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A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MONORI JÁRÁSI HIVATALA  

2020. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

 

1. Szociális igazgatási hatáskörben eljárva: 

a) időskorúak járadékára, valamint ápolási díjra való jogosultságok felülvizsgálata 

Az ellenőrzés jogalapja: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

25. § (4) bekezdés a) pontja 

Az ellenőrzés tárgya: az időskorúak járadékára való jogosultsági feltételek 

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, nyilatkozattételre való felszólítás, iratbekérés 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan 

Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály 

 

b) aktív korúak ellátására való jogosultságok felülvizsgálata 

Az ellenőrzés jogalapja: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

25. § (4) bekezdés 

Az ellenőrzés tárgya: foglakoztatást helyettesítő támogatásra, valamint egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultsági feltételek   

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, nyilatkozattételre való felszólítás, iratbekérés 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan 

Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály 

 

2. Gyámhatósági hatáskörben eljárva: 

a) a védelembe vételek (megelőző pártfogás) felülvizsgálata 

Az ellenőrzés jogalapja: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 68. § (5) bekezdése  

Az ellenőrzés tárgya: a védelembe vétel fenntartásának indokoltsága 

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, helyszíni szemle, jegyzőkönyvi nyilatkozatok 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan 

Az ellenőrzést végzi: Gyámügyi Osztály 

 

b) nevelésbevételek felülvizsgálata  

Az ellenőrzés jogalapja: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 80/A. § 

Az ellenőrzés tárgya: a nevelésbe vétel fenntartásának szükségessége  

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, helyszíni szemle, jegyzőkönyvi nyilatkozatok 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan 

Az ellenőrzést végzi: Gyámügyi Osztály 
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c) cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személyek vagyonának kezelése 

Az ellenőrzés jogalapja: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:23, a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rendelet 158. §-a,  

Az ellenőrzés tárgya: gondnokok vagyonkezelői tevékenysége, gazdálkodás gondossága 

Az ellenőrzés eszköze: számadás, adatkérés, okirati bizonyítás, jegyzőkönyvi nyilatkozatok 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan  

Az ellenőrzést végzi: Gyámügyi Osztály 

 

d) kiskorúak vagyonának kezelése, szerződéskötések, hagyaték visszautasítása 

Az ellenőrzés jogalapja: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:15, a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rendelet 16/A. §, 150. §, 156. § 

Az ellenőrzés tárgya: szülők jognyilatkozat a gyermek érdekében áll-e 

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, helyszíni szemle 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan 

Az ellenőrzést végzi: Gyámügyi Osztály 

 

3. Általános igazgatási hatáskörben eljárva: 

a) temetkezési szolgáltatók és temetők ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására 

kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rend. 59. § a) és b) pontjai, valamint 61/A. § 

Az ellenőrzés tárgya: temetkezési szolgáltatók tevékenysége, valamint a temetők fenntartásával és 

üzemeltetésével összefüggő feladatellátás  

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, helyszíni ellenőrzés  

Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten, valamint bejelentés alapján 

Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály 

 

b) egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 

19/A. § 

Az ellenőrzés tárgya: az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása érdekében annak ellenőrzése, hogy az 

egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek.  

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, ügyfél meghallgatása, interneten hozzáférhető 

kötelező nyilvántartásokból történő lekérdezéssel 

Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten 

Az ellenőrzést végzi: Kormányablak Osztály 
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c) üzletszerű társasház- és ingatlankezelők ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az 

ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének 

feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm.rendelet 

5-6. § 

Az ellenőrzés tárgya: a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az 

ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység folytatásához szükséges feltételek 

változása 

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, ügyfél meghallgatása   

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan 

Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály 

 

4. Egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskörben eljárva: 

Az ellenőrzés jogalapja: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet. 38. § és 4. melléklet alapján 

Az ellenőrzés tárgya: fogyasztóvédelmi, munkaügyi, munkavédelmi, népegészségügyi 

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, nyilatkozattételre való felszólítás, iratbekérés, helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten, valamint bejelentés alapján 

Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály és a járási hivatalvezető által kijelölt további szervezeti 

egységek 

 

5. Településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos hatáskör: 

a) a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 

elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban 

Tvtv.), a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 

Az ellenőrzés tárgya: a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 

elhelyezésére vonatkozó szabályok  

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, nyilatkozattételre való felszólítás, iratbekérés 

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1. - 2020. december 31.  

Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály  

 
b) a közpénzekkel való felelős gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó szabályok 

ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: Tvtv. 11/G. §, a településkép védelméről szóló törvény reklámok 

közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 

8. § (1) bekezdés 8/B. § (1) bekezdés 

Az ellenőrzés tárgya: a Tvtv. 11/G. §-ban meghatározott szabályok betartása 

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, nyilatkozattételre való felszólítás, iratbekérés, közterület-felügyelet 



 

5  

értesítése 

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1. - 2020. december 31. 

Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály  

 

6.  Foglalkoztatási hatáskörben eljárva:  

a) közfoglalkoztatási programok munkaerőpiaci hatósági ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) 

Korm.rendelet 10. § (3) bekezdés f) és j) pont jb) – jd) alpontok, illetve a 11. § (2) bekezdés h) pont 

hb) – hd) alpontok 

Az ellenőrzés tárgya: a Közfoglalkoztató a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 

375/2010. (XII. 31.) Korm.rendeletben és a hatósági szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget 

tett-e 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, iratbekérés 

Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten 

Az ellenőrzést végzi: Foglalkoztatási Osztály 

 

7.  Élelmiszerlánc-biztonsági hatáskörben eljárva: 

a) állatmenhelyek és állatpanziók működésének ellenőrzése  

Az ellenőrzés jogalapja: az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának 

részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 12. § (5) 

bekezdés  

Az ellenőrzés tárgya: annak ellenőrzése, hogy az állatotthon a működési engedélyben foglaltaknak 

megfelelően jogszerűen működik-e. 

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, ügyfél meghallgatása, helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten  

Az ellenőrzést végzi: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

 

b) élelmiszer-vállalkozások tevékenységének ellenőrzése  

Az ellenőrzés jogalapja: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

(a továbbiakban: Éltv.) 35. § (3) bekezdés a) pont. 

Az ellenőrzés tárgya: Az élelmiszer-vállalkozások megfelelnek-e a tevékenységükre vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak.  

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés és kapcsolódó bizonyítási eljárások Az ellenőrzés 

ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten  

Az ellenőrzést végzi: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

c) kölcsönös megfeleltetés  

Az ellenőrzés jogalapja: Éltv. 34. § (2) bekezdés  

Az ellenőrzés tárgya: állattartók tevékenységének teljes körű ellenőrzése  
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Az ellenőrzés eszköze: helyszíni szemle  

Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten  

Az ellenőrzést végzi: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

d) takarmányvállalkozások 

Az ellenőrzés jogalapja: Éltv. 35. §. 

Az ellenőrzés tárgya: takarmányvállalkozások megfelelnek-e a tevékenységükre vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak. 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés és kapcsolódó bizonyítási eljárások 

Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten, valamint egyes esetekben soron 

kívül (panaszbejelentés, nem megfelelő vizsgálati eredmény, stb.) 

Az ellenőrzést végzi: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

e) állattartók 

Az ellenőrzés jogalapja: Éltv. 35. §, az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 

28.) FM rendelet (a továbbiakban: Állategészségügyi Szabályzat) 

Az ellenőrzés tárgya: az állattarás megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés és kapcsolódó bizonyítási eljárások 

Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten, valamint egyes esetekben soron 

kívül (panaszbejelentés, nem megfelelő vizsgálati eredmény, járványhelyzet esetén stb.) 

Az ellenőrzést végzi: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

f) gyepmesteri telepek, eb rendészeti tevékenység 

Az ellenőrzés jogalapja: Éltv. 34.§, Állategészségügyi Szabályzat 

Az ellenőrzés tárgya: a végzett tevékenység megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés és kapcsolódó bizonyítási eljárások 

Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten, valamint egyes esetekben soron 

kívül (panaszbejelentés, járványhelyzet esetén stb.) 

Az ellenőrzést végzi: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

g) állategészségügyi szolgáltató létesítmény 

Az ellenőrzés jogalapja: Éltv. 34. §, Állategészségügyi Szabályzat 

Az ellenőrzés tárgya: a végzett tevékenység megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés és kapcsolódó bizonyítási eljárások 

Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten, valamint egyes esetekben soron 

kívül (járványhelyzet esetén, stb.) 

Az ellenőrzést végzi: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

h) állatvásár, állatkiállítás, állatverseny 

Az ellenőrzés jogalapja: Éltv. 34. §, Állategészségügyi Szabályzat 

Az ellenőrzés tárgya: a végzett tevékenység megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
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Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés és kapcsolódó bizonyítási eljárások 

Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten, valamint egyes esetekben soron 

kívül (panaszbejelentés, járványhelyzet esetén stb.) 

