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A 2013. évi összevont ellen őrzési terv 1. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés 
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2013. január 1. – 2013. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
• Békés Megyei Kormányhivatal Humánpolitikai Főosztály 
• Békés Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály. 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  2/2 db. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenységek: központi államigazgatási szerv a kormányhivatal ellenőrzési jogkörébe tartozó 
területi szervének a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. r. 
(a továbbiakban: Khr.) 15. § (1) bekezdés a) – c) pontja alapján ellenőrzött tevékenysége, 
helyi önkormányzati szerv a Khr. 16. § a) – c) pontjai alapján ellenőrzött tevékenysége, 

• ügyfelek típusa: központi államigazgatási szerv a kormányhivatal ellenőrzési jogkörébe tartozó 
területi szerve, illetve helyi önkormányzati szerv. 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  az ellenőrzések lefolytatása a 
Koordinációs és Szervezési Főosztály főosztályvezetőjének koordinációja mellett, a szervezeti 
egységek elektronikus úton megvalósult egyeztetése alapján kialakított ellenőrzési program alapján 
történt. Az ellenőrzési program az ellenőrzött szervek számára előzetesen megküldésre került. Az 
ellenőrzési jegyzőkönyv és jelentés az ellenőrzésben részt vevők hivatalos feljegyzései alapján 
készül(t) és kerül(t) megküldésre az ellenőrzött szerv részére. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  

• az ellenőrzött területi államigazgatási szerv (Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság) a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény hatálya alá tartozó tevékenységet nem végez, így erre az ellenőrzés nem terjedt ki. A 
vizsgálat a kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedések 
törvényessége, az ügyiratkezelés, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos 
jogszabályi rendelkezések érvényesülése kapcsán állapított meg kisebb súlyú 
hiányosságokat, amelyek rendezésére - a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. r. 67/C. § (4) bekezdésében 
meghatározott - 5 munkanapos határidőben megküldött külön ügyiratkezelési 
jegyzőkönyvben, illetve az egyéb tárgykörökre kiterjedő összefoglaló jelentésben határidőt 
tűztünk. Az ellenőrzött szerv a jegyzőkönyvben és jelentésben megfogalmazottaknak 
határidőben eleget tett.  A Khr. 15. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak (informatikai 
üzemeltetési feltételek) ellenőrzésére nem került sor, mert ezzel kapcsolatosan a jogszabályi 
rendelkezésben foglalt központi irányítás és feltétel meghatározása 2013-ban nem történt 
meg. 

• Az önkormányzati szerv (jelenlegi megnevezése szerint: Kevermesi Közös Önkormányzati 
Hivatal) ellenőrzésére 2013. december 16-án került sor. Az ügyiratkezelési ellenőrzési 
jegyzőkönyv már megküldésre került a jegyző részére, amelyben a feltárt hiányosságokra 
vonatkozóan határidőt tűztünk, jelenleg az egyéb területekre vonatkozó összefoglaló 
ellenőrzési jelentés elkészítéséhez szükséges hivatalos feljegyzések összeállítása zajlik. A 
manuális kartonvezetés miatt a személyi adat- és lakcím-nyilvántartási tevékenység 
ellenőrzésébe az Informatikai Főosztály bevonására nem volt szükség. 

 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  javasoljuk a 335/2005. 
(XII. 29.) Korm. r. 67/C. § (4) bekezdésében előírt határidő emelését 21 munkanapra, mert az abban 
meghatározott 5 munkanapos határidő túl rövid, és nincs összhangban a komplex kormányhivatali 
ellenőrzés egyéb tárgyköreire vonatkozó ellenőrzési jelentéskészítés időigényével. Javasoljuk továbbá 
központilag meghatározni a Khr. 15. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott ellenőrzési feladat 
lebonyolításának alapvető elveit és feltételrendszerét.  
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A 2013. évi összevont ellen őrzési terv 2. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés 
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2013. szeptember hónapban hat munkanapon. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
• Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  4/6 db. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenységek: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény alapján szabályozott alapellátás: családi napközi; valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján szabályozott szociális alap és 
szakosított ellátások: szociális étkeztetés, nappali ellátás és idősek otthona szolgáltatások, 

• ügyfelek: a szociális és gyermekjóléti intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartói. 
 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  a kijelölt kapcsolattartók az 
ellenőrzési ütemtervben foglaltak szerint a pontos időpontra vonatkozóan telefonon egyeztettek, ezt 
követően a Szociális és Gyámhivatal a szociális szolgáltatók és intézmények működésének 
engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet 11. §-ában foglaltak 
és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002.(XII. 18.) Kormányrendelet 
14. §-ában foglaltak szerint 15 nappal korábban a végzés közlésével értesítette a Népegészségügyi 
Intézetet. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  az ellenőrzött 
ügyfélnek előnyt jelentett az együttes ellenőrzés, mert a mindkét hatóság által ellenőrzött 
dokumentumokat egyszer kellett bemutatni, a helyszíni szemle is egy időpontban valósult meg két 
hatóság részére. Az ellenőrző hatóságok egy gépkocsival mentek az ellenőrzött intézményekbe, 
ezáltal a km kerettel is hatékonyabban gazdálkodtak. 
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  a jövőben emelni kell az 
összevont ellenőrzések számát, ez a tendencia a 2014. évi terv összeállításában már megvalósult. 
 
