telephelyi 
ellenőrzési 
tevékenység 
 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság által 
meghatározott közúti 
és telephelyi 
ellenőrzési 
darabszám alapján. 
Telephelyi ellenőrzés 
tekintetében az 
1071/2009 EK 
rendeletben foglaltak 
szerint legalább 5 
évente 

közúti 
ellenőrzéseknél: 
Rendőrség 
 

telephelyi 
ellenőrzéseknél: 
Munkaügyi 
Felügyelőség 

Közúti Jármű 
Forgalmi Osztály 

5. a veszélyes árut 
közúton szállító járművek 
közlekedésének 
ellenőrzése 

meghatározo
tt jogszabály 
alapján, 
annak 
betartására 
kötelezett 
járművek és 
járművezetői
k 

napi szintű 
ellenőrzési 
tevékenység 
 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság által 
meghatározott 
ellenőrzési 
darabszám alapján 
 

Fővárosi 
Katasztrófavédel
mi Igazgatóság 

Népegészségügyi 
Szakigazgatási 
Szerv 
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Közúti Jármű 
Forgalmi Osztály 

6. a nehéz 
tehergépkocsik 
közlekedésének 
korlátozásáról szóló 
rendeletben 
meghatározott szabályok 
betartásának ellenőrzése 

meghatározo
tt 
időtartamban 
közlekedő 
gépjárművek 
és 
járművezetők 

hétvégén illetve 
ünnepnapokon 
havi 
rendszerességg
el 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság által 
meghatározott 
ellenőrzési 
darabszám alapján 
 

- - 

 
Közúti Jármű 

Forgalmi Osztály 

 
8.24 a közúti járművek 
közúti 
közlekedésbiztonsági 
ellenőrzése 

 
közúti 
forgalomban 
résztvevő 
járművek 

 
napi szintű 
ellenőrzési 
tevékenység 
 

 
Nemzeti Közlekedési 
Hatóság által 
meghatározott 
ellenőrzési 
darabszám alapján 

 
Rendőrség 

 
- 

Közúti Jármű 
Forgalmi Osztály 

9. a közúti ellenőrzés 
keretében a közúti 
járműveknél a veszélyes 
áruk szállításához előírt 
különleges feltételek 
ellenőrzése (ADR), 
 

meghatározo
tt jogszabály 
alapján, 
annak 
betartására 
kötelezett 
járművek 

napi szintű 
ellenőrzési 
tevékenység 
 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság által 
meghatározott 
ellenőrzési 
darabszám alapján 
 

Fővárosi 
Katasztrófavédel
mi Igazgatóság 

- 

Közúti Jármű 
Forgalmi Osztály 

10. a közúti ellenőrzés 
keretében a közúti 
járműre előírt tömeg- és 
mérethatárok 
betartásának 
ellenőrzése, 
 

közúti 
forgalomban 
résztvevő 
járművek 

napi szintű 
ellenőrzési 
tevékenység 
 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság által 
meghatározott 
ellenőrzési 
darabszám alapján 
 

BKK Közút Zrt. 
(Együttműködési 
Megállapodás 
szerint) 

- 

Közúti Jármű 
Forgalmi Osztály 

11. a közúti közlekedési 
szolgáltatási 
tevékenységhez és 
meghatározott járművek 
üzemeltetéséhez 
kapcsolódó bejelentési, 
engedélyezési, 
nyilvántartási és 

forgalomban 
résztvevő 
járművek és 
üzemben 
tartóik 

napi szintű 
ellenőrzési 
tevékenység 
közúton és 
telephelyen 
 

Közlekedési Hatóság 
által meghatározott 
ellenőrzési 
darabszám alapján 

- Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség 



44 
 

ellenőrzési feladatok 
ellátása, a közúti 
járművek üzemeltetése 
szabályszerűségének, 
valamint a jármű 
üzemeltetésére 
vonatkozó előírások 
megtartásának 
ellenőrzése közúton, 
ideértve az adott 
tevékenységhez előírt 
okmányok, engedélyek, 
jelzések, felszerelések 
ellenőrzését 

Közúti Jármű 
Forgalmi Osztály 

13. a gépkocsik által 
kibocsátott 
kipufogógázok 
szennyezőanyag-
tartalmának közúti 
ellenőrzése 

forgalomban 
résztvevő 
járművek 

napi szintű 
ellenőrzési 
tevékenység 
 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság által 
meghatározott 
ellenőrzési 
darabszám alapján 
 

- - 

Közúti Jármű 
Forgalmi Osztály 

14. a gépkocsik 
környezetvédelmi 
alkalmasságának és 
plakettjének közúti 
forgalomban való 
ellenőrzése, a plakett 
eltávolítása 

forgalomban 
résztvevő 
járművek 

napi szintű 
ellenőrzési 
tevékenység 
 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság által 
meghatározott 
ellenőrzési 
darabszám alapján 
 

- - 

Közúti Jármű 
Főosztály 

Műszaki Osztály 
Járműfelügyeleti 

csoport 

263/2006. (XII.20.) Korm. 
r. 4. § (5), (6) 

járműfenntart
ó (szerelő, 
kar. lak, 
fényező, 
gumiszer. 
menetíró 
szer. stb.) 

saját döntés 
(évente 1 alk. 
lehetőség 
szerint) 
 

1/1990. (IX.29.) 
KHVM r. 11-12. §.,  
2009.  évi LXXVI. tv. 
12. §, 23. § 

 Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség, 
Munkaügyi 
Felügyelőség, 
Munkavédelmi 
Felügyelőség 
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Közúti Jármű 
Főosztály 

Műszaki Osztály 
Járműfelügyeleti 

csoport 

263/2006. (XII.20.) Korm. 
r. 4. § (5) 
 

járműfenntart
ó (bontó) 

saját döntés 
(negyedévente), 
 

1/1990. (IX.29.) 
KHVM r. 11-12. §.,  
2009.  évi LXXVI. tv. 
12. §, 23. § 

Közép-Duna 
völgyi 
Környezetvédelmi 
Természetvédelm
i és Vízügyi 
Felügyelőség 
(évente 1 alk.) 

 Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség, 
Munkaügyi 
Felügyelőség, 
Munkavédelmi 
Felügyelőség 

 
 

Közúti Jármű 
Főosztály 

Műszaki Osztály 
Járműfelügyeleti 

csoport 

 
 
263/2006. (XII.20.) Korm. 
r. 4. § (5) 

 
 
járműfenntart
ó 
bejelentésév
el kapcs. 
intézkedés 

 
 
bejelentésre 8 
napon belül 

 
 
1/1990. (IX.29.) 
KHVM r. 11-12. §.,  
2009.  évi LXXVI. tv. 
12. §, 23. § 

  

Közúti Jármű 
Főosztály 

Műszaki Osztály 
Járműfelügyeleti 

csoport 

263/2006. (XII.20.) Korm. 
r. 4. § (5) 

műszaki 
vizsgáló 
állomás 

évente min. 2 
alk. 

hatósági szerződés 
302/2009. (XII.22.) 
Korm. r. 1. § (1) 

 Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség, 
Munkavédelmi 
Felügyelőség 

Közúti Jármű 
Főosztály 

Műszaki Osztály 
Járműfelügyeleti 

csoport 

263/2006. (XII.20.) Korm. 
r. 4/A. § (1-2) 

eredetiségviz
sgáló 
állomás 

évente min. 2 
alk. 

hatósági szerződés 
301/2009. (XII.22.) 
Korm. r. 4. § (1) 

 Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség, 
Munkavédelmi 
Felügyelőség 

Közúti Jármű 
Főosztály 

Műszaki Osztály 
Járműfelügyeleti 

csoport 

263/2006. (XII.20.) Korm. 
r. 4. § (5) 

jármű 
pótalkatrész 
gyártó, 
forgalmazó 

saját döntés 
(évente 1 alk. 
lehetőség 
szerint) 
 

5/1990.(IV.12.) 
KöHÉM r. 24. §, 26. § 

Munkaügyi 
Felügyelőség, 
Munkavédelmi 
Felügyelőség 

Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség, 
Munkaügyi 
Felügyelőség, 

Járművezető 
Vizsgáztatás és 

Utánképzési 
Osztály 

Közlekedési hatóságként 
első fokon a területileg 
illetékes megyei 
(fővárosi) közlekedési 
felügyelőség jár el a 
képzés, utánképzés a 

- 
autósiskolák 
- szakoktatók 
- 
iskolavezetők 

folyamatos 1988. évi I. 
TÖRVÉNY 
a közúti közlekedésről 
18.§ (2) 
 
263/2006. (XII. 20.) 

Munkaügyi 
Felügyelőség 
(néhány 
alkalommal) 

Munkaügyi 
Felügyelőség, 
Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség 
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szakoktatók és 
iskolavezetők 
tevékenységének 
ellenőrzése során. 

Korm. rendelet a 
Nemzeti Közlekedési 
Hatóságról 4.§ (5) 19. 
 
179/2011. (IX. 2.) 
Korm. rendelet a 
közúti járművezetők 
és a közúti 
közlekedési 
szakemberek 
képzésének és 
vizsgáztatásának 
általános szabályairól 
6.§ (1) 

Járművezető 
Vizsgáztatás és 

Utánképzési 
Osztály 

NKH KGKH által 
meghatározott 
ellenőrzési feladatok 
elvégzése országos 
ellenőrzési terv alapján 

- 
autósiskolák 
- szakoktatók 
- 
iskolavezetők 

tervben 
meghatározotta
k szerint 

263/2006. (XII. 20.) 
Korm. rendelet a 
Nemzeti Közlekedési 
Hatóságról 4.§ (6) 

 Munkaügyi 
Felügyelőség 
Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE 

 
2015. évi ellenőrzési terve 

 
 
AZ ELLENŐRZÉSI TERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE  
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 91. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget 
téve a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (a továbbiakban: NSZSZ) az alábbi ellenőrzési terv (a 
továbbiakban: Ellenőrzési Terv) szerint határozza meg a 2015. évben lefolytatandó hatósági ellenőrzések ütemezését. 
 
Fogalom meghatározások: 
 
Hatósági ügy:  
a) minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot 
igazol, hatósági nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenőrzést végez,  
b) a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés – a fegyelmi és etikai ügyek kivételével –, ha 
törvény valamely tevékenység végzését vagy valamely foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti.  

 
Hatósági ellenőrzés: 
A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben 
foglaltak teljesítését. 

 
A hatósági ellenőrzés eszközei: 
a) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
b) helyszíni ellenőrzés, vagy 
c) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 
történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 
 
Közigazgatási hatóság: 
a hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerv 
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Ellenőrzési jelentés:  
Az NSZSZ az Ellenőrzési Tervben foglaltak, valamint az ott nem szereplő, de az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések 
végrehajtásáról, a levont következtetésekről a következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési jelentést készít.  
 
 
AZ ELŐRE ÜTEMEZETT ELLENŐRZÉSEK TÁRGYA, AZ ELLENŐRZÉSI IDŐSZAK, AZ ELLENŐRZÉSEK ÜTEMEZÉSE, ESZKÖZE 

 
I. Közegészségügyi szakterület 
 
1. Környezet-, Település-, Gyermek és Ifjúságegészségügy 

a) Természetes fürdőhelyek, fürdővizek ellenőrzése 

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: Az üzemeltetni kívánt természetes fürdőhelyek helyszíni ellenőrzése, valamint az ütemterv 
szerinti laboratóriumi vízminőségi vizsgálataik elvégzésének és a jelentés megtörténtének ellenőrzése. 
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv illetékességi területén működő valamennyi egység
  
Ellenőrzési időszak: 2015. május 31.- 2015. november 15.  
Az ellenőrzések ütemezése: Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés 
Felelős: főosztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
  

b) Települési ivóvíz ellátó rendszerek, vízszolgáltatók  
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: 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. Közintézményben tapasztalt határértéket meghaladó ólomtartalom esetén helyszíni szemle tartása.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv illetékességi területén lévő mintavételi helyként 
kijelölt közintézmények.  
Ellenőrzési időszak: 2015. január 1.- 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: Az ellenőrzési időszakban folyamatosan  
A hatósági ellenőrzés eszköze: Laboratóriumi vizsgálat, a laboratóriumi vizsgálat értékelését követően szükséges helyszíni ellenőrzések a 
közintézményekben. 
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Felelős: főosztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

c) Nyilvántartott folyamatosan és szezonálisan üzemeltetett fürdők  
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: A nyilvántartott folyamatosan és szezonálisan üzemeltetett fürdőkben közegészségügyi 
ellenőrzések végzése, kiemelt figyelemmel a töltő-ürítő rendszerű gyógymedencék üzemeltetésére.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv illetékességi területén nyilvántartásban lévő 
közfürdők közül Budapesten 10 db, Pest megyében 6 db egység. 
Ellenőrzési időszak: 2015. január 1.- 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: Az ellenőrzési időszakban folyamatosan  
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés 
Felelős: főosztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

d) Időszakosan és folyamatosan működő gyermeküdülők és szálláshellyel rendelkező táborok 
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: Az időszakosan, valamint a folyamatosan működő gyermeküdülők, és szálláshellyel 
rendelkező táborok közegészségügyi ellenőrzése   
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Az illetékességi területen található egységek  
Ellenőrzési időszak: 2015. június 15. - 2015. augusztus 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.  
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés 
Felelős: főosztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 

 
2. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy 
a) Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítő készítményeket forgalmazó egységek  

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: 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.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye esetében minimálisan 30 db termék címke - a meghatározott összetevő 
vonatkozásában - vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: - Főváros és Pest megye esetében 5-5 db minta. 
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján   



50 
 

A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 
Felelős: osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 

b) Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt célcsoportot képező fogyás elősegítését célzó termékeket forgalmazó egységek  

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: 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. 
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye esetében minimálisan 5 db termék címke vizsgálata. Laboratóriumi 
vizsgálati mintaszám: - Főváros és Pest megye esetében 1-1 db minta. 
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. Laboratóriumi mintavételezés: később 
kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján   
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 
Felelős: osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

c) Anyatej-helyettesítő tápszereket, mint különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket forgalmazó egységek 
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: 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. 
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye esetében minimálisan 20 db termék címke vizsgálata. Laboratóriumi 
vizsgálati mintaszám: - megyénként 1 db minta anyatej helyettesítő készítményből, 10 megye érintettségével.  
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. Laboratóriumi mintavételezés: később 
kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján  
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 
Felelős: osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

d) Csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabona alapú tejpépet, mint különleges táplálkozási igényt kielégítő 
élelmiszereket forgalmazó egységek 
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Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: 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. 
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye esetében minimálisan 20 db termék címke vizsgálata. Laboratóriumi 
vizsgálati mintaszám: - megyénként 1 db minta, 10 megye érintettségével. 
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. Laboratóriumi mintavételezés: később 
kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján 
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
Felelős: osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

e) Glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszereket, mint különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket forgalmazó egységek 
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: 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. 
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye esetében minimálisan 20 db termék címke vizsgálata. Laboratóriumi 
vizsgálati mintaszám: - megyénként 1 db minta - Főváros és Pest megye esetében 1-1 db minta. 
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. Laboratóriumi mintavételezés: később 
kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján 
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 
Felelős: osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

f) 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 

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 
alapján a jelölések ellenőrzése, egészségre vonatkozó állítások ellenőrzése. 
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye esetében minimálisan 20 db termék címke vizsgálata.  
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés 
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Felelős: osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 

g) Cumikat és cuclikat forgalmazó egységek  

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: 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.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye esetében minimálisan 30 db termék dokumentum vizsgálata. 
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: - Főváros és Pest megye esetében 2-2 db minta  
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.                        
Laboratóriumi mintavételezés: monitoring terv alapján  
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
Felelős: osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

h) Iskolai büfék   
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti (a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. 
törvényben foglaltak figyelembevételével) ellenőrzés.   
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye területén minimálisan az általános iskolák 10%-ában az iskolabüfék 
árukínálatának vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálati mintaszám (csomagolt termék): - Főváros és Pest megye esetében 5-5 db minta.  
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.                        
Laboratóriumi mintavételezés: monitoring terv alapján 
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 
Felelős: osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

i) Óvodák  
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendeletben foglaltak ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. 
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye esetében minimálisan 20 óvodai étkeztetés vizsgálata 
tápanyagszámítással. Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: Főváros és Pest megye esetében 4-4 db minta  
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Ellenőrzési időszak: 2015. szeptember 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.                        
Laboratóriumi mintavételezés: monitoring terv alapján  
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 
Felelős: osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

j) Nevelési-oktatási intézmények, ahol diétás étkeztetést biztosítanak 
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendeletben foglaltak ellenőrzése.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye esetében minimálisan 50 db, elsősorban óvoda vizsgálata a diétás 
étkeztetés biztosítására vonatkozóan. Diétás étkeztetést biztosító főzőkonyháról laboratóriumi vizsgálati mintaszám: Főváros és Pest megye 
esetében 4-4 db minta  
Ellenőrzési időszak: 2015. február 01. - 2015. március 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.                        
Laboratóriumi mintavételezés: monitoring terv alapján 
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 
Felelős: osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

k) Étrend-kiegészítő készítményeket forgalmazó egységek (ahol az OÉTI-nél nyilvántartásából törölt étrend-kiegészítő készítményeket 
forgalmazhatnak)   