Az ellenőrzést végzi: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

i) állati eredetű melléktermék kezelését, feldolgozását, ártalmatlanítását végző vállalkozás 

Az ellenőrzés jogalapja: Éltv. 34. §, Állategészségügyi Szabályzat 

Az ellenőrzés tárgya: a végzett tevékenység megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés és kapcsolódó bizonyítási eljárások 

Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten, valamint egyes esetekben soron 

kívül (panaszbejelentés, járványhelyzet esetén stb.) 

Az ellenőrzést végzi: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

j) állatgyógyászati termékek forgalomba hozatala, állatgyógyászati készítmények 

felhasználása 

Az ellenőrzés jogalapja: Éltv. 34. § 

Az ellenőrzés tárgya: a végzett tevékenység megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés és kapcsolódó bizonyítási eljárások 

Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten, valamint egyes esetekben soron 

kívül (panaszbejelentés, stb.) 

Az ellenőrzést végzi: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

k) élőállat szállítási tevékenység 

Az ellenőrzés jogalapja: Éltv. 34. §, 38. § 

Az ellenőrzés tárgya: a végzett tevékenység megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés és kapcsolódó bizonyítási eljárások 

Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten, valamint egyes esetekben soron 

kívül (panaszbejelentés, járványhelyzet esetén stb.) 

Az ellenőrzést végzi: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

l) állatkozmetika 

Az ellenőrzés jogalapja: Állategészségügyi Szabályzat 

Az ellenőrzés tárgya: a végzett tevékenység megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés és kapcsolódó bizonyítási eljárások 

Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten, valamint egyes esetekben soron 

kívül (panaszbejelentés, járványhelyzet esetén stb.) 

Az ellenőrzést végzi: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
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m) állatvédelmi hatáskörben állattartók, állatszállítók, állatkereskedők, állatmenhelyek, 
gyepmesteri telepek, állatpanziók, állatvásárok, állatversenyek, állatkiállítások ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés jogalapja: az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, 

Állategészségügyi Szabályzat  

Az ellenőrzés tárgya: a végzett tevékenység megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés és kapcsolódó bizonyítási eljárások 

Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten, valamint egyes esetekben soron 

kívül (panaszbejelentés, stb.) 

Az ellenőrzést végzi: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

8.  Népegészségügyi hatáskörben eljárva: 

a) nemdohányzók védelmében történő hatósági ellenőrzés (lottózók és dohányboltok 

környékén a korlátozás betartásának kiemelt ellenőrzése 5-5 egységben) 

Az ellenőrzés jogalapja: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1996. évi XLII. törvény 

Az ellenőrzés tárgya: a jogszabályi előírások betartása 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. szeptember 15-30.  

Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (település- és környezetegészség) 

 

b) szezonálisan és folyamatosan üzemelő fürdők ellenőrzése  

Az ellenőrzés jogalapja: a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről 

szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet; 49/2015. (XI. 6.) EMMI a Legionella által okozott fertőzési 

kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról 

Az ellenőrzés tárgya: a jogszabály előírásainak betartása 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés  

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1. – 2020. december 31.  

Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (település- és környezet-egészségügy) 

 

c) közfürdővel (medencével) rendelkező szálláshely szolgáltatási tevékenységet végző 

egységek (szálloda, panzió) közegészségügyi ellenőrzése 5 egységben 

Az ellenőrzés jogalapja: a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről 

szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet; 49/2015. (XI. 6.) EMMI a Legionella által okozott fertőzési 

kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról 

Az ellenőrzés tárgya: a jogszabály előírásainak betartása 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés  

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1. – 2020. december 31.  

Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (település- és környezet-egészségügy) 

 



 

9  

d) a népegészségügyi osztály illetékességi területén működő tanuszodák kiemelt ellenőrzése 

(hatósági ellenőrzések elvégzése 2 egységben, hatósági és önellenőrző laboratóriumi 

vízminőség vizsgálatok végzése/végeztetése, jelentések megküldése) 

Az ellenőrzés jogalapja: a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről 

szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet;  

Az ellenőrzés tárgya: a jogszabály előírásainak betartása 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, laboratóriumi mintavétel 

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1. – 2020. június 30.  

Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (település- és környezet-egészségügy) 

 

e) középfokú kollégiumok ellenőrzése (100%) 

Az ellenőrzés jogalapja: a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény 

Az ellenőrzés tárgya: a jogszabály előírásainak betartása 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 10. – 2020. június 30.  

Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (Gyermek- és ifjúság egészségügy) 

 

f) óvodák közegészségügyi felmérése (100%) 

Az ellenőrzés jogalapja: Nemzeti Népegészségügyi Központ által meghatározott munkatervi feladat.  