 
A 2013. évi összevont ellen őrzési terv 3. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés (a Békés Megyei Korm ányhivatal Fogyasztóvédelmi 
Felügyel ősége vonatkozásában) 
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  

• 2013. március 18-22. között 1 nap 
• 2013. június 17-21. között 1 nap 
• 2013. júniusban 1 alkalom 
• 2013. júliusban 1 alkalom 
• 2013. augusztus vagy szeptember hónapban 2 alkalom 
• 2013. december 10-18. között 1 nap. 

 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége  
• Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 
• Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 
• Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
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Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  az egy napra tervezett 
ellenőrzés során 3 egység ellenőrzése/nap, ez összesen: minimum 11 vállalkozó/vállalkozás 
ellenőrzése; megtartott ellenőrzés: 16 db. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenységek: kereskedelem, vendéglátás, közterületi értékesítés, kitelepülés, rendezvény, 
• ügyfelek: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok. 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  telefonos egyeztetés (időpont, 
település, vállalkozó/vállalkozás) alapján valamennyi hatóság a saját hatáskörébe tartozóan, 
esetlegesen a szakmai irányító által külön elrendelt szempontok alapján. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  

• 2013. március 19. napján mind a tervezett, mind a megtartott ellenőrzés 3 kereskedelmi 
egység vizsgálatára terjedt ki. Az ellenőrzések során a Békés Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve, 
valamint Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága közösen, egy időben 
jelentek meg mindhárom helyszínen és folytatták le a hatáskörükbe tartozó, húsvéti ünnephez 
kapcsolódó vizsgálatot. Az összevont ellenőrzés ezen időpontban történő szervezéséért a 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség volt a felelős. A három kereskedelmi egység közül egy üzlet 
vizsgálatára Gerendás településen, kettő üzlet esetében Békéscsaba városában került sor. Az 
ellenőrzések során a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség egy esetben tapasztalt jogsértést, 
amely a kifogásolt vállalkozást kötelezte a jogsértő állapot megszüntetésére. 

• 2013. június 20. napján mind a tervezett, mind a megtartott ellenőrzés 3 vendéglátó egység 
vizsgálatára terjedt ki. Az ellenőrzések során a Békés Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve, 
valamint Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága közösen, egy időben 
jelentek meg mindhárom helyszínen és folytatták le a hatáskörükbe tartozó, idegenforgalmi 
vonatkozású vizsgálatokat. Az összevont ellenőrzés ezen időpontban történő szervezéséért a 
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv volt a felelős. Az ellenőrzések során a 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség hiányosságot egyik egységben sem tapasztalt, a vizsgálatok 
Békéscsaba területén folytak. 

• 2013. július 19. napján került sor Gyula városában a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és a 
Közlekedési Felügyelőség által történő közös ellenőrzés lefolytatására, azonban mivel 
júniusban nem volt megfelelő időpont, ezért a júliusi időpontban tettünk eleget az ellenőrzési 
tervben foglaltaknak. Két taxi ellenőrzésére került sor próbautazással egybekötve. A 
próbautazások mindkét alkalommal külföldiek által is sűrűn látogatott strand közelében 
történtek, jogsértés egyik esetben sem volt tapasztalható. 

• A 2013. augusztus 2. napján megrendezett Medgyesegyházi Dinnyefesztiválon a Békés 
Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szerve, Békéscsabai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala, valamint Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve munkatársaival végzett 
egy időpontban, különböző vállalkozásoknál ellenőrzéseket a rendezvény területén. A nem 
egy vállalkozásnál történő ellenőrzéseket a kitelepült árusok magas száma és standjuknak kis 
mérete indokolta. A szakigazgatási szervek egymástól függetlenül végezték a hatáskörükbe 
tartozó ellenőrzéseket, a Felügyelőség két vállalkozás standjánál, valamint a rendezvény 
szervezőjénél tartott ellenőrzést, hiányosságot egyik esetben sem tapasztaltunk. 
A Szarvasi Szilvanapok elnevezésű rendezvényen 2013. szeptember 13. napján, az eljáró 
szervekkel előre egyeztetett időpontban végeztük el az ellenőrzéseket a rendezvény területén, 
egymástól független módon. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség két vállalkozás standjánál, 
valamint a rendezvény szervezőjénél tartott ellenőrzést, azonban az egyik vállalkozás 
esetében a felügyelők jogsértést tapasztaltak, így a Felügyelőség kötelezte a vállalkozást a 
jogsértő állapot megszüntetésére. A közös ellenőrzésben a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 
mellett a Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve, 
Békéscsabai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala és 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egyaránt részt vett. 