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: 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.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye területén havi min. 30 egységben ellenőrzés  
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.     A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni 
ellenőrzés 
Felelős: osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
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l) Kozmetikai termékeket forgalmazó egységek   
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: A kozmetikai termékekre vonatkozó állítások közös kritériumok alapján történő 
alkalmazásának ellenőrzése  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye területén havi min. 30 egységben ellenőrzés  
Ellenőrzési időszak: 2015. március 1. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. 
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés 
Felelős: osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 

 
3. Kémiai biztonság: 
 
a) Fanyagvédőszereket forgalmazó egységek  

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: A 8. terméktípusba tartozó faanyagvédő szerek engedéllyel nem rendelkező 
hatóanyagának kiszűrése a magyar piacról.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: 4 forgalmazó  
Ellenőrzési időszak: 2015., folyamatosan  
Az ellenőrzések ütemezése: 1 egység/negyedév  
A hatósági ellenőrzés eszköze: OSZIR-KBIR rendszer, ECHA biocid honlap, ÁNTSZ külső honlap engedélyezett hatóanyagok 
Felelős: osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

b) Intermedier hatóanyagot gyártó és importáló cégek  
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: Regisztrálási kötelezettség és információs követelmények vizsgálata a telephelyen 
elkülönített, szállított intermediereknél.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Valamennyi érintett egység  
Ellenőrzési időszak: 2015., folyamatosan  
Az ellenőrzések ütemezése: negyedévente egyenletesen  
A hatósági ellenőrzés eszköze: RIPE felhasználása, valamint az OSZIR-KBIR rendszer 
Felelős: osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
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c) Logisztikai bázisok, nagy raktárak   
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: Az egyes logisztikai bázisokat üzemeltetők kémiai biztonsági vizsgálata az ott átmenetileg 
tárolt veszélyes vegyi anyagok/készítmények és azok tulajdonosai tekintetében, valamint a kiadott biztonsági adatlapok és címkék 
megfelelőségének áttekintése   
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: 6 egység  
Ellenőrzési időszak: 2015., folyamatosan  
Az ellenőrzések ütemezése: negyedévente egyenletesen  
A hatósági ellenőrzés eszköze: RIPE felhasználása, valamint az OSZIR-KBIR rendszer 
Felelős: osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

II. Járványügyi szakterület 

1. A többször használatos orvosi eszközöket alkalmazó egészségügyi szolgáltatók   
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: A többször használatos orvosi eszközök tisztítására‐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.   
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: 35 egység   
Ellenőrzési időszak: 2015. március 16. ‐ 2015. december 15.  
Az ellenőrzések ütemezése: heti egy  
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés 
Felelős: osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

III. Sugáregészségügy 

1. A fővárosban és Pest megyében található kiemelt és I. veszélyességi kategóriás nyitott radioaktív anyagokat felhasználó 
munkahelyek  

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: A munkahelyek felmérése a belső sugárterhelés ellenőrzési gyakorlat, valamint a 
munkavállalók sugárvédelmi képzettségének szempontjából 
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: 50 egység  
Ellenőrzési időszak: 2015. január 1-től 2015. december 31-ig  
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Az ellenőrzések ütemezése: Az ellenőrzési időszakban folyamatosan  
A hatósági ellenőrzés eszköze: Adatszolgáltatás, sugáregészségügyi ellenőrzés 
Felelős: decentrumvezető főorvos, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

 
IV. Védőnői szakfelügyelet 

1. Fővárosi és Pest megyei szülészeti – nőgyógyászati, neonatológiai osztályt működtető egészségügyi intézmények  

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: Szülészeti - nőgyógyászati és neonatológiai osztályt működtető egészségügyi 
intézményekben működő kórházi védőnő tevékenységének szakfelügyeleti vizsgálata  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: 2 egység  
Ellenőrzési időszak: 2015. január 01 - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: 1 ellenőrzés/félév  
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés 
Felelős: vezető védőnő, szakfelügyelő védőnő 

2. Vezető/szakfelügyelő védőnői tevékenység szakfelügyeleti vizsgálata  

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: BFKH Kerületi/PM Járási Népegészségügyi Intézeteinél a kerületi/járási 
vezető/szakfelügyelő védőnői tevékenység – 2014. évi dokumentációjának szakfelügyeleti vizsgálata  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: 4  
Ellenőrzési időszak: 2015.01.01-2015.12.15  
Az ellenőrzések ütemezése: 1 ellenőrzés/ negyedév  
A hatósági ellenőrzés eszköze: jegyzőkönyv, kiszállással 
Felelős: vezető védőnő, szakfelügyelő védőnő 
 

3. Családvédelmi Szolgálat működésével kapcsolatos védőnői tevékenység ellenőrzése 
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: ÁNTSZ OTH által meghatározott kiemelt munkatervi előírása szerint a Családvédelmi 
Szolgálat működésével kapcsolatos védőnői tevékenység ellenőrzése, adatok összesítése, elemzése, beszámoló elkészítése (2014-ben 
megkezdett tevékenység folytatása).   
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: 14  
Ellenőrzési időszak: 2015.01.01-2015.07.31  
Az ellenőrzések ütemezése: 2 ellenőrzés/ hó  
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A hatósági ellenőrzés eszköze: jegyzőkönyv, kiszállással 
Felelős: vezető védőnő, szakfelügyelő védőnő 
 

4. Családvédelmi Szolgálat működésére vonatkozó minimum feltételek helyszíni ellenőrzése 

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: ÁNTSZ OTH által meghatározott kiemelt munkatervi előírása szerint a Családvédelmi 
Szolgálat működésére vonatkozó minimum feltételek helyszíni ellenőrzése, adatok összesítése, elemzése, beszámoló elkészítése.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: 22  
Ellenőrzési időszak: 2015. 03.01-2015.12.31  
Az ellenőrzések ütemezése: 2 ellenőrzés/ hó  
A hatósági ellenőrzés eszköze: jegyzőkönyv, kiszállással/helyszíni ellenőrzés nélkül 
Felelős: vezető védőnő, szakfelügyelő védőnő 

 

V. Egészségügyi Igazgatás  

1. Emberen végzett orvostudományi kutatások  
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: Emberen végzett beavatkozással járó orvostudományi kutatások engedélyben foglaltak 
szerinti folytatásának ellenőrzése.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: szúrópróba-szerű ellenőrzés, minimum 4  
Ellenőrzési időszak: 2015. január 1-től 2015. december 31-ig.  
Az ellenőrzések ütemezése: folyamatosan  
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés 
Felelős: főosztályvezető, tisztiorvos 
 

VI. Ápolás szakfelügyelet 

 
1. Fekvőbeteg-ellátó intézmények ápolási osztályai, krónikus belgyógyászatai és a geriátriái   

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: Az ápolási osztályokon, a krónikus belgyógyászaton és a geriátrián az ápolási 
dokumentáció ellenőrzése a korlátozó intézkedések megvalósulása tekintetében (ápolási szakfelügyeleti ellenőrzés).  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Budapest főváros területén az intézmények 20%-a, Pest megyében a működő egységek 30%-a 
ellenőrzendő.  
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
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Az ellenőrzések ütemezése: Az ellenőrzési időszakban folyamatosan  
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés 
Felelős: vezető ápoló, szakfelügyelő ápoló 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALÁNAK 

2015. évi felügyeleti ellenőrzési terve 

 

Ellenőrzési terv: 

• Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 2014. évi építésügyi, építésfelügyeleti és 
műemlékvédelmi, valamint régészeti örökségvédelmi hatósági és szakhatósági tevékenységének általános felügyeleti vizsgálata (lehetőleg 
valamennyi, a szerv illetékességébe utalt fővárosi kerületre kiterjedően) 

 

Felelősök: Pethőné dr. Kiss Judit jogi hivatalvezető-helyettes, H. dr. Simon Katalin régészeti osztályvezető, J. dr. Zelenyánszki Éva 
közigazgatási referens 

Közreműködnek: másodfokú építéshatósági referensek, másodfokú építésfelügyelők, másodfokú műemlék-felügyelők, másodfokú régészeti 
felügyelők 

Határidő: 2015. április 15. 

 

• Budapest Főváros XIV. kerület jegyzőjének, mint általános elsőfokú építésügyi hatóságnak 2014. évi építésügyi hatósági és 
szakhatósági tevékenységének általános felügyeleti vizsgálata  

 

Felelősök: Pethőné dr. Kiss Judit jogi hivatalvezető-helyettes és Szendreiné Németh Krisztina másodfokú építéshatósági referens 

Határidő: 2015. június 30. 
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• Budapest Főváros XX. kerület jegyzőjének, mint általános elsőfokú építésügyi hatóságnak 2014. évi engedélyezési eljárásaira kiterjedő 
felügyeleti vizsgálata  

 

Felelősök: Pethőné dr. Kiss Judit jogi hivatalvezető-helyettes és Erdős-Varga Julianna másodfokú építéshatósági referens 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

 

• Budapest Főváros XXI. kerület jegyzője, mint általános elsőfokú építésügyi hatóság által 2014. évben lefolytatott eljárásokban a Ket. és 
az ágazati jog-szabályok ügyintézési határidőkre vonatkozó előírásai teljesülésének vizsgálata 

 

Felelősök: Pethőné dr. Kiss Judit jogi hivatalvezető-helyettes és Kecskés Gáborné másodfokú építéshatósági referens 

Határidő: 2015. október 31. 

  



61 
 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁGA 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságainak 2015. évi országos hatósági ellenőrzési terve 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/A. §-a tartalmazza a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
szakigazgatási szervei által végzett hatósági ellenőrzések tervezésének és kiértékelésének részletes szabályait. 

A rendeletben foglaltak alapján az MKEH az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos ellenőrzési tervet készít a területi mérésügyi és 
műszaki biztonsági hatóságok által lefolytatandó hatósági ellenőrzések vonatkozásában és gondoskodik annak az MKEH honlapján történő 
közzétételéről. 

A területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok az MKEH által kiadott országos hatósági ellenőrzési terv alapján készítik el a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hatósági ellenőrzési tervüket az ellenőrzési időszakot 
megelőző 15. napig. 

Az előzőekben foglaltak figyelembevételével 2015. évre az MKEH az alábbi országos ellenőrzési tervet állította össze. 

 

1. Üzemanyagtöltő állomások mérőeszközei (üzemanyagmérők, tartályok, tartályszintmérő eszközök, gépjármű-gumiabroncsnyomás 
mérők) 

2. Kereskedelmi elárusítóhelyek mérőeszközei (mérlegek, súlyok) 

Az ellenőrzés tárgya: az 1-2 pontban felsorolt mérőeszközök vizsgálata 

Ellenőrzési célja, szempontjai: a mérőeszközök hiteles állapotának vizsgálata (a hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszköz adatainak 
összevetése, a tanúsító jelek ellenőrzése, az engedélyezett típussal való azonosság megállapítása).  
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A mérőeszköz hitelesítése hatályát veszti, ha  

• a hitelesítésben meghatározott időtartam eltelt, 
• a hitelesítési törvényes tanúsító jelet eltávolították, vagy megsérült,  
• a hitelesítési bizonyítványt megváltoztatták, 
• a hitelesítési törvényes tanúsító jelet vagy bizonyítványt érvénytelenítették, 
• a mérőeszközön javítást vagy olyan változtatást végeztek, amely annak metrológiai jellemzőit befolyásolhatta, 
• a helyhez kötött mérőeszközt áthelyezték. 

 

Jogszabályhely: a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 13. §-a, és a végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 12-13. §-a. 

Ellenőrzött dokumentum: hitelesítési bizonyítvány. 

Kiválasztás módja: panaszbejelentés alapján, véletlenszerű kiválasztással, vagy egyéb hatósági megkeresés alapján. 

Szankciók: a hivatkozott jogszabályokban részletezett előírások megsértése esetén az alábbi mérésügyi hatósági intézkedések tehetők: 

• a felelős személy írásbeli figyelmeztetése, a figyelmeztetésnek az alábbiakat kell tartalmaznia 
○ az ügyfél figyelmének felhívása arra, hogy megsértette a mérésügyi jogszabályban és/vagy a hatósági határozatban foglalt előírásokat; 
○ az ügyfél felszólítása – legalább 20 napos határidő kitűzésével – arra, hogy szüntesse meg az ellenőrzés során feltárt jogsértő 

helyzetet, valamint a mérőeszköz használatának megtiltása; 
○ az ügyfél figyelmének felhívása arra, hogy a jogsértő helyzet megszüntetésének elmaradása milyen jogkövetkezményekkel járhat; 

• amennyiben az ügyfél-figyelmeztetésre már sor került és a korábbi ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében nem 
történtek meg a megfelelő intézkedések, akkor: 
○ a hitelesítés érvénytelenítése és a mérőeszköz használatának megtiltása, 
○ döntés a hibás mérőeszköz használatra alkalmatlanná tételéről (lezárásáról). 

 

Ellenőrzések száma: elsősorban funkcionális irányítást érintő kérdés, a rendelkezésre álló személyi erőforrás függvénye, de célszerűen 
havonta legalább 1 embernapnyi tevékenység. 
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3. Üzemanyagtöltő állomások egyéb berendezései 

Az ellenőrzés tárgya: kútfejek benzingőz-visszanyerő rendszere. 

Ellenőrzési célja, szempontjai: a kútfejek benzingőz-visszanyerő rendszerére a követelmények betartását igazoló jegyzőkönyv rendelkezésre 
állásának vizsgálata. 

Jogszabályhely:  

A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 
118/2011. (XII. 15.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (3) bekezdése és 4. melléklete. 

Ellenőrzött dokumentum: 

A R. 6. § (3) mellékletében részletezett jegyzőkönyv. 

Kiválasztás módja: az üzemanyagtöltő állomások mérőeszközeinek mérésügyi ellenőrzésével egyidejűleg végezhető az ellenőrzés. 

Szankciók:  

Ha műszaki biztonsági hatóság az ellenőrzése során a követelményektől eltérő működést tapasztal, akkor a R. 8. § (1) bekezdése szerint az 
ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet megküldi a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek. 

Ellenőrzött darabszám: az ellenőrzött üzemanyagmérők számával azonos. 

 

4. Autógáz töltőállomások 

Az ellenőrzés tárgya: autógáz töltőállomások 

Ellenőrzési célja, szempontjai:  

Illegális gázpalacktöltési tevékenység, vagy arra utaló körülmény feltárása.  

Autógázt tölteni csak e célra kialakított tartályba, palackba lehet. 
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Jogszabályhely:  

Az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet mellékletének (Autógáz Töltőállomás 
Biztonsági Szabályzat) 4.2.2. pontja értelmében az autógáz töltőállomáson gázpalackot tölteni tilos. 

Ellenőrzött dokumentum: 

- 

Kiválasztás módja:  

Panaszbejelentés alapján, véletlenszerű kiválasztással, vagy egyéb hatósági megkeresés alapján. 

Szankciók:  

Ha a műszaki biztonsági hatóság gázpalack töltését állapítja meg a helyszíni ellenőrzés során, határozatban megtiltja a gázpalack töltési 
tevékenység végzését. 

Az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet 6. § (4) bekezdése szerint a 
töltőállomás biztonságos üzemeltetését veszélyeztető hiányosság, az Autógáz Töltőállomás Biztonsági Szabályzatban előírtaknak nem 
megfelelő állapot, továbbá az időszakos vizsgálat elmulasztása esetében a Hatóság határozattal felfüggesztheti a töltőállomás használatát a 
hiányosság megszüntetéséig, illetve az elmaradt cselekmény pótlásáig. 