Az ellenőrzés tárgya: az óvodák közegészségügyi körülményeinek pontos felmérése, a 2013-as 

felmérés óta eltelt időszakban bekövetkezett változások nyomon követése.  

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1. – 2020. november 30.  

Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (Gyermek- és ifjúság egészségügy) 

 

g) a fertőző beteg bejelentés ellenőrzése az alapellátásban 5 egységben 

Az ellenőrzés jogalapja: a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I.16.) EMMI 

rendelet  

Az ellenőrzés tárgya: a felnőtt háziorvosi praxisok fertőző beteg bejelentési fegyelmének javulása. 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1.  – 2020. december 31. 

Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (járványügy) 

 

h) kézfertőtlenítéshez rendelkezésre álló feltételek és alkalmazott készítmények ellenőrzése az 

alapellátásban, háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőkben 5 egységben 

Az ellenőrzés jogalapja: Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. évi kiemelt munkatervi feladata 

Az ellenőrzés tárgya: kézfertőtlenítés végrehajtásához szükséges feltételek megléte a háziorvosi és 

házi gyermekorvosi rendelőkben. 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés  

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1. – 2020. december 31.  
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Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (járványügy) 

 

i) kézfertőtlenítéshez rendelkezésre álló feltételek és alkalmazott készítmények ellenőrzése az 

alapellátásban 5 egységben 

Az ellenőrzés jogalapja: Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. évi kiemelt munkatervi feladata 

Az ellenőrzés tárgya: fertőzések számának csökkentése, dolgozók egészségvédelme.  

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés  

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1. – 2020. december 31.  

Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (járványügy) 

 

j) a kötelező bárányhimlő elleni védőoltásokhoz kapcsolódóan a dokumentációs gyakorlat és 

a varicella jelentési fegyelem ellenőrzése, különös tekintettel az oltandó korosztályra. 

Bárányhimlőn átesettek bejelentésének elmaradása esetén a házi gyermekorvosnál helyszíni 

vizsgálat végzése, az orvosi dokumentáció áttekintése, szükséges intézkedések megtétele 

Az ellenőrzés jogalapja: a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I.16.) EMMI 

rendelet; a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet; 

Az ellenőrzés tárgya:bevezetésre került bárányhimlő elleni védőoltás előírás szerinti végrehajtása. 

Az ellenőrzés eszköze: járványügyi szakrendszer, helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1.  – 2020. december 31. 

Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (járványügy) 

 

k) iskolabüfék és élelmiszer árusító automaták ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a népegészségügyi termékadóról 

szóló 2011. évi CIII. törvény        

Az ellenőrzés tárgya: iskolabüfékben és oktatási intézmények területén üzemelő élelmiszer árusító 

automatákban forgalmazott csomagolt élelmiszerek ellenőrzése a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendeletben foglaltak, valamint a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben 

foglaltak figyelembevételével 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés  

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1.  – 2020. június 15. 

Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (élelmezés- és táplálkozás-egészségügy) 

 

l) szállodák, panziók ellenőrzése (CPNP bejelentés megléte, termékek minőség-megőrzési 

idejének ellenőrzése, termékek összetételének vizsgálata, felelős személy és elérhetősége) 

megyénként minimum 20 egység ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: az 1223/2009/EK rendelet és a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 

2.) Korm. rendelet előírásai. 
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Az ellenőrzés tárgya: felhasználók egészségvédelme. 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés  

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1. – 2020. december 15.  

Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (élelmezés- és táplálkozás-egészségügy) 

 

m) hazai, kozmetikumokat előállító cégek teljes körű komplex ellenőrzése laboratóriumi 

vizsgálattal kiegészítve (gyártóhelyenként minimum 5 db termék ellenőrzése) 

Az ellenőrzés jogalapja: a 1223/2009/EK rendelet és a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 

2.) Korm. rendelet, MSZ EN ISO 22716:2007 Kozmetikumok Helyes gyártási gyakorlat (GMP) 

szabvány  

Az ellenőrzés tárgya: felhasználók egészségvédelme. 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, laboratóriumi vizsgálat 

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1. – 2020. augusztus 31.  

Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (élelmezés- és táplálkozás-egészségügy) 

 

n) kórházak normál étkeztetésének Országos Felmérése tápanyagszámítással és laboratóriumi 

vizsgálatokkal. A felmérés egységessége érdekében, a mintavétel időpontját is magába foglaló, 

10 napos, normál étrendre vonatkozó nyersanyag-kiszabat alapján történő tápanyagszámítást 

az OGYÉI végzi megyénkénti beosztás alapján 

Az ellenőrzés jogalapja: A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet. 