• 2013. december 12. napján került sor a Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi 
Felügyelősége, Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve, valamint Élelmiszerlánc-



 5 

biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága részvételével. Az ellenőrzés napján mind a 
tervezett, mind a megtartott ellenőrzés 3 kereskedelmi egység vizsgálatára terjedt ki. Az 
ellenőrzések során az eljáró hatóságok közösen, egy időben jelentek meg mindhárom 
helyszínen és folytatták le a hatáskörükbe tartozó, karácsonyi ünnephez kapcsolódó 
vizsgálatot. Az összevont ellenőrzés ezen időpontban történő szervezéséért a Békés Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága volt a felelős 
szerv, az ellenőrzési tervben foglaltaknak maradéktalanul eleget tettünk. Mindhárom 
kereskedelmi egység vizsgálatára Békéscsaba városában került sor két áruházláncban és egy 
kisvállalkozó üzletében. Az ellenőrzések során a Felügyelőség a kisvállalkozó által 
üzemeltetett kereskedelmi egységében tapasztalt jogsértést, az elkövetett jogsértés miatt 
kötelezte a vállalkozást a jogsértő állapot megszüntetésére. 
Az összevont ellenőrzési terv alapján elvégzett ellenőrzések tapasztalataként elmondható, 
hogy a szakigazgatási szervek egy időben történő megjelenésével hatékonyabb és átfogóbb 
lehet egy-egy kereskedelmi egységben történő vizsgálat. Egy rendezvényen, fesztiválon, ahol 
kisebb standokon történik az értékesítés, tekintettel a kisebb méretekre, sajnos nem 
kivitelezhető a hatóságok részéről az egy időben történő ellenőrzés, ugyanis a vállalkozások 
nem tudják hirtelen melyik hatóság kérdésére válaszoljanak, a kért dokumentumokat melyik 
felügyelőnek mutassák be. Ilyenkor a vállalkozások összezavarodnak, közös támadásnak 
érzik az egy időben, egy helyen történő ellenőrzéseket. 
Az összevont ellenőrzések lefolytatására minden esetben, a szakigazgatási szervek előzetes 
egyeztetését követően, csak a feltétlenül szükséges gépjármű igénybevételével került sor. 

 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  -  
 
 
A 2013. évi összevont ellen őrzési terv 3. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés (a Békés Megyei Korm ányhivatal Munkavédelmi és 
Munkaügyi Szakigazgatási Szerve vonatkozásában) 
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése: 

Az előzetesen meghatározott id őszak:   Az ellen őrzés id őpontja  
1. 2013. március 18-22. között (1 ellenőrzési nap)   2013.    március  19. 
2. 2013. június 17-21. között (1 ellenőrzési nap)  2013.    június   20. 
3.1 2013. augusztus-szeptember hó (2 alkalom)  2013.    augusztus  02. 
3.2.        2013.    szeptember  13. 
4. 2013. december 10-18. között (1 ellenőrzési nap) 2013.    december  12. 

 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 
• Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 
• Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgató-

sága 
• Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma: 

Tervezett ellen őrzések száma (3 egység/nap)          Végrehajtott e llenőrzések száma 
                  Munkavédelem         Munkaügy                    Munkavédelem     Munkaügy 
1. 3 3 3 3 
2. 3 3 3 3 
3.1. 3 3 5 2 
3.2. 3 3 5 2 
4. 3 3 3 - 
Összesen:  15 15 19 10 

A 3.1 és 3.2 pontoknál a munkaügyi felügyelőség részéről a tervezett ellenőrzés elmaradásának oka: 
az ellenőrzés ideje elhúzódott, így a közös ellenőrzés időszakában nem volt lehetőség több 
munkáltató vizsgálatára. 
A 4. pontnál a tervezett időszakban a rendőrség felkérésére tartottunk közös ellenőrzést. 
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Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 
 Tevékenységek  Ügyfelek típusa  

1. Kereskedelem Mv: 2 egyéni vállalkozó  
(a húsvéti ünnepekhez kapcsolódóan)  1 gazdasági társaság (Kft.) 
  Mü:  2 egyéni vállalkozó 
   1 gazdasági társaság (Kft.) 

2. Vendéglátás Mv: 3 egyéni vállalkozó 
(idegenforgalmilag frekventált vendéglátó egységek) 
  Mü: 3 egyéni vállalkozó 

3.1. Kereskedelem, vendéglátás, kitelepülés 
 Dinnyefesztivál – Medgyesegyháza: 
 (fesztivál, vagy rendezvény) Mv:  2 egyéni vállalkozó 

   3 gazdasági társaság (Bt.) 
  Mü: 2 gazdasági társaság (Kft.)   

3.2. Kereskedelem, vendéglátás, kitelepülés 
 Szilvanapok – Szarvas: 

(fesztivál, vagy rendezvény) Mv: 5 gazdasági társaság (Kft.)  
Mü: 2 gazdasági társaság (Kft.-Bt.) 