Ellenőrzések száma: elsősorban funkcionális irányítást érintő kérdés, a rendelkezésre álló személyi erőforrás függvénye, de célszerűen 
havonta és megyénként legalább 1 embernapnyi tevékenység. 

 

5. Egyéb, műszaki biztonsági vonatkozású berendezés 

Az ellenőrzés tárgya: nyomástartó berendezések, veszélyes folyadék és olvadék tárolására szolgáló tartályok, gázfelhasználó technológiák, 
felvonók és mozgólépcsők, stb. engedélyei meglétének és kötelező biztonságtechnikai vizsgálatai elvégzésének ellenőrzése. 
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5.1 Nyomástartó berendezések 

Ellenőrzési célja, szempontjai:  

A nyomástartó berendezés(ek) használatbavételi engedélyének megléte, hatályossága.  

Csak olyan – hatósági eljárásokra kötelezett – nyomástartó berendezés üzemeltethető, amelyik rendelkezik hatályos használatbavételi 
engedéllyel. 

Jogszabályhely:  

A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdése 
szerint a hatósági felügyelet alá tartozó, az a rendelet mellékletének 7. pontjában meghatározott veszélyességi határértékeket meghaladó 
berendezést magukban foglaló létesítményeket, továbbá a külön jogszabály szerinti szállítható nyomástartó berendezéseket – amennyiben 
töltésük az üzemeltetés helyszínén történik – a hatóság engedélyével lehet meghatározott helyen létesíteni, használatba venni, üzemeltetni, 
más helyre áttelepíteni, létesítési feltételeit megváltoztatni, megszüntetni. 

A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet 9. § (2) bekezdése 
szerint a használatbavételi engedély hatályát veszti, ha az esedékes időszakos hatósági ellenőrzés az üzemben tartó magatartására 
visszavezethetően nem történik meg. 

Ellenőrzött dokumentum:  

Használatbavételi engedély, időszakos ellenőrzések bizonylatai. 

Kiválasztás módja:  

Panaszbejelentés alapján, véletlenszerű kiválasztással, vagy egyéb hatósági megkeresés alapján. 

Szankciók:  

A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet 9. § (1) bekezdése 
szerint, amennyiben a hatóság az időszakos vagy rendkívüli ellenőrzés során személyeket vagy környezetet veszélyeztető hiányosságot állapít 
meg, köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, így elrendelheti a létesítmény üzemeltetésének felfüggesztését, javítások, különleges 
vizsgálatok elvégzését, vagy a használatbavételi engedély visszavonását, valamint a hiányosságok megszüntetését. 
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A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet 8. § (6) bekezdése 
szerint, amennyiben a hatóság a határozatlan időre szóló használatbavételi engedélyt visszavonta vagy az más módon hatályát vesztette, az 
ismételt használatba vételhez új használatba vételi eljárást kell lefolytatni. Ennek feltétele, hogy az üzemben tartó a visszavonás vagy az 
engedély hatálytalanná válásának okát képező hiányosságokat megszüntesse. 

Ellenőrzések száma: elsősorban funkcionális irányítást érintő kérdés, a rendelkezésre álló személyi erőforrás függvénye, de célszerűen 
havonta és megyénként legalább 1 embernapnyi tevékenység. 

 

5.2 Veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályai 

Ellenőrzési célja, szempontjai:  

A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályai használatbavételi engedélyének megléte. Csak olyan tárolótartály üzemeltethető, amelyik 
rendelkezik használatbavételi engedéllyel. 

Jogszabályhely:  

Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 8. § (1) bekezdés szerint a rendelet hatálya alá 
tartozó tartályok telepítéséhez a tulajdonosnak létesítési, üzemeltetéséhez használatbavételi engedélyt, javításához, felújításához, 
átalakításához javítási engedélyt kell kérnie az engedélyező hatóságtól, beleértve az üzemanyagtöltő állomások területén telepítendő 
tartályokat is. 

Ellenőrzött dokumentum:  

Használatbavételi engedély megléte. 

Kiválasztás módja:  

Panaszbejelentés alapján, véletlenszerű kiválasztással, vagy egyéb hatósági megkeresés alapján. 
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Szankciók:  

Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 8. § (9) értelmében, ha a tároló létesítmény javítása, 
átalakítása az ütemtervben foglalt időpontig nem történik meg, illetőleg a munkálatok során a tároló létesítmény nem hozható a vonatkozó 
szabványoknak megfelelő állapotba, az ott meghatározott határidőn túli használatát az engedélyező hatóság határozatában megtiltja. 

Ellenőrzések száma: elsősorban funkcionális irányítást érintő kérdés, a rendelkezésre álló személyi erőforrás függvénye, de célszerűen 
havonta és megyénként legalább 1 embernapnyi tevékenység. 

 

5.3 Felvonók és mozgólépcsők (mozgójárdák) 

Ellenőrzési célja, szempontjai:  

A felvonók és mozgólépcsők (mozgójárdák) használatbavételi engedélyének megléte, valamint a kötelező időszakos műszaki 
biztonságtechnikai vizsgálatok megléte. Csak olyan berendezés üzemeltethető, amelyik rendelkezik használatbavételi, illetőleg a jogszabályban 
meghatározott egyéb műszaki biztonsági engedéllyel, és a berendezés kötelező műszaki biztonságtechnikai vizsgálatait elvégezték. 

Jogszabályhely:  

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17/A. § (1) bekezdése értelmében a felvonót és mozgólépcsőt létesíteni, 
áthelyezni, átalakítani, a létesítést követően használatba venni és műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatukat elvégezni az e törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott közigazgatási hatóság engedélyével (nyilvántartásba vételével) lehet. A 
berendezések műszaki-biztonsági felügyeletére vonatkozó követelményeket a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. 
(V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fmr.) határozza meg. 

Ellenőrzött dokumentum:  

Használatbavételi engedély, illetőleg leállított berendezés esetén az ismételt üzemeltetés engedélyének megléte; a Fmr. 10. § (2) bekezdés a) 
és b) pontjában meghatározott kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégeztetését igazoló irat (jegyzőkönyv és/vagy gépkönyvi 
bejegyzés) megléte. 
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Kiválasztás módja:  

Panaszbejelentés alapján, véletlenszerű kiválasztással, vagy egyéb hatósági megkeresés alapján. 

Szankciók:  

A hatóság a Fmr. 16. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján, szükség esetén helyszíni szemle megtartását követően határozatban legfeljebb 
egy naptári év időtartamra megtiltja a berendezés további üzemeltetését (elrendeli a berendezés leállítását), illetőleg kötelezi az üzemeltetőt a 
biztonság érdekében szükséges intézkedés megtételére. A hatóság a jogerős döntés ügyiratszámát és a hatósági döntésben előírt intézkedés 
teljesítésének napját (határidejét) közli a központi nyilvántartást vezető szervvel. 

Ellenőrzések száma: elsősorban funkcionális irányítást érintő kérdés, a rendelkezésre álló személyi erőforrás függvénye, de célszerűen 
havonta és megyénként legalább 2 embernapnyi tevékenység. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE 

2015. évi ellenőrzési terve 

 

Jogszabályi háttér 

Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII.27.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése értelmében az OEP - az egészségbiztosítási 
pénztári szakigazgatási szervek vonatkozásában - irányítja, felügyeli, szervezi és ellenőrzi az E. Alapra vonatkozó gazdálkodási, beszámolási, 
valamint az adatszolgáltatási feladatok ellátását, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, a baleseti táppénz, az utazási költség és a külföldön 
felmerült gyógykezelés, valamint az ezzel összefüggő utazás költségének megállapítását és folyósítását (kifizetését). 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 6/A. §-a alapján az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár, mint szakmai irányító szerv a szakmai irányítása alá tartozó fővárosi és megyei kormányhivatalok (továbbiakban: 
ellenőrző hatóság) által lefolytatandó ellenőrzések vonatkozásában ellenőrzési tervet bocsátott ki. 

A rendelet 6/A. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a BFKH-EPSZSZ - a szakmai irányító szerv által kiadott országos hatósági 
ellenőrzési terv alapján - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint az alábbi 
hatósági ellenőrzési tervet bocsátja ki. 

Az ellenőrzés célja 

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

Maga az ellenőrzés valamely foglalkoztató, kifizetőhely az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival összefüggő tevékenységének vizsgálata, 
figyelemmel kísérése. 

Az ellenőrzések lefolytatásakor elsődleges szempont a prevenció, másodlagos a hibák feltárása, a jogkövetésre való figyelmeztetés és végső 
esetben szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az egységes jogalkalmazás érdekében. 
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Az ellenőrzés preventív és restitutív jellegének érvényre juttatásához elengedhetetlen a feltárt jogsértések súlyának megfelelő 
jogkövetkezmények következetes, szigorú, ugyanakkor méltányos alkalmazása, a biztosított személy jogainak és kötelezettségeinek 
maradéktalan érvényesítése. 

Az ellenőrzési 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 célellenőrzést kell tartani), 

• a bekövetkezett jogszabályváltozások következtében felmerülő feladatok végrehajtása, 

• az egészségbiztosítási ellátásokhoz való hozzájutás, az ezekkel kapcsolatos bejelentési, adatszolgáltatási és nyilvántartási szabályok 
betartatása, 

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

• az illetékességi területre jellemző sajátosságok figyelembevétele, 

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

• az eljárási szabályok kifizetőhelyek által történő betartásának, alkalmazásának vizsgálata. 

A hatóságnak ellenőrzést kell lefolytatnia 

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

• az érkezett beadvány, illetőleg az OEP nyilvántartása alapján feltételezhető, hogy a foglalkoztató a nyilvántartási, adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem, vagy nem az előírt módon tett eleget, 

• az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai megállapításához szükséges adatok beszerzése meghiúsul, vagy feltételezhető, hogy az 
adatok tévesek, valótlanok, 
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• az arra illetékes szakegységtől felkérés érkezik, 

• a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervtől felkérés érkezik a székhelytől eltérő egészségbiztosítási szerv 
illetékességi területen működő kifizetőhelyen lefolytatandó eljárásra 

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

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

• ügyirati megkeresés esetében, ha (pl.: panasz, közérdekű bejelentés, hatósági megkeresés) az ügyfélnél, a biztosítottnál vagy 
foglalkoztatónál, illetőleg egyéb adatszolgáltatásra kötelezettnél, egyéni vállalkozónál, őstermelőnél, stb. helyszínen történő eljárást igényel 

Az ellenőrző hatóság ellenőrzési kötelezettsége kiterjed 

• a foglalkoztatónak minősülő jogi és természetes személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, egyéb 
szervezetekre, költségvetés alapján gazdálkodó szervezetekre, illetőleg egyéb szervekre, továbbá egyéni vállalkozókra és az 
„önfoglalkoztatók"-ra, 

• a biztosítottakra, mint a társadalombiztosítási jogviszony alanyaira, 

Az ellenőrzés hatásköre kiterjed 

• az egészségbiztosítással összefüggő bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének vizsgálatára, 

• az Ebtv. V. fejezetében taglalt egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, valamint az Ebtv. VI. fejezetében meghatározott 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, 
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• a kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál, egyéni vállalkozónál, „önfoglalkoztatók"-nál (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), 

• a kifizetőhelyek által folyósított egészségbiztosítási pénzbeli ellátások jogszerűségének és elszámolásának vizsgálatára, valamint a 
kifizetőhelyeknek jogszabályban, illetőleg a Tájékoztatóban előírt feladatai teljesítésére, 

• méltányossági ügyekben érkezett felkérés alapján környezettanulmány elvégzésére, 

• az ellenőrző hatóság területi illetékességi körébe tartozó „önfoglalkoztatók" (egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, stb.) üzemi 
balesetének kivizsgálására 

Az ellenőrzés típusai 

• Átfogó ellenőrzés. Az ellenőrzés felöleli teljes körűen a vizsgált foglalkoztató (kifizetőhely) egészségbiztosítással összefüggő 
jogszabályok, szabályozások betartását az ezzel összefüggő feladatellátást, adatszolgáltatását. 

• Téma ellenőrzés. Az ellenőrzés azonos, illetve az azonos jellegű feladatot (pl.: jogszabályváltozás hatása, stb.) egy időben több 
foglalkoztatónál vizsgálja általánosítható következtetések levonása céljából. 

• Célellenőrzés. A célellenőrzés egy adott konkrét, egyedi ügy, feladat kivizsgálására, tisztázására irányul. 

• Utóvizsgálat Az utóellenőrzés valamely előzőleg végrehajtott ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján hozott intézkedések 
teljesítésének és azok hatásának vizsgálatára irányul. 

• Záró ellenőrzés. Kifizetőhelyi záró ellenőrzés megtartása kötelező a kifizetőhely megszüntetése esetén. 
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Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Az ellenőrzések 
ütemezése 

Ellenőrzés 
eszköze 

Társadalombiztosítási kifizetőhelyeken az egészségbiztosítási pénzbeli 
ellátások megállapítására, folyósítására és elszámolására vonatkozó 
vizsgálat lefolytatása 

Elévülési időn belül 2015. I-IV. 
negyedév 

Helyszíni átfogó 
ellenőrzés 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény, valamint a végrehajtására kiadott 217/1997.(XII.1.) 
kormányrendelet 2014. január 1-től hatályba lépett, a kifizetőhelyeket is 
érintő rendelkezéseinek végrehajtása, 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. 

2014.01.01-
2015.12.31. 

2015. I-IV. 
negyedév 

Helyszíni téma 
ellenőrzés 

A kifizetőhelyek által folytatott eljárások, különös tekintettel a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvényben foglaltak alkalmazása, főként 
- a döntések (végzés, határozat) alakszerűsége, 
- fellebbezési eljárások. 

Elévülési időn belül 
 

2015. I-IV. 
negyedév 

Helyszíni téma 
ellenőrzés 

Társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók 
esetében a pénzbeli ellátások megállapításához közölt adatok helyessége: 
az elektronikus úton benyújtott ellátás iránti kérelmek esetében az 
elektronizált dokumentumon és a papíralapú eredeti igazoláson lévő 
adatok egyezősége, a biztosítási jogviszony bejelentéséről szóló igazolás 
kiadása, ellátás igénylésekor a kérelem és igazolások átvételének, 
beérkezésének igazolása. 

2012.01.01-
2015.12.31. 

2015. I-IV. 
negyedév 

Helyszíni téma 
ellenőrzés 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

MUNKAÜGYI KÖZPONT 

2015. évi ellenőrzési munkaterve 

a BFKH Munkaügyi Központ hatósági ellenőrzési feladatairól 

 

A BFKH Munkaügyi Központ 2015. éves ellenőrzési munkatervének elkészítésekor figyelembe vettük: 

• a 2014. évi ellenőrzések tapasztalatait, a szakmai helyzetértékelést,  

• a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból és az Európai Uniós forrásokból nyújtott támogatásokat,  

• a közfoglalkoztatást szabályozó rendelkezéseket és a közfoglalkoztatási programokban részt vevők számát,  

• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) előírásainak érvényesítését, 
alkalmazását,  

• a főváros speciális jellemzőit, továbbá 

• a rendelkezésünkre álló hatósági ellenőri kapacitást.  

 

A hatósági ellenőrzéssel összefüggő feladatunk a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
(Flt.), a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. 
(XII.28.) Korm. rendelet, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet, a közfoglalkoztatási bér és a 
közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, és egyéb, az ellenőrzésekhez kapcsolódó 
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jogszabályok előírásainak megfelelően a központi költségvetésből, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból és az Európai Uniós forrásokból nyújtott 
támogatások jogszerű, célszerű felhasználásának elősegítése, ellenőrzése.  