Az ellenőrzés tárgya: kórházak normál étkeztetésének országos felmérése tápanyagszámítással és 

laboratóriumi vizsgálatokkal. 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni szemle, laboratóriumi vizsgálat. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1. - 2020. június 15. 

Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (élelmezés- és táplálkozás-egészségügy) 

 

o) gyógyászati amalgám felhasználásában érintett fogászati ellátást nyújtó szolgáltatók 

igazgatási célú szakfelügyeleti ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács 2017. május 17-i (EU) 2017/852 rendelete 

a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Az ellenőrzés tárgya: gyógyászati amalgám felhasználásában érintett fogászati ellátást nyújtó 

egészségügyi szolgáltatók tárgyi feltételeinek igazgatási célú szakfelügyeleti ellenőrzése az Európai 

Uniós jogszabályok megvalósulása értelmében. 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1.  – 2020. november 30. 

Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (egészségügyi igazgatás, ápolási szakfelügyelet) 
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p) a járási járóbeteg szakrendelőkben (azaz a nem kórházakhoz integrált rendelőkben) a 

kardiológiai-, a sebészeti- és az urológiai egységekben a személyi, tárgyi, szakmai környezeti 

feltételek és az ápolási dokumentáció ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, 60/2003. (X. 20.) ESzCsM 

rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 

Az ellenőrzés tárgya: a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben előírt minimumfeltételek ellenőrzése a 

kardiológiai-, a sebészeti- és az urológiai egységekben. A szakdolgozók tevékenységének és 

dokumentálásának vizsgálata a jogszabályi előírásoknak megfelelő, egységes dokumentáció-vezetés 

segítése érdekében. 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1.  – 2020. november 30. 

Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (ápolási szakfelügyelet) 

 

q) építőanyag kereskedések kémiai biztonsági ellenőrzése  

Az ellenőrzés jogalapja: a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.), 

1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 

korlátozásáról, 1272/2008/EK (CLP) rendelet 

Az ellenőrzés tárgya: az építőanyag kereskedések (tüzépek) tevékenységének, valamint az általuk 

forgalmazott termékek megfelelőségének ellenőrzése, különös tekintettel a REACH (regisztráció, 

biztonsági adatlap, korlátozás) és a CLP rendelet (címkézés, csomagolás) szerinti kötelezettségekre. 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1.  – 2020. december 31. 

Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (Kémiai Biztonság) 

 

r) részvétel a FORUM REWF-8 egységes ellenőrzési projektben: korlátozás alá eső, online 

árusított árucikkek ellenőrzése (1 - 1 db termék ellenőrzés és labor vizsgálat - későbbi kijelölés 

alapján /Év). A feladat a REACH rendelet XVII. mellékletének 23. és 63. bejegyzése alapján az 

ólom és a kadmium ékszerekben való, laborvizsgálattal egybekötött ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: Kbtv., 1907/2006/EK (REACH) rendelet 

Az ellenőrzés tárgya: A lakosság és a környezet kémiai biztonságának megőrzése, javítása, a súlyos 

vegyi balesetek megelőzése a belső piaci rend biztosításával. 

Az ellenőrzés eszköze: szakrendszer használata, helyszíni ellenőrzés, laboratóriumi vizsgálat 

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. július 1.  – 2020. december 31. 

Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (Kémiai Biztonság) 

 

s) alapfokú oktatási/nevelési intézmények kockázatértékeléssel egybekötött kémiai biztonsági 

ellenőrzése 2 db/év 

Az ellenőrzés jogalapja: Kbtv. 

Az ellenőrzés tárgya: a lakosság és a környezet kémiai biztonságának megőrzése, javítása, a súlyos 

vegyi balesetek megelőzése a belső piaci rend biztosításával. 
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Az ellenőrzés eszköze: szakrendszer használata, helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1.  – 2020. december 31. 

Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (Kémiai Biztonság) 

 

t) az OSZIR-KBIR szakrendszerbe 2018. január 1-jét megelőzően bejelentett, hiánypótlásra 

váró veszélyes anyag, veszélyes keverék és biocid termék bejelentések ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: Kbtv. 

Az ellenőrzés tárgya: az OSZIR-KBIR szakrendszerbe 2018. január 1-jét megelőzően bejelentett, 

"Díjfizetésre vár" és "Hiánypótlásra vár" státuszú veszélyes anyag, veszélyes keverék és biocid 

termék bejelentések ellenőrzése. Az ellenőrzések eredménye a szakrendszer adattisztítására is 

felhasználandó. 

Az ellenőrzés eszköze: kémiai biztonsági szakrendszer, szükség esetén helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1.  – 2020. december 31. 

Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály (Kémiai Biztonság) 

 

 

Monor, 2020. április 

 

 