4.    Kereskedelem Mv: 3 gazdasági társaság (Kft.) 
(a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan) Mü: -------------------------- 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  előzetesen telefonos 
egyeztetés az összevont ellenőrzési tervben meghatározott szakigazgatási szervek kapcsolattartói 
részéről (pontos időpont, település, helyszín, vállalkozás) valamennyi hatóság a saját hatáskörébe 
tartozó ügykörök tekintetében, esetlegesen a szakmai irányító által meghatározott, illetve elrendelt 
szempontok alapján. Az összevont ellenőrzésért a felelős a tervben meghatározottak szerint került 
megállapításra (1. időpont: a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, 2. időpont:  Munkavédelmi és 
Munkaügyi Szakigazgatási Szerv, 3.a, és 3.b. időpont: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, 4. 
időpont Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság). 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  a több hatóság 
részéről egy napon végzett ellenőrzésekre a munkáltatók többsége számított, hiszen évek óta 
tartottunk az említett időszakokban társhatósági ellenőrzéseket, igaz, azokban olyan hatóságok is 
voltak, amelyek nem tartoznak a Kormányhivatalhoz (rendőrség, NAV, katasztrófavédelem stb.). 
Az összevont ellenőrzésbe vont munkáltatóknál az ellenőrzések alapján pozitív tapasztalatokat 
szereztünk: a munkavédelmi területen súlyos jogsértéseket nem tapasztaltunk, többnyire határidős 
kötelezéseket tartalmazó felügyelői intézkedések születtek. A munkaügyi területen mindössze 
egyetlen alkalommal kellett eljárást indítani a munkáltatóval szemben a megállapított munkaügyi 
jellegű jogsértés miatt. 
Az összevont ellenőrzések során néhány munkáltatónál nem volt hatáskörünk az ellenőrzésre, így a 
munkaügyi és a munkavédelmi felügyelők nem ellenőriztek, mivel nem volt munkavállalója a 
vállalkozásnak, illetve nem állapítottunk meg szervezett munkavégzést (az összevont ellenőrzésben 
részt vevő más hatóságok tudtak vizsgálatot lefolytatni).  
Az ellenőrzött munkáltatók együttműködők és segítőkészek voltak a hatóságokkal, atrocitással nem 
találkoztunk.  
Az összevont ellenőrzések előkészítése és végrehajtása során a hatóságok együttműködése 
álláspontunk szerint kifogástalan és konstruktív volt. 
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  a hatóságok által 
ellenőrzésre kijelölt munkáltatók megválasztásánál fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
hatóságok lehetőleg ne akadályozzák egymást az ellenőrzések során, azok ne tartsanak túlzottan 
sokáig a munkáltatót feltartva, mely a kisebb egységek, a csak néhány alkalmazottat foglalkoztató 
munkáltatóknál néhány esetben előfordult. Ezekben az egységekben célszerűbb, ha csak két hatóság 
tart együttesen ellenőrzést, amely a hatékonyságot, gyorsaságot is emeli (több egységet is lehet 
ellenőrizni ugyanazon időtartam alatt), mindamellett nem kelti az ellenőrzöttek részéről az 
erődemonstráció felvonultatását. A rendezvények, fesztiválok területén folytatott összevont 
ellenőrzések során ilyen probléma nem adódott, ugyanis a jelen lévő egységek száma lehetővé tette 
valamennyi részt vevő hatóság egy időben történő ellenőrzését, majd váltását. 
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A rendezvények, fesztiválok esetében ugyanakkor egy alkalommal akkor kezdték meg az összevont 
ellenőrzést több munkáltatónál a hatóságok, melyek – a több napos rendezvény első napja révén – 
éppen akkor kezdték meg a kipakolást. A foglalkoztatási (munkaügyi, munkavédelmi és más) 
körülmények még nem voltak teljes körűen kialakítottak, így az ellenőrzés során tett megállapítások 
nem tükrözik, illetve nem biztos, hogy a valós munkavédelmi és munkaügyi helyzetet mutatták, a 
későbbiekben az ellenőrzések időpontjának megválasztásánál erre nagyobb figyelmet kell fordítani. 
 
 
A 2013. évi összevont ellen őrzési terv 3. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés (a Békés Megyei Korm ányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága vonatk ozásában) 
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése: 2013. január 1. – 2013. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége  
• Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 
• Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 
• Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  az egy napra tervezett 
ellenőrzés során 3 egység ellenőrzése/nap, ez összesen: minimum 11 vállalkozó/vállalkozás 
ellenőrzése; megtartott ellenőrzés a nem tervezett összevont ellenőrzésekkel együtt: 46 db. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenységek: kereskedelem, vendéglátás, közterületi értékesítés, kitelepülés, rendezvény, 
• ügyfelek: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok. 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  telefonos egyeztetés (időpont, 
település, vállalkozó/vállalkozás) alapján valamennyi hatóság a saját hatáskörébe tartozóan, 
esetlegesen a szakmai irányító által külön elrendelt szempontok alapján. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  

• A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) elnöke által elrendelt 
Tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés keretében, a Békés Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége szervezésében valósult meg a 2013. március hó 18-22. 
időszakra tervezett közös társhatósági ellenőrzés. Három kereskedelmi egység ellenőrzése 
történt meg a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási 
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala illetékességi területén. Gerendáson egy 
húsbolt ellenőrzése jogsértést nem tárt fel. Békéscsabán két vegyes bolt helyszíni szemléjére 
került sor. A kisebb üzlet ellenőrzésre azért lett kijelölve, mert korábban névtelen közérdekű 
bejelentés érkezett a boltban árult szendvics minőségére vonatkozóan. Hiányosságot egyik 
ellenőrzés sem tárt fel; szankció kiszabásra nem került sor. Az egyidejű ellenőrzés során a 
szakhatóságok saját szakterületükön és hatáskörükben eljárva tevékenykedtek. 