 

Előzőeknek megfelelően az ellenőrzés tárgya az álláskeresési ellátások, a foglalkoztatást elősegítő támogatások, munkaerő-piaci eszközök 
alkalmazása során a források felhasználásának szabályszerűsége, a kérelmekhez/pályázatokhoz tett nyilatkozatok valóságtartalmának, 
megfelelőségének, az ellátottak/támogatottak vállalásai teljesülésének ellenőrzése a határozatokban/hatósági szerződésekben foglaltaknak 
megfelelően, kiemelten fókuszálva 

• a BFKH Munkaügyi Központ és a Kerületi Munkaügyi Kirendeltségek által nyújtott ellátások és támogatások felhasználásának és 
hatékonyságának vizsgálatára; 

• a közfoglalkoztatás keretében a BFKHMK illetékességi területén megvalósuló foglalkoztatások szabályszerűségi és pénzügyi 
vizsgálatára; 

• a munkahelyteremtő támogatások ellenőrzésére; 

• a bérgarancia alaprészből nyújtott támogatások jogszerű igénybevételének, felhasználásának ellenőrzésére, 

• az álláskeresési ellátásokra való jogosultságokhoz szükséges Igazolólap ellenőrzésére a munkáltatónál; 

• a magán-munkaközvetítők és munkaerő-kölcsönzők jogszabályi előírások szerinti működésének helyszíni vizsgálatára; 

• panaszbejelentések, és a felettes szervek, valamint társszervek kérései alapján szükséges ellenőrzések lefolytatására. 
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Tervezett ellenőrzések 2015. évben 
 

Ellenőrzés tárgya Felelős esetszám 
(db) 

Bérgarancia Alaprészből nyújtott támogatás felhasználásának 
ellenőrzése 

dr. Csillag 
Imre hatósági 
osztályvezető  

10

Munkahelyteremtő támogatás ellenőrzése 15
Képzési támogatás felhasználásának ellenőrzése 20
Csoportos létszámleépítés ellenőrzése 5
Álláskeresési ellátás megállapításának vizsgálata 40
Magán munkaközvetítők ellenőrzése 30
Munkaerő-kölcsönzők ellenőrzése 30
Egyéb foglalkoztatást elősegítő/támogatási eszköz 
felhasználásának ellenőrzése 80

Harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának 
ellenőrzése 20

Közfoglalkoztatási támogatás ellenőrzése 80
 

Tervezett összevont ellenőrzések  
 

Ellenőrzéssel érintett tevékenységek/ügyfelek típusai A BFKHMK-val az ellenőrzésben közreműködő 
hatóság megnevezése 

Összevont ellenőrzés 
időpontja 

Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú nZrt.  
(1145 Bp., Róna u 174.) 

BFKH MMSZSZ  
Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség 2015. január 21. 

Magyar Nemzeti Levéltár  
(1014 Bp., Bécsi kapu tér 2-4. 

BFKH MMSZSZ  
Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség 2015. február 18. 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet  
(1116 Bp., Tomaj u. 4.) 

BFKH MMSZSZ  
Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség 

2015. március 18. 

Budapest Erdőgazdaság Zrt.  
(1033 Bp., Hévizi út 4/A.) 

BFKH MMSZSZ  
Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség 2015. április 15. 

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.  
(1087 Bp., Könyves K. krt. 54-60.) 

BFKH MMSZSZ  
Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség 2015. május 15. 
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Magyar Református Szeretetszolgálat  
Közhasznú Alapítvány 
(1146 Bp., Hungária krt. 200.) 

BFKH MMSZSZ  
Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség 2015. június 17. 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal  
(1117 Bp., Budafoki út 60.) 

BFKH MMSZSZ  
Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség 2015. július 15. 

Nemzeti Művelődési Intézet (1011 Bp., Corvin tér 8.) 
BFKH MMSZSZ  
Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség 

2015. augusztus 26. 

Magyar Közút nZrt. (1024 Bp., Fényes Elek u. 7-13.) 
BFKH MMSZSZ  
Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség 2015. szeptember 16. 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság  
(1088 Bp., Rákóczi út 41.) 

BFKH MMSZSZ  
Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség 2015. október 21. 

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet  
(1021 Bp., Budakeszi út 51/E.) 

BFKH MMSZSZ  
Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség 2015. november 18. 

Országos Roma Önkormányzat  
(1074 Bp., Dohány u. 76.) 

BFKH MMSZSZ  
Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség 2015. december 16. 

 
A fentieken túl, egyéb eseti ellenőrzéseket végzünk ad hoc jelleggel, amelyek nem tervezhetőek: 

• a Munkaügyi Központ igazgatójának utasítására, 
• a felügyeleti szervek felkérésére, 
• felkérésre, egyéb hatóságokkal végzett társellenőrzés keretében, 
• munkatervben nem tervezhető esetekben, 
• panaszok, bejelentések alapján, 
• hatáskör, illetékesség hiánya miatt áttett ügyekben, 
• belföldi jogsegély kérelem alapján. 

 
Ellenőrzési időszak: 2015. január 1- 2015. december 31. 
 
Felelős: hatósági osztályvezető 
 
Az ellenőrzések ütemezése: a hatósági ellenőrök részére egyéni feladat-meghatározás alapján történik, folyamatosan, egész évben. 
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A hatósági ellenőrök átlagosan heti 2-3 munkanapot a helyszíni ellenőrzések elvégzésével, 2-3 munkanapot az ellenőrzésekre való 
felkészüléssel, az ellenőrzést követő szükséges intézkedések, hatósági munka, adminisztrációs feladatok, illetve válaszlevelek megírásával 
töltenek. 
 
A hatósági ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés elkészítésének határideje 2016. január 31.  
 
 
Az ellenőrzés szempontrendszerének bemutatása 

Kiemelt céljaink megvalósítása érdekében az ellenőrzés formája szerint téma-, cél- és utóellenőrzéseket végzünk, melyeket pénzügyi és 
szabályszerűségi szempontokból is lefolytatunk. Komplex ellenőrzési módszerek: teljesítmény ellenőrzés, a gazdaságosság ellenőrzése, 
értékelemzés (célja a költségmegtakarítás és hatékonyságnövelés). 
 
Az ellenőrzés típusa: 

• Átfogó ellenőrzés 
• Célellenőrzés 
• Utóellenőrzés 

 
Ellenőrzéseink során vizsgáljuk: 

 a folyamatok megfelelő szabályozottságát, 
 a hatályos szabályozások összhangját,  

valamint megvalósítjuk: 
 a jogszabálykövető magatartás elősegítését, kialakítását az ellenőrzött gazdálkodó szervezet(ek)nél, 
 a jogsértő magatartás szankcionálását a hatályos jogszabályok figyelembevételével. 

 
A hiányosságok megállapítása mellett figyelmet fordítunk a bekövetkezett hibák feltárására, a lehetséges megelőzésre. Az ellenőrzés során 
feltárt jogszabálysértéseket, hiányosságokat, az eddigieknek megfelelően, közvetlenül jelezzük az intézkedésre illetékes szervezeti egységnek, 
vagy a hatáskörrel rendelkező más hatóság eljárását kezdeményezzük. Ellenőrzéseink alkalmával támaszkodunk az ellenőrzési nyomvonalak 
gyakorlati alkalmazására, szükség esetén korszerűsítésére. 
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A hatósági ellenőrzés eszközei: belföldi jogsegély alkalmazása, adatbázis lekérdezés, iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás kérés, 
bizonyítási eszközök és iratfoglalás, a munkavállaló és/vagy a munkaadó kötelezése tájékoztatás nyújtására/megadására. 
 
A hatósági ellenőrzési tevékenységgel összefüggő további feladatok:  

• jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése; 
• együttműködés (társosztályokkal, kerületi munkaügyi kirendeltségekkel, megyei munkaügyi központokkal, a Budapest Főváros 

Kormányhivatala szakigazgatási szerveivel és más ellenőrzést végző hatósággal); 
• szakmai tapasztalatok folyamatos ismertetése, belső képzésen és a vezetői információs rendszeren keresztül az ellenőrzés céljainak, 

módszereinek, eszközeinek megismertetése érdekében; 
• egy-egy feladat végrehajtására a társosztályok által kidolgozott intézkedési tervek megvalósításának ellenőrzése; 
• rendbírságok, eljárási bírságok kiszabása, figyelmeztető határozatok meghozatala, fizetési felszólítások elkészítése stb. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

FÖLDHIVATALA 

2015. évi ellenőrzési terve 

 

I. TakarNet ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: 

A TakarNet-en keresztül szolgáltatott adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzése Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala éves 
Munkaterve, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján. 

Az ellenőrzés 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 jogszabályban meghatározott szankció kiszabása. 

Felhasználók kiválasztása: 

• Ellenőrzés alanyai: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben (továbbiakban: Inytv.) és az ingatlan-nyilvántartásról 
szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletben (továbbiakban: Inytv. Vhr.) meghatározott 
felhasználók. 

• A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) által megküldött felhasználói-lista alapján mindkét kerületi földhivatal illetékességi 
területéről szúrópróbaszerűen kiválasztott felhasználók ellenőrzése. 

• Kiemelt feladat: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Díjtörvény) alapján díjmentes igénybevevők jogszerű 
felhasználásának ellenőrzése, valamint a továbbszolgáltatás tilalmának ellenőrzése (a továbbszolgáltatásra utaló reklámokat, Internet-
es honlapokat, esetleges bejelentéseket is ellenőrizni kell). 
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Ellenőrzésben résztvevő munkatársak: 

• Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala a Budapesti 1. és a 2. Számú Földhivatal bevonásával folytatja le az 
ellenőrzéseket. 

• Résztvevők: 
 
Budapesti 1. Számú Földhivatal  
Ellenőrzésért felelős osztályvezető: dr. Komáromy Emőke ügyfélszolgálati osztályvezető 
 
dr. Hanzséros Beáta ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 
Markovics András ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 
Mucsa Katalin ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 
Schüller Mónika ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 
dr. Lehotai Péter ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 
dr. Pozderka Annamária ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 
 
Budapesti 2. Számú Földhivatal 
Ellenőrzésért felelős osztályvezető: dr. Botos Norbert osztályvezető 

 
dr. Botos Norbert ügyfélszolgálati és ügyirat-kezelési osztályvezető 
Bauman Erika ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 
Kemenczei Tamás ingatlan-nyilvántartási ügyintéző  
Molnár Attila ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 
Ecsedi László ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 
 
Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala (BFKHFH) 
Ellenőrzésért felelős osztályvezető: dr. Vida Katalin szervezési és igazgatási osztályvezető 

 
dr. Jánosiné dr. Kovács Kinga jogtanácsos 
Kenyeres-Kiss Dóra szervezési és igazgatási ügyintéző 
Proczeller Dávid szervezési és igazgatási ügyintéző 
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Ütemezés: 

• Az ellenőrzés folyamatos, ütemezés negyedévente előre. 
• Ellenőrzések befejezésének határnapja: 2015. december 1. 

 
Ellenőrzési időszak: 

• Az ellenőrzést megelőző egyéves időszak lekérdezéseinek ellenőrzése. 
• Amennyiben a felhasználás jogszerűtlen, utóellenőrzés keretében hosszabb időszakot is ellenőriz a földhivatal. 

 
Az ellenőrzés eszköze, módja: helyszíni ellenőrzés. 
Eljárási lépések: 
1. Előzetes értesítés kiküldése a felhasználó(k) részére: 

• értesítés az ellenőrzésről és annak jogszabályi alapjáról, manuális napló bekérése a felhasználótól, időpont egyeztetés a helyszíni 
ellenőrzés időpontjáról; 

• értesítéssel párhuzamosan napló bekérése a FÖMI -től. 
 
2. Megbízólevél a hivatalvezetőtől az ellenőrzésben résztvevő munkatársak részére. 
 
3. Jegyzőkönyv: 

• Helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyv felvétele, melynek elválaszthatatlan részét képezi a jogszabályi kivonatok jegyzéke; 
• Ellenőrzés tárgya: 

- adatlekérdezések jogszerűsége; 
- biztonsági előírások betartása; 

• Ellenőrzés során azon iratok/dokumentumok ellenőrzése, melyek a vonatkozó jogszabályok alapján megismerhetőek. 
 

4. Ellenőrzést követő lépések: 
• A kerületi földhivatalok a lezárt ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyveket, valamint az ügyfelek elektronikus elérhetőségét kétheti 

rendszerességgel továbbítják BFKHFH felé. 
 

• Az ellenőrzés eredményeként megállapított jogsértés esetén – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 94. §-ban, valamint a Díjtörvény 31. §-ban foglalt 
rendelkezésekkel összhangban – a következő intézkedések megtétele szükséges: 
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a) A jogsértésre a jegyzőkönyvben fel kell hívni a felhasználó figyelmét, és megfelelő határidő tűzésével fel kell szólítani azok 
megszüntetésére, esetleges hiányok pótlására (pl. napló nem megfelelő vezetése, biztonsági előírások betartása, díjmentesség 
jogszerűségének igazolására stb.). A határidő leteltét követően utóellenőrzés keretében vizsgálni kell a jogszabályi kötelezettség 
betartását. 

b) A Díjtv. 31. § (6) bekezdése alapján amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a díjmentesség 
igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá ha az elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott hiteles és nem 
hiteles tulajdonilap-másolatot, valamint az erről készített papír alapú másolatot a felhasználó nem csak a lekérdezés alapjául 
szolgáló ügyben használta fel, harmadik fél részére továbbította, az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel 
kétszeresének megfizetésére határozattal kell kötelezni. A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. 
A kétszeres díjtételre kötelezésről BFKHFH határozatot hoz. 

 
• Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása 

tárgyában – Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala javaslata alapján – a FÖMI határozatot hoz [Inytv. 75. § (4) bek., 
338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2)]. Hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában ki kell kérni a 
miniszter véleményét.  

 
• A BFKHFH az ellenőrzést követően a TakarNet ellenőrzés megítéléséről anonim kérdőívet küld az ellenőrzött felhasználóknak. 

 
• BFKHFH negyedévente jelentést készít, melyet továbbít a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztályára. 
 

Jogszabályi háttér: 

• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet (Inytv. Vhr.) 
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 

1996. évi LXXXV. törvény (Díjtörvény) 
• 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 (Díj. Vhr.) 

• A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes 
szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (R.) 

Továbbá az egyedi szolgáltatási szerződés mellékleteként kiadott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), mely elérhető a www.takarnet.hu 
weboldalon. 
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Gyakorlati tapasztalatok értékelése: 

• Negyedévente a kitöltött kérdőívek tapasztalatainak megbeszélése vezetői értekezleten. 
• Az ellenőrzések befejezését követően a gyakorlati tapasztalatok értékelése, javaslatok a 2016. évi ellenőrzési tervre vonatkozóan. 

 

II. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

 

Az ellenőrzés tárgya: 

A kerületi földhivatal ellenőrzi a föld tulajdonjogának átruházására, vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügyletek írásba foglalására szolgáló 
biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek betartását a biztonsági okmányt kezelő közjegyzőknél, ügyvédeknél, továbbá az adott 
szervezetnél működő jogtanácsosnál.  

Az ellenőrzés 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 jogszabályban meghatározott szankció kiszabása. 

Felhasználók kiválasztása: 

• Ellenőrzés alanyai: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) 44/A. §-a alapján biztonsági okmányt kezelő közjegyző, ügyvéd, továbbá 
az adott szervezetnél működő jogtanácsos; 

• Hatékonysági és célszerűségi szempontokat figyelembe véve a kerületi földhivatalok a TakarNet-ellenőrzéssel egyidejűleg folytatják le a 
biztonsági okmányok ellenőrzését.  

 

Ellenőrzésben résztvevő munkatársak: ugyanazon munkatársak, akik a Budapesti 1. és 2. Számú Földhivatal részéről a TakarNet-
ellenőrzésben is részt vesznek. 
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Ütemezés: 
• Az ellenőrzés folyamatos, ütemezés negyedévente előre. 
• Ellenőrzések befejezésének határnapja: 2015. december 1. 

 
Ellenőrzési időszak: az ellenőrzést megelőző egy éves időszak. 
Az ellenőrzés eszköze, módja: helyszíni ellenőrzés. 
Eljárási lépések: 
1. Előzetes értesítés kiküldése a biztonsági okmányt kezelő felhasználó részére: értesítés az ellenőrzésről és annak jogszabályi alapjáról, 

időpont egyeztetés a helyszíni ellenőrzés időpontjáról. 
 
2. Megbízólevél a hivatalvezetőtől az ellenőrzésben résztvevő munkatársak részére. 
 
3. Jegyzőkönyv: helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyv felvétele, melynek elválaszthatatlan részét képezi a jogszabályi kivonatok jegyzéke. 
 
A helyszíni ellenőrzés során a kerületi földhivatal a biztonsági okmányt kezelő felhasználónál az alábbi előírások, kötelezettségek betartását 

ellenőrzi: 
• a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, jegyzőkönyv vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolásra vonatkozó 

előírások, valamint 
• a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi, és visszaszolgáltatási kötelezettségek.  
 
4. Ellenőrzést követő lépések: 
• A kerületi földhivatalok a lezárt ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyveket rendszeresen továbbítják BFKHFH felé. 
 
• A biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségek megsértése (jogsértés 

megállapítása) esetén 
- a földhivatal a felhasználót bírsággal sújtja, vagy figyelmeztetésben részesíti, egyidejűleg felhívja  

 a jogsértő állapot megszüntetésére; 

- a fenti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek, vagy a mulasztásnak a földhivatal tudomására jutásától 
számított 1 év, illetve ha a cselekmény vagy a mulasztás elkövetésétől számított 3 év eltelt; 

- ha a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű bírság kiszabása is szükségtelen, bírságolás helyett a földhivatal 
figyelmeztetésben részesíti a felhasználót.  
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• BFKHFH a TakarNet ellenőrzésekről negyedévente készített jelentéssel együtt küldi meg a biztonsági okmányok ellenőrzéséről szóló 

jelentését a Földművelésügyi Minisztérium felé. 
 

Jogszabályi háttér: 

• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 
• A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes 

szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (R.) 
• A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) 
• A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 

szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) 
• A föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak 

szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 
 

Gyakorlati tapasztalatok értékelése: 

• Az ellenőrzések befejezését követően a gyakorlati tapasztalatok értékelése, javaslatok a 2016. évi ellenőrzési tervre vonatkozóan. 
 
 

III. Határszemle keretében a hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése, valamint a 
jogellenes más célú hasznosítások feltárása 

 

Az ellenőrzés tárgya, célja: 
A mezőgazdasági termelésre alkalmas és ennek megfelelően nyilvántartott területeken a hasznosítási kötelezettség, valamint a mellék- és 
ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, illetve a jogellenes más célú hasznosítások feltárása a termőföld védelme 
érdekében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 5. § (1)-(4) bekezdése, 5/A. §, és a 16. § alapján. 

Az ellenőrzés eszköze: 
• helyszíni ellenőrzés szemrevételezéssel; 
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• az illetékes hatóságok és a lakosság tájékoztatása; 
• az ellenőrzés az ellenőrzési időszakban folyamatosan történik, feltáró helyszínelés és utóellenőrzés formájában. 

 

Az ellenőrzés fő szempontjai:  
• a termőföld hasznosítása művelési ágának megfelelően történik-e; 
• vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a földhasználó gondoskodik-e a terület gyommentes állapotban 

tartásáról; 
• az engedélyezett más célú hasznosítás megkezdéséig a földhasználó betartja-e hasznosítási kötelezettségét (ideiglenes hasznosítás); 
• a fentieken túl szakmailag indokolt még ellenőrizni, hogy a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartási adatbázis tartalma 

egyezőséget mutat-e, eltérés esetén kell-e hatósági intézkedéseket foganatosítani; 
• fel kell tárni az engedély nélküli más célú hasznosítást; 
• ellenőrizni indokolt a más célú hasznosítás megszüntetését; 
• ellenőrizni indokolt, hogy a más célú hasznosítás megkezdésének napját az igénybevevő előzetesen bejelentette-e a földhivatalnak; 
• ellenőrizni indokolt az időleges más célú hasznosításra kiadott engedély lejárta után a termőföld eredeti állapotba történő helyreállítását; 
• ellenőrizni indokolt a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén elrendelt eredeti állapot helyreállítását; 
• lehetőség szerint fel kell mérni az újrahasznosítást igénylő, arra alkalmas területeket; 
• ellenőrizni szükséges a földminősítési mintatereket. 
 

Az ellenőrzés időszaka: 
A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) határszemle ellenőrzéseket elrendelő körlevelében, valamint 
a határszemle ellenőrzések megszervezéséhez és végrehajtásához kiadott útmutatójában foglaltak figyelembe vételével tárgyév május 
hónapjától októberig.  

Az ellenőrzés ütemezése: 
A Főosztály határszemle ellenőrzéseket elrendelő körlevelében foglalt iránymutatása szerint a főváros erdő nélküli területének 10%-án, a 
kerületi földhivatalok által, azok illetékességi területén az alábbiak szerint: 
 
Budapesti 1. Számú Földhivatal 
ellenőrzendő kerület: Budapest X., XI., XII. kerület 
ellenőrzendő terület nagysága: minimum 350 hektár 
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ellenőrzést végzők: Rékai Tamás földügyi ügyintéző, Latosinszky-Csallóközi Edina földügyi ügyintéző 
 
Budapesti 2. Számú Földhivatal 
ellenőrzendő kerület: Budapest IV., XVI. kerület 
ellenőrzendő terület nagysága: minimum 350ha 
Ellenőrzést végzők: Bárdosné Kakuk Krisztina földügyi ügyintéző, Kovács Gábor földmérési ügyintéző 
 
Eljárási lépések meghatározása: Főosztály útmutatója szerint. 
Alkalmazható szankciók: 
Eredeti állapot visszaállításának elrendelése, felszólítás hasznosítási kötelezettség betartására, földvédelmi bírság kiszabása a Tfvt. 24. §-ában 
felsorolt esetekben a 2. számú melléklet szerint. 
Ellenőrzésekről készített jelentés a Főosztály felé: 2015. október 10. 

 

IV. Parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

 
Az ellenőrzés tárgya, célja: 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
fenntartani. Az ellenőrzés tárgya e kötelezettség teljesítésének ellenőrzése a kerületi földhivatalok illetékességi területének külterületén. Az 
ellenőrzés célja a fertőzött területek feltárása, eljárás kezdeményezése a mentesítés érdekében. A közérdekű védekezés végrehajtásának 
kezdeményezését követően az elrendelő hatóság részére folyamatos adatszolgáltatás biztosítása. 
 
Az ellenőrzés eszköze: 

• helyszíni ellenőrzés kiértesítés nélkül, szemrevételezéssel, mérések végzésével, 
• saját kezdeményezésre, valamint bejelentésre (Parlagfű Bejelentő Rendszer, Parlagfű Információs Rendszer); 
• az illetékes hatóságok és a lakosság tájékoztatása, kapcsolat civil szervezetekkel. 

 
Az ellenőrzés fő szempontjai: 

• célirányos feltárás bejelentésekre támaszkodva; 
• a parlagfűvel veszélyeztetett területek ellenőrzése; 
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a vonatkozó jogszabályok illetve eljárásrend alapján. 
Az ellenőrzés időszaka: tárgyév július 1-től a vegetációs időszak végéig folyamatosan. 
Az ellenőrzés ütemezése: 
Az ellenőrzés folyamatos, helyszíni ellenőrzés hetente legalább két alkalommal történjen. 
Budapesti 1. Számú Földhivatal 
ellenőrzendő kerület: Budapest II., III., X., XI., XII., XVIII., XX., XXI., XXII., XXIII. 
ellenőrzést végzők: Rékai Tamás földügyi ügyintéző, Latosinszky-Csallóközi Edina földügyi ügyintéző 
Budapesti 2. Számú Földhivatal 
ellenőrzendő kerület: Budapest IV., XV., XVI.,  XVII. 
ellenőrzést végzők: Bárdosné Kakuk Krisztina földügyi ügyintéző, Kovács Gábor földmérési ügyintéző 
 
Eljárási lépések meghatározása: feltárt fertőzött területek Főosztály által kiadott eljárásrend szerint.  
Alkalmazható szankciók: vonatkozó jogszabályok alapján az illetékes Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság hatásköre.  
Ellenőrzésekről készített jelentés a Főosztály felé: kétheti jelentések formájában. 
 

V. Szakfelügyeleti ellenőrzés 
Ellenőrzés célja:  
A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes 
szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet (továbbiakban: Kr. rendelet) 18. § (7) bekezdése, valamint a földmérő igazolványról, az 
ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet (továbbiakban: 
VM) 17. §-a alapján az állami alapadatokat tartalmazó (földmérési, ingatlan-nyilvántartási) térképek jogszerű felhasználásának ellenőrzése, 
jogszerűtlen adathasználat kiszűrése. Földmérési munkavégzéshez szükséges jogosultságok ellenőrzése. 
Ellenőrzés tárgya: 

• az állami alapadatokat tartalmazó térképek, illetve digitális térképi adatállományok, térinformatikai rendszerük geometriai alapját képező 
térképi adatállomány származásának ellenőrzése; 

• az önkormányzat térinformatikai rendszerében tárolt térképi adatok kezelése és hozzáférési jogosultság ellenőrzése; 
• külső felhasználó felé állami alapadatokat érintő adatszolgáltatás ellenőrzése, 
• az állami térképi adatbázis használatára vonatkozó jogszabályok betartása, 
• az önkormányzat jogszerű adathasználását biztosító okiratok – (például: állami alapadatok igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének 

igazolása, adatszolgáltatóval kötött adat-felhasználási megállapodás, éves adat-felhasználási díj fizetésének igazolása, állami 
alapadatok felett tulajdonosi jogokat gyakorló Földművelésügyi Minisztérium engedélye stb.) – ellenőrzése; 
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• A földmérési és térképészeti tevékenység, az e tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság, illetve a tevékenységhez kapcsolódó 
jogszabályi előírások betartása, a vonatkozó nyilvántartások vezetése [A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 
törvény 35. § (1) bekezdés b), c) pontja, Kr. 18. § (3) bekezdése]. 

Ellenőrzés eszköze: 
Helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás kérése, térinformatikai rendszerben kezelt térkép megtekintése, illetve webes felületen elhelyezett térképek 
ellenőrzése az Internet felhasználásával.  
Ellenőrzés fő szempontjai: jogszabályokban előírtak betartása (ellenőrzés tárgyánál részletezve). 
 
Ellenőrzés időszaka: 
2012, 2013, 2014 év, valamint a 2015. év ellenőrzés megkezdéséig terjedő időszaka. 
Ellenőrzés ütemezése:  
Előzetes értesítés szerint.  
Az ellenőrzést a  Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala folytatja le.  
 
Ellenőrzésben résztvevő munkatársak:  
Körblné Németh Éva földmérési szakfelügyelő 
dr. Jánosiné dr. Kovács Kinga jogtanácsos 
Fináczy Tamás földmérési ügyintéző 
I. negyedév  

ellenőrzött szerv: Pesterzsébet Budapest XX. kerület Önkormányzat 
ellenőrzés tervezett időpontja: 2015. február 
ellenőrzést végzők: földmérési szakfelügyelő, jogtanácsos 
ellenőrzött szerv: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ellenőrzés tervezett időpontja: 2015. március 
ellenőrzést végzők: földmérési szakfelügyelő, jogtanácsos 

II. negyedév 
ellenőrzött szerv: Fővárosi Vízművek Zrt. 
ellenőrzés tervezett időpontja: 2015 április 
ellenőrzést végzők: BFKHFH és Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala szakfelügyelő 
ellenőrzött szerv: InterMap Kft. 
ellenőrzés tervezett időpontja: 2015 május 
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ellenőrzést végzők: BFKHFH és Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala szakfelügyelő 
III. negyedév 

ellenőrzött szerv: Városrendezési, Házhelyalakítási és Tervezési Kkt. 
ellenőrzés tervezett időpontja: 2015. június 
ellenőrzést végzők: földmérési szakfelügyelő, földmérési ügyintéző 
ellenőrzött szervek: Önkormányzati webportálokon elérhető térképek FM engedély  

szerinti megjelenítésének ellenőrzése 
ellenőrzést végző: földmérési szakfelügyelő 
ellenőrzés tervezett időpontja: 2015. július -augusztus 

IV. negyedév 
ellenőrzött földmérő: Portikné Szabó Zsuzsanna földmérő mérnök 

(1116 Budapest XI.ker. Kalotaszeg utca 11.) 
ellenőrzés tervezett időpontja: 2015. október 
ellenőrzést végzők: földmérési szakfelügyelő, földmérési ügyintéző  
 
ellenőrzött : Fővárosi Gázművek Zrt. 
ellenőrzés tervezett időpontja: 2015. október 
ellenőrzést végzők: földmérési szakfelügyelő, földmérési ügyintéző 
 

Alkalmazható szankció megjelölése:  
Ellenőrzött önkormányzat adott határidőn belüli kötelezése a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére, indokolt esetben a Földművelésügyi 
Minisztérium Földügyi Főosztály által kiadott engedély visszavonásának kezdeményezése, illetve a megállapított és továbbra is fenntartott 
jogszabálysértésről történő tájékoztatás megküldése (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §-a 
alapján) Budapest Főváros Kormányhivatala Törvényességi Felügyeleti Főosztályának intézkedés végett. 
Ellenőrzött földmérő vállalkozás kötelezése az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére, indokolt esetben javaslat az 
Ingatlanrendezői Földmérői Minősítő Bizottság felé az ingatlanrendező földmérői minősítéssel rendelkező földmérő írásbeli figyelmeztetésére, 
minősítésének legfeljebb kétévi időtartamra történő felfüggesztésére vagy a minősítés visszavonására.   
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága  

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

2015. évi hatósági ellenőrzési tervünket a Ket. 91. §-ában, illetve a Fővárosi/Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága területi 
szakellenőrzési feladatainak ellátásáról szóló 1/2014. (III. 21.) ONYF utasítás 25. §-ának előírásai valamint az ONYF 2015. évi országos 
hatósági ellenőrzési terve alapján állítottuk össze. 

A nyugdíjellenőrzési tevékenység jogszabályi háttere 

A fővárosi/megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságainak területi nyugdíjellenőrzési szakterületei a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997- évi LXXXI. ( továbbiakban Tny.) törvény 100. §-ában kapott felhatalmazás alapján folytatják eljárásaikat, a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) VI. fejezetében foglalt rendelkezések 
betartásával. A hatósági ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, szükség szerint adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás 
kérésével megvalósuló ellenőrzés.  

Az ellenőrzési szakterület a hatáskörébe utalt ügyekben folytatja vizsgálatait. Elsődlegesen a nyugellátási, valamint nyilvántartási és 
adatszolgáltatási ügyekben megkeresés alapján jár el; továbbá vizsgálatot folytat minden olyan ügyben, amelyben a bizonyítási eljárás 
részeként a hatóság döntéseinek meghozatala érdekében közreműködése szükséges. 

 A hatósági ellenőrzés típusai 

A hatósági ellenőrzés során azt az ellenőrzési módszert kell választani, amely az ügy lefolytatásánál annak megoldására szolgál. Az alábbi 
típusú ellenőrzéseket kell elvégezni: 

Átfogó ellenőrzés: az ellenőrzés alá vont jogalanynál a nyugdíjbiztosítási és a nyugdíjbiztosítással összefüggő jogszabályok betartásának, a 
nyugdíjbiztosítási nyilvántartások adatai megbízhatóságának, valamint az előírt kötelezettségek teljesítésének teljes körű vizsgálata. 
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Célellenőrzés: egy-egy feladat, illetve feladatcsoport egésze vagy egy része végrehajtásának ellenőrzésére terjed ki. (Pl.: bérellenőrzés, 
béradat beszerzés, adatszolgáltatások vizsgálata, tanúmeghallgatási eljárás lefolytatása, együttélés, panaszok, közérdekű bejelentések 
vizsgálata, stb.) 

Záró ellenőrzés: a 2009. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó, nyilvántartási szakterület által kezdeményezett, a felszámolás vagy 
végelszámolás alatt álló, jogutód nélkül megszűnő foglalkoztatók esetében (ideértve a tevékenységére nézve megszűnt egyéni vállalkozót, 
egyéni céget, mezőgazdasági őstermelőt is) a 2009. december 31-ig terjedő adatszolgáltatások rendezéséhez szükséges intézkedések 
megtétele.  

Utóellenőrzés: lefolytatására akkor kerülhet sor, ha a korábbi, lezárt ellenőrzés megállapítása, vagy más szakterület megkeresése azt indokolja. 

Nem tervezett hatósági ellenőrzések 

Az előző pontban felsorolt ellenőrzési típusokból az célellenőrzések (és legalábbis részben a záró ellenőrzések és utóellenőrzések) előre 
legfeljebb havi szinten tervezhetőek, hiszen ezek eredendően az ellenőrzési tevékenység alapfeladatát jelentő más szakterület (nyugdíj 
megállapítási, nyilvántartási) vagy külső megkereső által kért belföldi jogsegély alapján kerülnek elrendelésre. 

Az Igazgatóság Nyugdíjellenőrzési Főosztálya az elmúlt években meghatározóan csak célellenőrzések lefolytatásra (béradat beszerzés, 
adatszolgáltatások vizsgálata, együttélések vizsgálata, stb.) rendelkezett kapacitással.  