• A 2013. június 17-21. közötti időszakra tervezett összevont ellenőrzés a NÉBIH ÉTBI 
Elnökének kérése szerint zajlott le. A munkatársaink a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága 2013. évi országos hatósági ellenőrzési terve 
szerinti, a 2013. június 27. és július 19. közötti időszak közös akció ellenőrzésében vettek 
részt és segítették elő az összehangolt hatósági munkát. A Békés Megyei Kormányhivatal 
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelőségével 
történt előzetes egyeztetést követően kijelöltük a feladatra a munkatársakat. A kiválasztott 
pékségek a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi 
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala valamint Gyulai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és 
Élelmiszer-ellenőrző Hivatala illetékességi területén voltak. Mivel az ellenőrzéseket 
munkaidőn túli időpontra tervezték a rendkívüli munkavégzések engedélyezéséről is kellett 
intézkedni. 2013. július 9-én Orosháza belterületén ellenőrzésre került sor az Albán-Magyar 
Pékség Kft.-nél és a Plinius-Duo Sütő- és Édesipari Kereskedelmi Kft.-nél. A pékségben az 
ellenőrzés ideje alatt termelés nem folyt, a tulajdonos és egy eladó dolgozó volt jelen. Az 



 8 

egészségügyi alkalmasságot igazoló iratokat és a dolgozók higiéniai oktatását igazoló 
dokumentumokat bemutatták. A nyomon követhetőség ellenőrzése céljából az üzemben 
található liszt származását igazoló iratot az ügyfél nem tudta bemutatni; elmondása szerint a 
könyvelésen van a számla/szállítólevél. A hatóság 3 napon belüli irat bemutatást kért, a 
vállalkozó az iratot másnap a hivatalban bemutatta. A Sütő- és Édesipari Kereskedelmi Kft. 
ellenőrzésekor megállapítást nyert, hogy a dolgozók egészségügyi alkalmasságát igazoló 
iratok érvényesek, a jelenlévők munkaruhájukat viselték. A véletlenszerűen kiválasztott 
alapanyag számlája a helyszínen volt. A rovar- és rágcsálóirtási szerződést bemutatták, 
azonban az állati eredetű hulladékhoz befogadó nyilatkozatot az ügyfél felmutatni nem tudott. 
Az ügyfél vállalta, hogy 2013. július 30. napi határidőre ezt az iratot pótolja és a hivatalnak 
bemutatja, amely meg is történt. Az ellenőrzött két vállalkozás felelős vezetője hatóságunkkal 
mindenben együttműködött, segítette az ellenőrzés lefolytatását. További két vállalkozást 
kíséreltek meg ellenőrizni, de ezen vállalkozások nem üzemeltek az ellenőrzés idején. 

• A Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkavédelmi Felügyelőségével 2013. július 9-én éjszakára tervezett közös akció 
ellenőrzésben a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi 
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala munkatársa azért nem tudott részt venni, mert a NAV Békés 
Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Gyulai Szolgálati helyéről érkezett megkeresés 
alapján az éjszakai órákban hatósági ellenőrzést tartott az 5700 Gyula, Határátkelőhelyen. 

• A 2013. augusztusra vagy szeptemberre tervezett összevont ellenőrzés 2013. augusztus hó 
2. napján Medgyesegyházán, a Dinnyefesztiválon történt hatósági ellenőrzések során valósult 
meg. A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és 
Élelmiszer-ellenőrző Hivatala munkatársai 3 vállalkozást ellenőriztek, melyek közül csak 
egynél állapítottak meg jogsértést: a rétes- és perec árusnál a perec származási bizonylata 
nem volt helyszínen és az árus egészségügyi könyve lejárt. A hatóság az árust 3 
munkanapon belül teljesítendő iratbemutatásra kötelezte, melynek nem tett nem eleget. 
Többszöri telefonos megkeresésre sem reagált a vállalkozó, részére az iratbemutatás 
elmaradása miatt 2013. augusztus hó 22. napján élelmiszerlánc-felügyeleti bírság került 
kiróvásra 30.000 Ft értékben. 

• A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatósága szervezte a 2013. december 10-18. közötti időszakra tervezett összevont 
ellenőrzést. 2013. december hó 12. napján történt meg a társhatóságokkal előzetesen 
egyeztetett három kereskedelmi egység közös hatósági ellenőrzése. A Békés Megyei 
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző 
Hivatala illetékességi területén lévő helyszínek: Penny Market Kft. 5430018 számú üzlete 
5600 Békéscsaba, Temető sor 1., Jamina-Hús Kft. Húsboltja 5600 Békéscsaba, Temető sor 
1/3. és a DM Kft. 130 számú üzlete 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. Az ellenőrzés csak 
a húsboltnál tárt fel jogsértést: 2 tétel, összesen 3 kg mennyiségű lejárt fogyaszthatósági idejű 
baromfi termék forgalomba hozatala miatt 150.000 Ft élelmiszer-ellenőrzési bírság került 
kiróvásra. 