Az említett célellenőrzések száma az elmúlt években számottevően nőtt a nyugdíjágazat számára új feladatként jelentkező – a Tny. törvény 
2013-tól hatályos 96/B. §-a szerinti – egyeztetési eljárás miatti ellenőrzésekkel. Az említett jogszabályi hely szerint, amennyiben tényállás 
tisztázása érdekében indokolt, az adatszolgáltatásra kötelezett, illetve az egykorú iratokat őrző más személy vagy szervezet birtokában lévő 
olyan adatok megismerése céljából, amelynek kezelésére törvény a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet feljogosítja, hatósági ellenőrzést kell 
lefolytatni. 

Tervezett ellenőrzések 

A kötelezően lefolytatandó célvizsgálatok száma – a hivatalból indítandó adategyeztetési eljárásokra tekintettel – 2015-től jelentősen (akár 
többszörösére) továbbnő, melyek kezelése és megoldása nem kis feladat elé állítja az ellenőrzési szakterületet. Ebből következően további – 
előre tervezett ellenőrzések – lefolytatására továbbra sem látunk módot. (Itt jegyezzük meg, hogy sem a tavalyi, sem pedig az idei évre 
vonatkozó ellenőrzési tervünk szintén nem tartalmazott előre tervezett vizsgálatot, amely döntésünket az ONYF Ellenőrzési Főosztálya a 
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valamennyi megyei (fővárosi) kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságára kiterjedően lefolytatott – az ellenőrzések szervezésének, 
tervezésének vizsgálatára irányuló – témaellenőrzésről készült jelentésében (az ellenőri kapacitás hiányára hivatkozva) tudomásul vett. 

Mindezeket figyelembe véve a 2015-as ellenőrzési tervünkben sem nevesítünk további vizsgálatokat, hanem minden erőnket a 
megkeresések alapján kötelezően lefolytatandó célellenőrzéseink határidőn belüli lefolytatására koncentráljuk. 

Amennyiben ezen eljárások alkalmával bármelyen jogsértést tapasztalunk, természetesen minden esetben tájékoztatjuk a megfelelő szervet, 
jellemzően az állami adóhatóságot vagy munkaügyi hatóságot. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

FOGYASZTÓVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉGE 

2015. évi ellenőrzési terv 
 
 
 
Fogyasztóvédelmi Osztály  
 

1. Az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálata, különös tekintettel az áruházláncok 
akciós ajánlataira 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 

2. A szavatossággal, jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások intézésének ellenőrzése, valamint fogyasztói igények 
érvényesítésére vonatkozó megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése 
Határidő: 2015. november 27. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető  

3. Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzése 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 

4. A 18. életévet be nem töltött személyek védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése, különös tekintettel az 
alkoholtartalmú italokkal és dohánytermékkel történő kiszolgálás ellenőrzés vonatkozásában 
Határidő: 2015. október 30. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 

5. Az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenőrzése, különös tekintettel a 
rendezvényekre kitelepült egységekre és a taxi-szolgáltatás ellenőrzésére 
Határidő: 2015.augusztus 28. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 
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6. Szálláshellyel kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok feltárása a nemzeti tanúsító védjegyrendszer tükrében 
Határidő 2015.július 17. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 

7. Autókereskedések, autószervizek és autós boltok általános kereskedelmi feltételeinek ellenőrzése 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 

8. RAPEX riasztás keretében érkező termékek keresése kereskedelmi egységekben, webáruházakban 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 

9. A KPIR rendszerben található veszélyes termékek kereskedelmi és internetes forgalomból történő kivonásának ellenőrzése 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 

10. A kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 

11. Villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenőrzése 
Határidő: 2015. március 27. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 

12. Villamossági készülékek teljesítményfogyasztásának készenléti állapotban történő mérése  
Határidő: 2015.július 31. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 

13. Játékok biztonságosságának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 

14. Bőrrel érintkező termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése  
Határidő: 2015. november 28. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 
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15. Csecsemő és kisgyermek ruházati termékek, lábbelik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése 
Határidő: 2015. október 30. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 

16. Gyermekgondozási cikkek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése  
Határidő: 2015. október 30. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 

17. Mutatványos berendezések üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése 
Határidő: 2015. szeptember 25. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 

18. Játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése 
Határidő: 2015. október 30. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 

19. Karácsonyi szezonális villamossági termékek ellenőrzése  
Határidő: 2015.december 18. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 

20. Szén-monoxid riasztók laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése 
Határidő 2015. október 30. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 

21. Kültéri és beltéri kerámia burkolólapok piacfelügyeleti ellenőrzése 
Határidő 2015. május 29. 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 

22. Laboratóriumi vizsgálatok (7 témakörben) 
Határidő 2015. december 31 
Felelős: Selmeci Zsuzsanna osztályvezető 
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Fogyasztó-kapcsolati Osztály 
 

23. A villamosenergia-, földgáz-, víziközmű-, távhő- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenőrzése a beérkezett 
fogyasztói beadványok alapján  
Határidő 2015. december 31. 
Felelős: dr. Farkas Norbert osztályvezető 

24. A reklámtevékenység átfogó ellenőrzése, különös tekintettel a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra és az 
egészségtudatosságot befolyásoló állítások valóságtartalmára 
Határidő 2015. november 6. 
Felelős: dr. Farkas Norbert osztályvezető 

25. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás átfogó ellenőrzése a beérkezett fogyasztói beadványok alapján 
Határidő 2015. december 31. 
Felelős: dr. Farkas Norbert osztályvezető 

26. Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése  
Határidő 2015. október 16. 
Felelős: dr. Farkas Norbert osztályvezető 

27. A fogyasztói csoportok szervezésének tilalmát kimondó rendelkezések megtartásának ellenőrzése 
Időtartam: 2015. december 31. 
Felelős: dr. Farkas Norbert osztályvezető 

28. A földgázszolgáltatók ki- és visszakapcsolási gyakorlatának vizsgálata 
Határidő 2015. szeptember 25. 
Felelős: dr. Farkas Norbert osztályvezető 

29. A bekötési vízmérők hitelesítési cseréjének vizsgálata 
Határidő 2015. október 30. 
Felelős: dr. Farkas Norbert osztályvezető 

30. Dohánytermékek regisztrációja 
Határidő. 2015. december 31. 
Felelős: dr. Farkas Norbert osztályvezető 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

 Előre ütemezett ellenőrzés tárgya Ellenőrzési 
időszak 

Ellenőrzés 
ütemezése 

Ellenőrzés eszköze 

Munkavédelmi Felügyelőség vonatkozásában 
1. Melegkonyhás vendéglátóhelyek 

célvizsgálata 
2015. I. 
negyedév 

Heti kiszállási 
terv alapján 

Jellemzően helyszíni ellenőrzés 

2. Faipari tevékenységek célvizsgálata 2015. II. 
negyedév 

Heti kiszállási 
terv alapján 

Jellemzően helyszíni ellenőrzés 

3. Biológiai kóroki tényezők okozta 
fertőzések és megbetegedések 
megelőzése célvizsgálat  

2015. III. 
negyedév 

Heti kiszállási 
terv alapján 

Jellemzően helyszíni ellenőrzés 

4. Bányászat munkaegészségügyi 
célvizsgálata 

2015. IV. 
negyedév 

Heti kiszállási 
terv és 
társhatósági 
egyeztetés 
szerint 
 

Jellemzően helyszíni ellenőrzés 

Munkaügyi Felügyelőség vonatkozásában 
5. Munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos 

szabályok célellenőrzése 
2015. 03-04. 
hónapok 

Heti kiszállási 
terv alapján 

Jellemzően helyszíni ellenőrzés 

6. A munkavállalók jogviszonyának 
rendezettsége érdekében a 
foglalkoztatásra irányuló alapvető 
szabályok érvényre juttatására 
irányuló akcióellenőrzés 

2015. 06-07. 
hónapok 

Heti kiszállási 
terv alapján 

Jellemezően helyszíni ellenőrzés  
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7. 
 
 

Építőipari tevékenységet folytató 
munkáltatók célellenőrzése, különös 
tekintettel a munkavállalók garanciális 
jogainak érvényesülésére 

2015. 08-09. 
hónapok 

Heti kiszállási 
terv alapján 

Helyszíni ellenőrzés  

8. A szabadsággal kapcsolatos 
szabályok célellenőrzése 

2015. 10-11. 
hónapok 

Heti kiszállási 
terv alapján 

Jellemzően helyszíni ellenőrzés 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

I. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

 Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 
 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 
- az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 
- az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény 
- egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997 ( III. 5.) IKIM rendelet 
- az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet 

 
 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni 
vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
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2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése és célterületei : 
 
I. Általános ellenőrzés 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva figyelemmel az Evectv. 19/A  § (2) 
bekezdésében előírt jogszabályi rendelkezésekre. 
 
II. Célellenőrzés  
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között azon egyéni vállalkozók szúrópróba szerűen történő ellenőrzésére kerül sor, akik olyan 
szolgáltatásokat nyújtanak, melyek az azt igénybevevő személyek életét, testi épségét, egészségét, vagyonát érintő kockázatokat hordoznak 
az alábbiak szerint: 
 
2015. év I. félév  
Építőipar: szakmakód – 411001-439918                                                  5 db 
Egyéb pénzügyi tevékenység: szakmakód – 661201 – 662902               10 db 
Humán egészségügyi, szociális ellátás: szakmakód – 861001 – 889907  10 db 
 
2015. év II. félév: 
Kereskedelem: szakmakód – 451101- 479906                                          10 db 
 
Az ellenőrzés tervezett ütemezését a 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
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- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 
hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 

- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 
kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 

 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

a) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
b) helyszíni ellenőrzés, vagy 
c) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző 

rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének  - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, 

hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

jogszabályi rendelkezéseknek. 
- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 

csak az engedély birtokában végezheti. 
- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 
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6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
 
A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
 
 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
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- 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) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet 
végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. Az ellenőrzés tervezett ütemezését a 2. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

d) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
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5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 
törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 
bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 
a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási 
tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 

belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 
- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 

rendelkezik, 
- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 
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A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 

adatokat. 
 
 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

II. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

 III. Temetkezési szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

 
I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 
Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
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- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 
 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni 
vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
e) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
f) helyszíni ellenőrzés, vagy 
g) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
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5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti - feltétele, hogy 

az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

jogszabályi rendelkezéseknek. 
- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 

csak az engedély birtokában végezheti. 
- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
 
A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
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A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 
Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet 
végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 



111 
 

 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
h) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 
törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 
bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 
a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási 
tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 
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- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 

belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 
- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 

rendelkezik, 
- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 

adatokat. 
 

III. Temetkezési szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) valamint a temetőkről és temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 
- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
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1. Az ellenőrzés tárgya 
 A Törvényben és a Kormányrendeletben előírt jogszabályi feltételek teljesítésének vizsgálata. Az ellenőrzés célja a megelőzés, a hibák 
feltárása, a jogkövetésre való figyelemfelhívás.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
i) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés 
  
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
- a szolgáltatást végző személy büntetlen előéletű és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt 
- pénzügyi teljesítőképesség ellenőrzése (adó-és járulékfizetési kötelezettségének eleget tesz 
- a temetkezési szolgáltató meghatározott vagyoni biztosítékkal folyamatosan rendelkezik 
- a temetkezési szolgáltató vagy legalább egy , a temetkezési szolgáltatási tevékenységben személyesen közreműködő alkalmazottja 
rendelkezik a szakmai képesítéssel 
- a telephelyen a temetésfelvétel céljára szolgáló külön helyiség biztosításának ellenőrzése, valamint a székhely fekvőbeteg-szakellátást végző 
egészségügyi intézmény bármely pontjától számított 200 méteren kívül helyezkedik-e el 
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6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
Amennyiben a temetkezési szolgáltatást végző szolgáltató a temetkezési szolgáltató tevékenységre vonatkozó, jogszabályban előírt 
feltételeket nem teljesíti vagy az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, az engedélyt haladéktalanul visszavonja 

   
 
 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

III. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

 Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

 III. Temetkezési szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

  
I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 
Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 
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1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni 
vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
j) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
k) helyszíni ellenőrzés, vagy 
l) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
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- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének  - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, 

hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

jogszabályi rendelkezéseknek. 
- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 

csak az engedély birtokában végezheti. 
- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
 
A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
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- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 
foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 
emelkedésének a napját. 

 
 

Megnevezés ÖVTJ kódok: 

Építőipar 411001 - 439918 
 

Bejelentéshez és engedélyhez kötött ipari tevékenységek, Kis- és 
nagykereskedelem, 462101 - 479906 

Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás 551001 - 563006 
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 871001 - 889907 
Egészségügyi szolgáltatások 861001 - 869009 
Élelmiszeripar 101101 - 110703 
 
 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § 
(3) bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 
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1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala III: Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő és ingatlankezelő gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
m)adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 
törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 
bejelenteni. 
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- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 
a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási 
tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 

belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 
- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 

rendelkezik, 
- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
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- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 
adatokat. 

 
III. Temetkezési szolgáltatást végzők ellenőrzése 

 
Jogszabályi háttér 
 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
 A temetőkről és a temetkezésről 1999. évi XLIII. törvény 30. § (6) bekezdés, 
 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 59. § (1) 

bekezdés. 
 

1. Az ellenőrzés tárgya: 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala III: Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel vagy telephellyel 
rendelkező temetkezési szolgáltatók hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
 

 Ket. 87-94. §. alapján: hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 
hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
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 A Ket. 89. § alapján: adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
A temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság a temetkezési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott 
hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a nyilvántartásba vett temetkezési szolgáltatást végző személy büntetlen előéletű, és nem 
áll a temetkezési szolgáltatási tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 
 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
Ha a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság megállapítja, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenységére vonatkozó, 
jogszabályban előírt feltételt nem teljesíti vagy az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, az engedélyt haladéktalanul visszavonja. 
 
Ha a hatóság ellenőrzése során azt állapította meg, hogy a temetkezési szolgáltató a hatóságok által előírt kötelezettséget nem tartja be és a 
kötelezettség betartására felszólító hatósági végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül a szolgáltató a felszólításnak nem tesz eleget, a 
temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság – a jogsértés súlyát, jellegét és ismétlődését figyelembe véve – százezer forinttól egymillió 
forintig terjedő bírságot szab ki. Ha a kötelezettség betartására felszólító végzés kézhezvételétől számított 60 napon belül a temetkezési 
szolgáltató a jogszabályoknak és hatósági határozatnak megfelelő működést nem állítja helyre, a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező 
hatóság az engedélyt – adott tevékenység, telephely vagy mindkettő vonatkozásában – visszavonja. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

 IV. Kerületi Hivatala 
 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 
 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni 
vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
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3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
n) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
o) helyszíni ellenőrzés, vagy 
p) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11. § szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének  - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, 

hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

jogszabályi rendelkezéseknek. 
- a KEKKH nyilvántartásában szereplő és csak általa leválogatható, IV. kerületi székhelyű vendéglátó-és egészségügyi tevékenységet 

folytató maximum havi 20 vállalkozás fentieken túli ellenőrzése 
- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 

csak az engedély birtokában végezheti. 
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- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 
követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
-  az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytatja jogszerűen. 
 
A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
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Megnevezés ÖVTJ kódok: 
Vendéglátás 561001 - 563006 
Egészségügyi szolgáltatások 861001 - 869009 

 
II. Üzletszerű társasházkezelő és ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

 
Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 49. §, valamint 52-54. § 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet 1. §. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
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3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva, mely során minden nyilvántartásban legalább 
egy éve szereplő szolgáltató legalább egyszer sorra kerül. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérése (mely során megkereshető az 
ügyfél, annak tagja, alkalmazottja, foglalkoztatottja, továbbá az adóhatóság, ill. a bűnügyi nyilvántartó). 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
Üzletszerű társasházkezelő és ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja a szolgáltatókról vezetett nyilvántartás 
közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének biztosítása. 
 
A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 
 
Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha 

• a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, illetve a gazdálkodó szervezet szolgáltató legalább egy 
személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel rendelkezik, 

• szolgáltatói tevékenységével összefüggésben keletkezett jogerősen megállapított (adó)fizetési kötelezettségének eleget tett, 
• büntetlen előéletű és nem áll társasház-kezelői, ill. ingatlankezelői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

továbbá 
• a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
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6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából, 

- természetes személy szolgáltató meghalt vagy a nyilvántartásból való törlését kéri. 
 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
- aki a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a hatóság 

részére nem jelenti be, és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 
- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 

rendelkezik, 
- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 

adatokat. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

V. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

 Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni 
vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
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3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés alá vont egyéni vállalkozók:  
Kiemelt figyelemmel kerül sor azon egyéni vállalkozók ellenőrzésére, akik  
- élelmiszer előállításával és kereskedelmével, 
- kereskedelmi tevékenységgel,  
- vendéglátó ipari tevékenységgel foglalkoznak, továbbá  
- egészségügyi, szociális szolgáltatásokat nyújtanak.  
 
Az ellenőrzés során különös vizsgálati szempont az, hogy az egyéni vállalkozó tevékenysége veszélyt jelent- e az emberi életre és egészségre. 
 
5. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
q) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
r) helyszíni ellenőrzés, vagy 
s) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
 

6. Az ellenőrzés formája:  
 
- igazoló okiratok bekérése,  
- hatósági nyilvántartások igénybevétele,  
- belföldi jogsegély kérése,  
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- személyes megjelenés.  
- helyszíni ellenőrzés.  
 
7. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének  - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, 

hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

jogszabályi rendelkezéseknek. 
- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 

csak az engedély birtokában végezheti. 
- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
8. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
 
A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 



131 
 

szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 
Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
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2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
t) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 
törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 
bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 
a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 
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6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási 
tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 

belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 
- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 

rendelkezik, 
- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 

adatokat. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

VI. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

 Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

 III. Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése 

 
 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni 
vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
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3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
A működő vállalkozások ellenőrzésének pontos ütemezése - az illetékességi területen az ellenőrzési időszakban létesült új vállalkozások 
számától függően - előre nem megtervezhető. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
u) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
v) helyszíni ellenőrzés, vagy 
w) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének  - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, 

hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

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

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 
követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
 
A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
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II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

 

Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet 
végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
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4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
x) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 
törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 
bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 
a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási 
tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 
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A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 

belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 
- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 

rendelkezik, 
- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 

adatokat. 
 
 
Az ellenőrzési terv elfogadásakor nyilvántartásba vett szolgáltatók adatai és ellenőrzési ütemezése az 1. számú mellékletben 
található.  
 
 

III. Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése 
 
 
Jogszabályi háttér 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet, 
- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény, 
- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, 
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- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) kormányrendelet  
 
 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) kormányrendelet által a temetkezési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó, jogszabályban előírt 
feltételek teljesítésének vizsgálata. Az ellenőrzés célja a megelőzés, a hibák feltárása, a jogkövetésre való figyelmeztetés. 
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A Ket. 89. §-ban meghatározottak szerint: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
- helyszíni ellenőrzés 

 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 

- Annak ellenőrzése, hogy a temetkezési szolgáltatást végző személy büntetlen előéletű és nem áll a temetkezési szolgáltatási 
tevékenységet kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 

- A temetkezési szolgáltatói pénzügyi teljesítőképességének ellenőrzése, 
- Annak ellenőrzése, hogy a temetkezési szolgáltató vagy legalább egy, a temetkezési szolgáltatási tevékenységben 

személyesen közreműködő alkalmazottja rendelkezik a meghatározott szakmai képesítéssel 
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- A telephelyen a temetésfelvétel és a kellékbemutató céljára szolgáló tevékenység céljára külön helyiség biztosításának 
ellenőrzése 

- Annak ellenőrzése, hogy a temetkezési szolgáltatás ismertetésére vagy temetkezési szolgáltatás közvetítésére, valamint 
temetkezési kellék bemutatására szolgáló telephely vagy székhely fekvőbeteg-szakellátást végző egészségügyi intézmény 
bármely pontjától számított 200 méteren helyezkedik-e el. 

- A temetkezési tevékenységet végző szolgáltató rendelkezik-e az alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint a tevékenység 
méltóságát nem sértő, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyeztető telephellyel.  

 
 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

- Felhívás a jogszabályi rendelkezések betartására 
- Ha a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság megállapítja, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenységére vonatkozó, 

jogszabályban előírt feltételt nem teljesíti vagy az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, az engedélyt haladéktalanul 
visszavonja. 

- Ha a hatóság ellenőrzése során azt állapította meg, hogy a temetkezési szolgáltató a hatóságok által előírt kötelezettséget nem tartja be 
és a kötelezettség betartására felszólító hatósági végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül a szolgáltató a felszólításnak nem 
tesz eleget, a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság – a jogsértés súlyát, jellegét és ismétlődését figyelembe véve – 
százezer forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szab ki. Ha a kötelezettség betartására felszólító végzés kézhezvételétől számított 60 
napon belül a temetkezési szolgáltató a jogszabályoknak és hatósági határozatnak megfelelő működést nem állítja helyre, a 
temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedélyt – adott tevékenység, telephely vagy mindkettő vonatkozásában – 
visszavonja. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

VII. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

 Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 
 
 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő 
egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
Különösen: 

1. egészségügyi szolgáltatók 
2. szociális ellátást nyújtók 
3. gyártó, feldolgozó, javító tevékenységet végzők 
4. kis- és nagykereskedelmi tevékenységet végzők 
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5. vendéglátó tevékenységet végzők 
6. szálláshely-szolgáltatással foglalkozók 
7. személy/áruszállítással foglalkozók 
8. építőipari tevékenységet végzők 
9. ingatlan közvetítéssel, kezeléssel foglalkozók 
10. telephelyhez, bejelentéshez kötött tevékenységet végzők 

 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
y) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
z) helyszíni ellenőrzés, vagy 
aa) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
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5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti - feltétele, hogy 

az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

jogszabályi rendelkezéseknek. 
- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 

csak az engedély birtokában végezheti. 
- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
 
A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
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A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 

 
 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet 
végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
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2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
bb)adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 
törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 
bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 
a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 
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6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási 
tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 

belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 
- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 

rendelkezik, 
- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 

adatokat. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

VIII. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

 Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 
 
 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő 
egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
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3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
cc) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
dd) helyszíni ellenőrzés, vagy 
ee) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének  - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, 

hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

jogszabályi rendelkezéseknek. 
- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 

csak az engedély birtokában végezheti. 
- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
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követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
 
A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
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II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
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Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
ff) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett 

nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 
- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 

bejelenteni. 
- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 

a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási 
tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
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- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 
belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 
rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 
 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 

adatokat. 
 
 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA  

IX. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terv 

 

 Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, valamint ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
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I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni 
vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
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gg) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
hh) helyszíni ellenőrzés, vagy 
ii) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti - feltétele, hogy 

az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

jogszabályi rendelkezéseknek. 
- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 

csak az engedély birtokában végezheti. 
- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
 
A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
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megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
 

 
 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 
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1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő és ingatlankezelő tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
jj) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, valamint ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja ezen szolgáltatókról vezetett 

nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 
- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 

bejelenteni. 
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- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 
a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 

belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 
- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 

rendelkezik, 
- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 

adatokat. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

X. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

 Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

 III. Temetkezési szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

 
 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 
Jogszabályi háttér 
 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi   XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A § (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 

I. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni 
vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
 
II. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
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Az éves ellenőrzési terv keretében a humán egészségügyi ellátás tevékenységi köröket végző egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzésére kerül 
sor. 
 
III. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
IV. Az ellenőrzés eszközei: 
 
 Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

- Ket. 87-94. § alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 

- Ket. 46-48. § alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, 
melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
a) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
b) helyszíni ellenőrzés, vagy 
c) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 
történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 
 
V. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 
tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11. § szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének feltétele, - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti - hogy az 

egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 

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

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 
követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek 
maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek 
között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 
 
VI. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

 
A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott 
határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely 
a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben a Hatóság a hatáskörén kívüli 
szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet, mely tartalmazza 
a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 

- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
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II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

 

Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala X Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet 
végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
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4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
d) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 
törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 
bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 
a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási 
tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 
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A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 

belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 
- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 

rendelkezik, 
- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 

adatokat. 
 
 

III. Temetkezési szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 
 
Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. 
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1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala X Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/telephellyel rendelkező 
Temetkezési szolgáltatók temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatellátásának ellenőrzése. 
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló – ellenőrzés 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
1. a temetkezési szolgáltatást végzők megfelelnek-e a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakvan 

Ttv.) 30. § (2) bekezdésében foglalt előírásoknak: 
 

a) büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
b) vagyoni biztosíték rendelkezésre áll 
c) rendelkezik az alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak megfelelő, a tevékenység 

méltóságát nem sértő, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyeztető telephellyel, 
d)  hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, és 
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e) saját maga, vagy legalább egy, a temetkezési szolgáltatási tevékenységben személyesen közreműködő alkalmazottja 
rendelkezik a kormányrendeletben meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott feltételeknek 

 
2 teljesülnek Ttv végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. Rendelet. 47.§, 48.§ 49.§ ban foglaltak 
 
3. Rendelkezésre állnak a Kormányrendelet 59.§ (5) bekezdésben foglaltak (szociális helységek biztosítása, környezetre gyakorolt hatás, 
hulladékgyüjtés, ivóvízellátás, szenyvízgyüjtés) 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 

 
• felhívás a jogszabályi rendelkezés betartására 
 
• ha a hatóság megállapítja, hogy a temetkezési szolgáltató a jogszabályban előírt feltételeket nem teljesíti, vagy az engedély 

kiadásának feltételei már nem állnak fenn, az engedély visszavonása 
 
 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA  

XI. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

 Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
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I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni 
vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
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A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
e) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
f) helyszíni ellenőrzés, vagy 
g) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének  - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, 

hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

jogszabályi rendelkezéseknek. 
- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 

csak az engedély birtokában végezheti. 
- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
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A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
 

 
II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

 

Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 
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1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet 
végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
h) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 
törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 
bejelenteni. 
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- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 
a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási 
tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 

belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 
- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 

rendelkezik, 
- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
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- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 
adatokat. 

 
 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

XII. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

 Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

 III. Temetők és temetkezési szolgáltatók ellenőrzése 

 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő 
egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
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2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
i) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
j) helyszíni ellenőrzés, vagy 
k) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének  - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, 

hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
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- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 
csak az engedély birtokában végezheti. 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 
követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- az egyéni vállalkozónak egy tevékenységi köre van, ami egyben a főtevékenysége is, és ez megtiltásra kerül 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
 
A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
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II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet 
végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
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Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
l) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 
törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 
bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 
a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási 
tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
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- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 
belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 
rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 
 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 

adatokat. 
 
 

III. Temetők és temetkezési szolgáltatók ellenőrzése 
 
Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) bekezdés és 30. § (6) bekezdés 
- a temetőkről és a temetkezésről szóló1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 
- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen telephellyel rendelkező temetők és 
temetkezési szolgáltatók hatósági ellenőrzése.  
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2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 

 
A temetőket és temetkezési szolgáltatókat a hatóság a Ket. 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzi 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a hatóság ellenőrzi, amelynek során a köztemetőben vezetett 
nyilvántartásokba betekinthet, továbbá vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát. 
 
A temetkezési szolgáltatásokat a hatóság a temetkezési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági 
ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy a szolgáltatás megfelel-e a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, valamint azt is, hogy a 
nyilvántartásba vett temetkezési szolgáltatást végző személy büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenységet kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.  
 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
Ha a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság megállapítja, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenységére vonatkozó, 
jogszabályban előírt feltételt nem teljesíti vagy az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, az engedélyt haladéktalanul visszavonja. 
Ha a hatóság ellenőrzése során azt állapította meg, hogy a temetkezési szolgáltató a hatóságok által előírt kötelezettséget nem tartja be és a 
kötelezettség betartására felszólító hatósági végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül a szolgáltató a felszólításnak nem tesz eleget, a 
temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság – a jogsértés súlyát, jellegét és ismétlődését figyelembe véve – százezer forinttól egymillió 
forintig terjedő bírságot szab ki. Ha a kötelezettség betartására felszólító végzés kézhezvételétől számított 60 napon belül a temetkezési 



179 
 

szolgáltató a jogszabályoknak és hatósági határozatnak megfelelő működést nem állítja helyre, a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező 
hatóság az engedélyt – adott tevékenység, telephely vagy mindkettő vonatkozásában – visszavonja. 
 
 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

XIII. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

 Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

 III. Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése 

 
I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 
Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő 
egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
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2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
m) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
n) helyszíni ellenőrzés, vagy 
o) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az, az igazolványban szereplő adatokat érinti - feltétele, hogy 

az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

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

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 
követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
 
A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
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II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

 
Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet 1.§ 
- 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) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva, a mellékelt tábla alapján. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
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Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
p) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett 

nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 
- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 

bejelenteni. 
- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 

a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 

belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 
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- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 
rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 
 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 

adatokat. 
 
A 2015. évre tervezett ellenőrzéseket az 1. számú függelék tartalmazza.  
 

 
III. Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése 

 
 
Jogszabályi háttér 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1993. évi XLIII. törvény,  
- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1993. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, 
- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
temetkezési szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
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2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
q) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- A temetkezési szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, 

valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 
- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 

bejelenteni. 
- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelel, és aki a hatóság 

által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 

Ha a hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen 
folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, 
bírságot szab ki, és 
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- ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak, hivatalból a 27. § szerinti nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy 

- ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig 
határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását. 

 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 

adatokat. 
 
 
 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

XIV. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

III. Temetkezési szolgáltatási tevékenység ellenőrzése, temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése 
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I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 
Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő 
egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
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A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
r) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
s) helyszíni ellenőrzés, vagy 
t) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének  - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, 

hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

jogszabályi rendelkezéseknek. 
- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 

csak az engedély birtokában végezheti. 
- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
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A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
 

 
II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

 

Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény.  
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 
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1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet 
végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
u) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 
törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 
bejelenteni. 
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- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 
a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási 
tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 

belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 
- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 

rendelkezik, 
- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
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- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 
adatokat. 

 
 

III. Temetkezési szolgáltatási tevékenység ellenőrzése, temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30. § (6) bekezdése; 
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 59. § (1) 

bekezdésének a) pontja 
- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területén telephellyel rendelkező, temetkezési 
szolgáltatást végzők hatósági ellenőrzése. 
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
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4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

v) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
w) helyszíni ellenőrzés, vagy 
x) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 

- Temetkezési szolgáltatási tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint 
a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 
- Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedélyével folytatható. 

- A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság annak engedélyezi, 

a) aki büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

b) aki igazolja az e törvény végrehajtásáról kiadott kormányrendelet szerinti vagyoni biztosíték rendelkezésre állását, 

c) aki rendelkezik az alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak megfelelő, a tevékenység méltóságát 
nem sértő, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyeztető telephellyel, 

d) aki írásbeli nyilatkozatot tesz arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, és 

e) aki saját maga, vagy legalább egy, a temetkezési szolgáltatási tevékenységben személyesen közreműködő alkalmazottja rendelkezik a 
kormányrendeletben meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott feltételeknek. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
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Ha a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság megállapítja, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenységére vonatkozó, 
jogszabályban előírt feltételt nem teljesíti vagy az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, az engedélyt haladéktalanul visszavonja. 
 
Ha a hatóság ellenőrzése során azt állapította meg, hogy a temetkezési szolgáltató a hatóságok által előírt kötelezettséget nem tartja be és a 
kötelezettség betartására felszólító hatósági végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül a szolgáltató a felszólításnak nem tesz eleget, a 
temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság - a jogsértés súlyát, jellegét és ismétlődését figyelembe véve - százezer forinttól egymillió 
forintig terjedő bírságot szab ki. Ha a kötelezettség betartására felszólító végzés kézhezvételétől számított 60 napon belül a temetkezési 
szolgáltató a jogszabályoknak és hatósági határozatnak megfelelő működést nem állítja helyre, a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező 
hatóság az engedélyt - adott tevékenység, telephely vagy mindkettő vonatkozásában - visszavonja. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza 
a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

XV. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
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I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő 
egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
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A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
y) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
z) helyszíni ellenőrzés, vagy 
aa) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének  - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, 

hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

jogszabályi rendelkezéseknek. 
- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 

csak az engedély birtokában végezheti. 
- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
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A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 
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1. Az ellenőrzés tárgya 
Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet 
végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
bb)adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 
törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 
bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 
a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 
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6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási 
tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 

belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 
- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 

rendelkezik, 
- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 

adatokat. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

XVI. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

 Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 
 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő 
egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
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3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
cc) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
dd) helyszíni ellenőrzés, vagy 
ee) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének  - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, 

hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

jogszabályi rendelkezéseknek. 
- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 

csak az engedély birtokában végezheti. 
- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
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követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
 
A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
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II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 
Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet 
végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
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Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
ff) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 
törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 
bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 
a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási 
tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
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- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 
belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 
rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 
 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 

adatokat. 
 