Egyéb nem tervezett összevont ellen őrzések: 
• 2013. januárjában a Szarvasi Rendőrkapitányság munkatársaival közös ellenőrzést kezdtünk 

illegális élelmiszer előállítás és forgalmazás ügyében. A munkánk eredményeként az azóta 
„lóhús botrányként” elhíresült ügyben a tettenérés 2013. május 2-án Budapesten történt meg, 
majd május 15-én Békésszentandráson a fenti illegális tevékenységhez társuló engedély 
nélküli és szabálytalan módon történő hulladék ártalmatlanítás kapcsán tartottunk 3 helyen 
helyszíni szemlét; 

• 2013. június 21-én, valamint 2013. november 18-án a NAV megkeresésére folytatott közös 
ellenőrzés során 400.000,- Ft, valamint 500.000 Ft élelmiszerlánc-felügyeleti bírság került 
kiszabásra; 

• 26 alkalommal a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének 
koordinálásában a mintamenza-menzaminta programban részt vevő konyhák ellenőrzése 
történt meg, amelyek során 10 alkalommal került jogszabálysértés megállapításra 3.050.000,- 
Ft élelmiszerlánc-ellenőrzési bírság kiróvásával; 

• A NAV Békés Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Gyulai Szolgálati helyéről érkezett 
megkeresés alapján 2013. július 10-én az éjszakai órákban közös hatósági ellenőrzés került 
lefolytatásra az 5700 Gyula, Határátkelőhelyen, a 24.000 liter napraforgóolaj szállítmány 
nyomonkövethetőségi vizsgálata során a termék csomagolásán lévő jelölések tekintetében 
nem kerültek a vonatkozó jogszabályi előírások betartásra; 
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• 2013. augusztus hó 7-én a NAV Békés Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Gyulai 
Szolgálati helyéről érkezett megkeresés alapján hatósági ellenőrzése keretében 22.500 db 1 
literes étolaj a helyszínen bemutatott dokumentáció adataival ellentétben a kamion Gyula 
Határátkelőhelyen lépett Magyarország területére, továbbá hatósági biztosítással érkezett 
Békéscsabára és itt történt meg Magyarországon első alkalommal a betárolás; 

• a NAV megkeresése alapján 2013. szeptember 25-én közös ellenőrzést végeztünk egy 
köröstarcsai vágóhídon. Megállapítást nyert, hogy a létesítményben a tevékenységet 
érvényes működési engedély nélkül folytatták; 

• 2013. december 7-én Gyula Határátkelőhelyen a Görögországból Magyarországra 
visszaszállított nyerstejhez tartozó dokumentáció hatósági ellenőrzése alapján a nyerstej 
forgalomból való kivonását és forgalomba hozatalát azonnali hatállyal megtiltottuk valamint 
hatósági zár alá vettük, elrendeltük a szállítmány ártalmatlanítását; 

• 2013. december 17-én Gyula Határátkelőhelyen a nyerstejhez tartozó dokumentáció hatósági 
ellenőrzése alapján a nyerstej forgalomból való kivonását és forgalomba hozatalát azonnali 
hatállyal megtiltottuk valamint hatósági zár alá vettük. 

A fentiekből kitűnik, hogy nem csak a tervezett ellenőrzések kerültek lefolytatásra, hanem a 
társhatóságok részéről történő megkeresésre azonnali ellenőrzések is elvégzésre kerültek. Ezen 
ellenőrzések száma lényegesen meghaladja a tervezett ellenőrzések számát, jelentősége 
különösen kiemelt fontosságú, mivel az élelmiszerbiztonság szempontjából sok esetben azonnali 
hatósági intézkedést igényel. 
 

Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  -  
 
 
A 2013. évi összevont ellen őrzési terv 3. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés (a Békés Megyei Korm ányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve vonatkozásában) 
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  

• 2013. augusztus vagy szeptember hónapban 2 alkalom 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége  
• Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 
• Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 
• Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  2/2 alkalom (tervezett 
megyei szinten: 2, megtartott járási szinten: 2). 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenységek: kereskedelem, vendéglátás, közterületi értékesítés, kitelepülés, rendezvény, 
• ügyfelek: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok. 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  a megyei koordinátor előzetes 
telefonos megkeresését követően a járási intézet telefonon történő megkeresése a Békés Megyei 
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége által, majd szóbeli egyeztetés. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  

• A XIX. Medgyesegyházi Dinnyefesztiválon 2013. augusztus 2. napján a Békés Megyei 
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szerve, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, 
valamint Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Mezőkovácsházai 
Kirendeltsége tartott összevont ellenőrzést három vállalkozónál, ahol hiányosságokat nem 
tapasztaltak, intézkedésre nem került sor. 
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• A XVI. Szarvasi Szilvanapi Gasztronómiai Fesztiválon a Békés Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, valamint Békéscsabai Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi Intézete Szarvasi Kirendeltsége 2013. szeptember 13. napján tartott 
összevont ellenőrzést egy vállalkozónál, ahol hiányosságokat nem tapasztaltak, intézkedésre 
nem került sor. 

 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  a több napos 
rendezvényeken nem csak a nyitónapon javasolt ellenőrzéseket végezni, továbbá javasolt, hogy a 
társhatóságtól érkező megkeresés az ellenőrzés tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal érkezzen. 
 
 
A 2013. évi összevont ellen őrzési terv 4. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés 
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2013. szeptember hónapban hat munkanapon. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
• Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  65/65 db. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenység: szintbeni vasúti keresztezések forgalomtechnikai felülvizsgálata, 
• ügyfelek: Magyar Közút Nzrt. Békés Megyei Igazgatósága – közút kezelő, helyi 

önkormányzatok – önkormányzati közutak kezelői; MÁV Zrt. Területi Központ Szeged – vasút 
üzemeltető. 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  a Békés Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége ütemterve és szemle meghívója alapján. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  

• a forgalomtechnikai felülvizsgálatban a Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége Útügyi Osztálya és a rendőrhatóság mellett az ellenőrzésben részt vettek az 
országos és a helyi közutak kezelői és az önkormányzatok képviselői. A hatvanöt vasúti 
átjárót közúton, vagy vasúti teher-vágánygépkocsival (TVG-vel) megközelítve helyszíni szemle 
keretében ellenőriztük. A vasúti átjárók közúti és vasúti biztonsági feltételeinek az ellenőrzése 
kiemelt fontosságú közlekedésbiztonsági kérdés. A vasúti balesetek nagyon alacsony 
számaránya ellenére, nagy közfeltűnést keltő és igen súlyos (többnyire halálos) kimenetelű 
balesetek. Az ellenőrzés során a hatvanöt átjáróból négy átjáró felelt meg minden 
követelménynek, a többi átjáró esetében a közút kezelőket és a vasút üzemeltetőket 
szignalizációs formában a hiányosságok megszüntetésére szólítottuk fel. A hiányosságokat 
2014. április 30-ig kell megszüntetniük. Azonnali intézkedést igénylő, balesetveszélyes átjárót 
nem találtunk. 

 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  -  
 
 
A 2013. évi összevont ellen őrzési terv 5. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés 
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2013. január 1. – 2013. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
• Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
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Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  a szakmai irányító 
Nemzeti Közlekedési Hatóság által az adott év elején meghatározott számban/5495 db. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenységek: veszélyes anyagot szállító járművek (ADR) ellenőrzése, a forgalomkorlátozás 
betartása, a megengedett össztömeg és tengelyterhelés, közúti közlekedési szolgáltatások 
betartása, vezetési- és pihenőidő betartása, a járművek közlekedésbiztonsági és 
környezetvédelmi állapota, 

• ügyfelek: közúti közlekedésben résztvevő járművezetők, üzembentartók. 
 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  a Békés Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Forgalmi Osztálya és a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság folyamatos, heti egyeztetéssel történő, vezénylése alapján. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  kiemelt 
ellenőrzési terület volt a Békés megyében található három határátkelőhely. A Nemzeti Közlekedési 
Hatóság mint szakmai irányító által meghatározott ellenőrzési darabszámokat ellenőrzési fajtánként 
teljes mértékben teljesítettük. A 2013. évben 5495 jármű közúti ellenőrzését végeztük el. Az 
ellenőrzési tevékenységünk hatékonysága a rendőrséggel kialakult jó munkakapcsolat folytán 
megfelelő. 
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  a következő évben a 
közös ellenőrzést célszerű kiterjeszteni a Közlekedési Felügyelőség Járművezető Vizsgáztatási és 
Utánképzési Osztálya bevonásával, a járművezető oktatásban tevékenységet végző oktatók 
tevékenységének és járműveik műszaki állapota megfelelőségének ellenőrzésére. A közösen végzett 
ellenőrzés hatékonysága nagyobb, az érintett ügyfeleket kevésbé terhelő, mint a külön hatóságonként 
végzett ellenőrzés. 
 
 
A 2013. évi összevont ellen őrzési terv 6. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés 
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2013. január 1. – 2013. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
• Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  havonta egy alkalommal 
/12 alkalom. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenységek: közúton közlekedő, veszélyes anyagot szállító járművek (ADR) ellenőrzése 
szolgáltatás, veszélyes anyag biztonságos szállítása szempontjából, 

• ügyfelek: közúti közlekedésben résztvevő járművezetők. 
 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  a Békés Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Forgalmi Osztálya és a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság folyamatos, havonta történő egyeztetése alapján. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  a tervezett 
ellenőrzéseket a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségével előzetes egyeztetések után havi egy alkalommal hajtottuk végre. Békés megye 
közútjain közlekedő veszélyes anyagot szállító járművek és járművezetőik ellenőrzése céljából. Az 
ellenőrzések lefolytatása során az eljáró hatóságok közúti ellenőrzések keretében végezték 
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tevékenységüket. A két hatóság a hatásköri eltérések miatt kiegészítette egymás tevékenységét a 
közös munka során. 
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  - 
 