 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

XVII. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terv 

 

 Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 
 III. Állatpanzió és állatmenhely szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése (szolgáltatás felügyelete) 

 
IV. Temetkezési szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése (szolgáltatás felügyelete) 
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I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 
Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő 
egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
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A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
gg) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
hh) helyszíni ellenőrzés, vagy 
ii) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének  - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, 

hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

jogszabályi rendelkezéseknek. 
- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 

csak az engedély birtokában végezheti. 
- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
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A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
 

 
II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

 

Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 
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1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet 
végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
jj) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 
törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 
bejelenteni. 
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- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 
a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási 
tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 

belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 
- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 

rendelkezik, 
- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
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- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 
adatokat. 

 
 

III. Állatpanzió és állatmenhely szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése (szolgáltatás felügyelete) 
 

Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. §  
- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
- az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-

NKÖM-BM együttes rendelet 
- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/telephellyel/lakóhellyel 
rendelkező, szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos. 
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4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

a) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
b) helyszíni ellenőrzés, vagy 
c) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző 

rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- A szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a 

szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 
- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 

bejelenteni. 
- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelel.  

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
Az állatotthon működését az állatvédelmi hatóság - a szakhatóságok részvételével - folyamatosan ellenőrzi, és ötévenként felülvizsgálja.  
A felülvizsgálat eredményétől függően az állatvédelmi hatóság az állatotthont bezárathatja, vagy azonnali bezárást nem indokoló hiányosságok 
esetén - határidő tűzésével - a hiányosságok pótlását rendelheti el. 
 

IV. Temetkezési szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése (szolgáltatás felügyelete) 
 

Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
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- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Ttv.) 
- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 
- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/telephellyel/lakóhellyel 
rendelkező, szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

a) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
b) helyszíni ellenőrzés, vagy 
c) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző 

rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 
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5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- A szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a 

szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 
- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 

bejelenteni. 
- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelel.  

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
- Ha a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság megállapítja, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenységére vonatkozó, 

jogszabályban előírt feltételt nem teljesíti vagy az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, az engedélyt haladéktalanul 
visszavonja. 

- Ha a hatóság ellenőrzése során azt állapította meg, hogy a temetkezési szolgáltató a hatóságok által előírt kötelezettséget nem tartja be 
és a kötelezettség betartására felszólító hatósági végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül a szolgáltató a felszólításnak nem tesz 
eleget, a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság - a jogsértés súlyát, jellegét és ismétlődését figyelembe véve - százezer 
forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szab ki.  

- Ha a kötelezettség betartására felszólító végzés kézhezvételétől számított 60 napon belül a temetkezési szolgáltató a jogszabályoknak és 
hatósági határozatnak megfelelő működést nem állítja helyre, a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedélyt - adott 
tevékenység, telephely vagy mindkettő vonatkozásában - visszavonja. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

XVIII. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

 Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

  

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII .  Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő 
egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
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3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
kk) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
ll) helyszíni ellenőrzés, vagy 
mm) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének  - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, 

hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

jogszabályi rendelkezéseknek. 
- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 

csak az engedély birtokában végezheti. 
- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
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követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
 
A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
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II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII .  Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet 
végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
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Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
nn)adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 
törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 
bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 
a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási 
tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
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- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 
belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 
rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 
 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 

adatokat. 
 

 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

XIX. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

 Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
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I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő 
egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése, különös tekintettel az egészségügyi tevékenységet folytató egyéni vállalkozók körében, valamint 
kiemelt figyelemmel azokra az esetekre, amikor adatmódosítást követően nem történt meg az egyéni vállalkozói igazolvány leadása. 
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
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A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
oo) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
pp) helyszíni ellenőrzés, vagy 
qq) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének  - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, 

hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

jogszabályi rendelkezéseknek. 
- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 

csak az engedély birtokában végezheti. 
- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
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A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
 
Sorszám Ellenőrzött neve Székhelye Ellenőrzés ütemezése (Év, 

hó) 

1 Egészségügyi tevékenységet 
végző egyéni vállalkozók 

Budapest XIX. kerület 2015. január 1. – 2015. 
december 31. 
 

2 Adatmódosítást követően 
nem történt meg az egyéni 
vállalkozói igazolvány 
leadása 

Budapest XIX. kerület  2015. január 1. – 2015. 
december 31. 
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II.  Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 
Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet 
végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
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Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
rr) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 
törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 
bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 
a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel.  
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. Továbbá a gazdálkodó szervezet 
tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt mindenkor hatályos TEÁOR nomenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy kezelési 
szolgáltatásra is kiterjed. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási 
tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 
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- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 

belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 
- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 

rendelkezik, 
- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 

adatokat. 
 
 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

XX. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terv 

Tárgy:  

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 
II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

 

I. Az egyéni vállalkozói tevékenységek ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. torvény (Ket.) 87-94.§. 
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• Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evec tv.) 3/A§ (2) bekezdés e) pont, 

• A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáről szóló 2012. évi XCIII. törvény 

• A járási (fővárosi kerületi) hivatalikról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. Rendelet. 

Az ellenőrzés tárgya: 

A kijelölt illetékességi területen működő egyéni vállalkozók szabályszerű működésének ellenőrzése. 

Az ellenőrzésre kijelölt időszak és az ellenőrzések terjedelme: 

- Az ellenőrzésre kijelölt időszak: 2015. január 1. – 2015. december 31. 

- Az ellenőrzések a vizsgálat alá vont vállalkozók valamennyi tevékenységére kiterjed. 

- Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos 

Az ellenőrzés célja: 

- annak megállapítása, hogy az Evec. tv. szerint a vizsgálat alá vont egyéni vállalkozók szabályszerűen működnek-e 

- az előírt szakképesítések, ill. a kapcsolódó munkaszerződések vizsgálata 

- egyéb – az egyéni vállalkozó által felvett tevékenységi körökhöz előírt – hatósági engedélyek, bejelentések meglétének vizsgálata 

 

Az ellenőrzés kiemelt szempontjai: 

Az Evec. tv. 

- 15§ (3) bekezdése alapján, ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó 
e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, ill. végezheti 
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- 16§ (2) bekezdése szerint képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban 
meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az 
egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában 
személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. A 
(3) bekezdés alapján, ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat 
valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell. 

Az ellenőrzés kiemelt területei: 

- a szolgáltatást igénybe vevők életét, testi épségét, vagyonát érintő kockázatokat magában hordozó szabályozott szakmákat gyakorló 
egyéni vállalkozók ellenőrzése (pl. egészségügyi tevékenységet végzők; személy-és vagyonvédelmi tevékenységet folytatók; 
élelmiszergyártók; szociális-, gyermekjóléti szolgáltatók; ingatlanközvetítők; biztosítási ügynökök stb.) 

- a környezetet jelentősen megterhelő, károsító tevékenységet gyakorló egyéni vállalkozók ellenőrzése (különböző gyártó és javító ipari 
tevékenységet végző vállalkozások) 

- kiskereskedelmi vállalkozások ellenőrzése (vendéglátó egységek, szálláshely szolgáltatók, különböző kiskereskedelmi tevékenységet 
folytatók) 

- építőipari vállalkozások ellenőrzése 

- egyéni vállalkozói tevékenységüket megkezdők ellenőrzése, akiknek az általuk meghatározott tevékenység(ek) folytatásához 
szakképesítés, külön engedély, vagy bejelentés szükséges 

- azon egyéni vállalkozók, akik tevékenységi körüket olyan tevékenységgel bővítik, amelyhez szakképesítés, külön engedély, vagy 
bejelentés megtétele szükséges 

- lakossági bejelentésből eredő panaszok kivizsgálása 

- esetleges utóellenőrzések 

- egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ellenőrzése 
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Az ellenőrzés célterületei: 

 

S.sz. Ellenőrzéssel 
érintett 

vállalkozások 

Ellenőrzés eszköze, 
módszere 

Az ellenőrzés 
tárgya 

1. Kiskereskedelmi, 
vendéglátóipari 
tevékenységet végző 
egyéni vállalkozások 

Interneten és 
okmányirodában 
iratbekérés útján 

Szakképesítés, 
nyilvántartásba 
vétel igazolása 

2. Bejelentéshez vagy 
telepengedélyhez 
kötött ipari szolgáltató 
tevékenységet végző 
egyéni vállalkozások 

Interneten és 
okmányirodában 
iratbekérés útján 

Szakképesítés, 
nyilvántartásba 
vétel igazolása, 
kapcsolódó 
engedélyek 
bemutatása 

3. Élelmiszeripari 
vállalkozások 
ellenőrzése 

Okmányirodában 
iratbekérés útján 

Szakképesítés, 
külön engedélyek 
meglétének 
ellenőrzése 

4. Szociális és 
egészségügyi 
szolgáltatást nyújtó 
egyéni vállalkozások 

Okmányirodában 
iratbekérés útján 

Szakképesítés, 
működési 
nyilvántartásba 
vétel igazolása 

5. Építőipari, kivitelezői 
tevékenységet 

Interneten és 
okmányirodában 

Szakképesítés, 
nyilvántartásba 
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folytató egyéni 
vállalkozások 

iratbekérés alapján vétel igazolása 

6. Egyéb szolgáltatások 
(pl. fodrászat, 
kozmetika, kéz-és 
lábápolás stb.) 

Okmányirodában 
iratbekérés útján 

Szakképesítés 
igazolása 

 

Jogszabálysértés esetén tett intézkedések: 

Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel és az elhárítható, az Evec tv. 19/A§ (3) 
bekezdése alapján a Hatóság felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság az 19§ 
(3) bekezdése szerint jár el. Ez alapján a Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha: 

a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

b) ha a szünetelés kezdőnapját követő öt év eltelt és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása 
vagy megszüntetése iránt, 

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

 

Az Evec. tv. 19/A§ (4) bekezdése értelmében a Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását 
megtiltja, amennyiben az az e törvényben vagy más jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére 
az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős 
döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. 

Az Evec. tv. 19/A§ (5) bekezdése értelmében, amennyiben az egyéni vállalkozó által végzett valamely tevékenység az e törvényben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóság felszólítása ellenére az egyéni 
vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget, a tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóság a 



231 
 

tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört 
törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. 

 A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza 
a következő – keletkezéséről számított két évig kezelt adatokat: 

• Az ügyfél nevét, 

• Az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a 
természetes személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 

• A jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági 
döntésben foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

• A felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 
emelkedésének a napját. 

 
II. Az üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
- 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) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 

 
 Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet 
végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
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 Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
 Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos.  
 
 Az ellenőrzés szempontjai 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 
törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 
bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 
a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 
 

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási tevékenység 
esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a 
szolgáltatónak, 
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- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 

belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 
- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 

rendelkezik, 
- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását 
jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 

adatokat. 
 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

XXI. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

 Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

 III. Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése  

 
 
 



234 
 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező egyéni 
vállalkozói tevékenységet létesítő, módosító, szüneteltető, szüneteltetést követően folytató egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
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A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
ss) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
tt) helyszíni ellenőrzés, vagy 
uu) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének  - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, 

hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

jogszabályi rendelkezéseknek. 
- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 

csak az engedély birtokában végezheti. 
- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
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A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
 

 
II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

 

Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 
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1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet 
végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
vv)adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 
törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 
bejelenteni. 
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- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 
a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási 
tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 

belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 
- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 

rendelkezik, 
- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
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- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 
adatokat. 

 
III. Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése  

 
 
Jogszabályi háttér: 
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Ttv.) 
- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormány rendelet 
- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
temetkezési szolgáltatási tevékenységet végzők, és a hivatal illetékességi területéhez tartozó temetők ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
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A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
ww)adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, szükség szerint helyszíni ellenőrzés.  
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 
 
Elsődleges cél a prevenció, az önkéntes jogkövetés előmozdítása, a jogkövető magatartás tudatosságának fokozása, figyelemmel arra, hogy 
az ügyfelek önként alakítsák ki a tevékenységük végzésének jogszabályszerű feltételeit. Törvényesség és a jogszabályok maradéktalan 
betartása. Másodlagos cél a hibák feltárása, a jogkövetésre való figyelmeztetés, illetve szükség esetén  
a jogkövetés kikényszerítése a jogszabályok biztosította lehetőségekkel.  

 
1.A szolgáltatást nyújtóknál a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változás ellenőrzése.  
2.A köztemető fenntartásával és működésével, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése. 
3.Az engedélyhez kötött temetkezési szolgáltatók tekintetében a törvény és kormányrendeletben előírt feltételek fennállásának vizsgálata, azok 
nyilvántartásainak pontosítása. Az ellenőrzés szempontjai, 
hogy a tevékenységet végzők megfelelnek a jogszabályokban foglaltaknak.  
 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 
 
Amennyiben a fentebb említett jogszabályokban előírt szakmai és egyéb követelményeknek  
nem felelnek meg, a hatóság határidő tűzésével felhívja az ügyfelet a hiányosságok felszámolására.  
Súlyosabb esetekben bírság kiszabása mellett a tevékenység felfüggesztésre, illetve megtiltásra kerül mindaddig, amíg a jogszabályi 
feltételeknek teljes körűen nem felelnek meg. Az ellenőrzés lefolytatása, bemutatott okiratok felsorolása, nyilatkozat, határidő rögzítése 
hiányosság megszüntetésére történő felszólítás esetén jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

XXII. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

 III. Állatpanzió és állatmenhely szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése (szolgáltatás felügyelete) 

 
I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 
Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő 
egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
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3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
xx) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
yy) helyszíni ellenőrzés, vagy 
zz) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti - feltétele, hogy 

az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

jogszabályi rendelkezéseknek. 
- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 

csak az engedély birtokában végezheti. 
- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
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követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
 
A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
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II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 
 

Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet 
végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
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Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
aaa)adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 
törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 
bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 
a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási 
tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
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- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 
belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 
rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 
 
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
folytatását jogerősen megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a szolgáltató nevét, 
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 
- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott 

adatokat. 
 
 

III. Állatpanzió és állatmenhely szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése (szolgáltatás felügyelete) 
 

Jogszabályi háttér 
 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. §  
- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
- az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-

NKÖM-BM együttes rendelet 
- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
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1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/telephellyel/lakóhellyel 
rendelkező, szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

a) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
b) helyszíni ellenőrzés, vagy 
c) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- A szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a 

szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 
- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 

bejelenteni. 
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Budapest Főváros Kormányhivatala  

XXIII. Kerületi Hivatala 

2015. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

 Tárgy:  I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 II. Üzletszerű társasházkezelő tevékenységet végzők ellenőrzése 

  

 
I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

 
Jogszabályi háttér 
 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő 
egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
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3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 
- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és 

hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést 

kap, melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
bbb)adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
ccc) helyszíni ellenőrzés, vagy 
ddd)ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből 

történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 
- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének  - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, 

hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

jogszabályi rendelkezéseknek. 
- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 

csak az engedély birtokában végezheti. 
- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési 
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követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre 
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 
 
A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a 
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén 
kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
 
A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza a következő - keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 
- az ügyfél nevét, 
- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben 

foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
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II. Üzletszerű társasházkezelő tevékenységet végzők ellenőrzése 
 
 
Jogszabályi háttér 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 
- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1.§. 

 
1. Az ellenőrzés tárgya 
Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező 
üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet 
végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
 
2. Az ellenőrzési időszak:  
 
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
3. Az ellenőrzések ütemezése: 
 
2015. január 1. és 2015. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
 
4. Az ellenőrzés eszközei: 
 
A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 
Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 
nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
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A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 
eee)adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
 
5. Az ellenőrzés szempontrendszere 
 
- Üzletszerű társasházkezelő tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, 

valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 
- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 

bejelenteni. 
- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve 

a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 
rendelkezik, és aki a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 
A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

 
6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási 
tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a 

cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági 
nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon 

belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 