 
A 2013. évi összevont ellen őrzési terv 7. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés 
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2013. január 1. – 2013. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
• Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  2 alkalom/2 db. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenység: taxi szolgáltatás ellenőrzése, 
• ügyfelek: gépjárművezető és jármű. 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  a Békés Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Forgalmi Osztálya és a Fogyasztóvédelmi 
Felügyelősége előzetes egyeztetése alapján. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  a 2013. június és 
július hónapra a Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségével közösen 
meghatározott ellenőrzések elvégzésére 2013. július 19. napján került sor. A szakigazgatási szervek 
több alkalommal kísérletet tettek a júniusi időpontban történő közös ellenőrzés lefolytatására, azonban 
megfelelő időpontot nem találtak, így megállapodtak, hogy a júliusi időpontban tesznek eleget az 
ellenőrzési tervben foglaltaknak. Ennek megfelelően 2013. július 19. napján, Gyula belvárosában két 
taxi szolgáltató vállalkozó ellenőrzését végeztük el próbautazással egybekötve. A próbautazások és 
az elvégzett ellenőrzések mindkét alkalommal külföldiek által is sűrűn látogatott strand közelében 
történtek. Az ellenőrzés alá vont vállalkozók a jogszabályoknak megfelelő módon végezték 
tevékenységüket. 
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  - 
 
 
A 2013. évi összevont ellen őrzési terv 8. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés 
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2013. január 1. – 2013. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
• Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  6/6 db. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenységek: bontó, hulladékkezelő tevékenység átfogó ellenőrzése, személyi és tárgyi 
feltételek, technológia, informatikai feltételek, nyilvántartás megléte, veszélyes hulladék 
kezelése és a hulladékszállító kísérőjegyek ellenőrzése; járműbontó, hulladékkezelés, 

• ügyfelek: a tevékenységért felelős vezető, az alkatrész-minősítő, környezetvédelmi megbízott és 
a bontó ügyintéző. 
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A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  ellenőrzések egyeztetése, 
közös ellenőrzés, szakmai segítség a hatóságok között. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  az ellenőrzések a 
Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltségének – a 
megyén belül általánosan a gyulai, míg Orosházán és vonzáskörzetében a szegedi kirendeltség – 
munkatársaival közösen történtek meg. Az összevont ellenőrzések minden egyes bontó és 
hulladékkezelő esetében évi egy alkalommal történik meg, összesen tehát hat összevont ellenőrzést 
tartottunk a megyében. A közös ellenőrzés során a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség munkatársai a bontási tevékenység környezetvédelmi vonatkozását ellenőrzik, 
különös tekintettel a veszélyes hulladékok tárolására, kezelésére és adminisztrációjára. A 2013. évtől 
fokozott figyelmet kapott a klímagáz lefejtésének, kezelésének a módja is. A Békés Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Műszaki Osztálya ellenőre a bontó és 
hulladékkezelő tárgyi és személyi, technológiai, informatikai feltételeit ellenőrzi, illetőleg a HKR-KöKIR 
rendszerben letárolt dokumentumok megfelelőségét.  Az ellenőrzéseink mindegyike eredményesen 
megvalósult, jelentős hiányosságot sehol sem tapasztaltunk. 
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  - 
 
 
A 2013. évi összevont ellen őrzési terv 9. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés 
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2013. március, április, augusztus és december hónapban. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 
• Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  4/4 alkalom. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenységek: állat-egészségügyi-, állatvédelmi- és járványvédelmi előírások teljesítése, 
állatok származásának igazolása, 

• ügyfelek: élőállatokat szállító magánszemélyek vagy vállalkozások. 
 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  telefonos egyeztetés illetve 
megállapodás időpontról és helyszínről. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás: - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k: 

• 2013. március 7-én a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatósága munkatársa a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
munkatársaival végzett ellenőrzést a 44-es főút Békéscsabát elkerülő szakaszán. Az 
ellenőrzés során 4 élőállat szállítást végzőt ellenőriztünk, és jogszabálysértést nem 
állapítottunk meg. 

• 2013. április 28-án a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársaival a 44-es főút 112 
km szelvényénél történt ellenőrzés során egy élőállat szállítmányt ellenőriztünk, amely 
pulykákat szállított a szarvasi Gallicoop Zrt. vágóhídjára. Jogszabálysértést nem állapítottunk 
meg. 

• 2013. augusztus 27-én hivatalunk 3 munkatársa vett részt a rendőrhatósággal közös 
ellenőrzésen. Az élőállat szállítmányok ellenőrzése mellett külön hangsúly fektettünk a hűtést 
igénylő élelmiszerek szállításának ellenőrzésére. Egy szállítmány esetében az élőállat 
szállítás tevékenységére utaló felirat nem volt feltüntetve a szállítójárművön, ezért szóbeli 
figyelmeztetésben részesítettük a vállalkozást, valamint egy élelmiszerszállító járműben 
visszáruként lejárt fogyaszthatósági idejű tejterméket szállítottak. Ez utóbbi esetben is szóbeli 
figyelmeztetés szankcióját alkalmaztuk. 
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• 2013. december 17-én a közös ellenőrzés során jármű ellenőrzése nem történt. 
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  -  


