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2. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási H ivatal  

 

2.1. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási  Hivatal Okmányirodai Osztály 
 

Az ellen őrzés jogszabályi alapja: 
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. év CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) 3/A. § 
(2) e) pont és a 19/A. §, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 87. § - 94. §-ai alapján az egyéni vállalkozói 
tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési tervét a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási 
Hivatala Okmányirodai Osztálya vonatkozásában az alábbiak szerint állapítom meg: 
 
Az ellen őrzést végz ő szervezeti egység:                         Okmányirodai Osztály 
 
Az ellen őrzést végz ő személyek:                                     Varga Mihályné      okmányügyintéző 
                                                                                            Vígh Anna              okmányügyintéző 
 
Az ellen őrzést felügyeli:                                                    Baukóné Dr. Pribojszki Szabina 
                                                                                             okmányirodai osztályvezető 
 
Az ellen őrzés célja: 
Az Evtv. 15-17. §-aiban meghatározott egyéni vállalkozói tevékenység alábbi feltételeinek megvalósulási 
vizsgálata az egyéni vállalkozó által tett bejelentése(i) alapján. 
 
Evtv. 

15. § (1) Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes 
vagyonával felel. 

 (2) Az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat, tevékenységét több telephelyen, fióktelepen 
végezheti. 

 (3) Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati 
rendeletet – hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély 
birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. 
   16. § (1) Az egyéni vállalkozó közreműködőként alkalmazottat, külön jogszabályban meghatározott 
bedolgozót, segítő családtagot, és szakiskolai, szakközépiskolai tanulót foglalkoztathat. 

 (2) Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a 
jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály – ide nem értve az 
önkormányzati rendeletet – 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. 

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

 (4) Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy 
annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles 
feltüntetni. 

 (5) Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan – a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti -–
tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette. Az 
egyéni vállalkozó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a tevékenység gyakorlására vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak nem felel meg. A bejelentés alapján a nyilvántartást vezető szerv törli a 
tevékenységet. 
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2.2. A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járá si Hivatala Hatósági Osztály 

  
 

Szociális igazgatás 

 

Ellenőrzést megalapozó jogszabály:  

 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42. § (2) bekezdés b) pontja 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés 

 

Általános vizsgálati szempontok: 

 

Ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 

 

2013. május 2013. június 

10 ápolt vonatkozásában helyszíni ellenőrzés 10 ápolt vonatkozásában helyszíni ellenőrzés 

2013. július 2013. augusztus 

10 ápolt vonatkozásában helyszíni ellenőrzés 
10 ápolt vonatkozásában helyszíni ellenőrzés 

2013. szeptember 2013. október 

10 ápolt vonatkozásában helyszíni ellenőrzés 
10 ápolt vonatkozásában helyszíni ellenőrzés 

2013. november 2013. december 

10 ápolt vonatkozásában helyszíni ellenőrzés 10 ápolt vonatkozásában helyszíni ellenőrzés 

 

Kommunális igazgatás 

Ellenőrzést megalapozó jogszabály:  

 

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 

Általános vizsgálati szempontok: 

 

Temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatellátás ellenőrzése 
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2.3. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási  Hivatal Járási Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala 
  
 

Az építésfelügyeleti hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Eljr.) 61. § alapján ellenőrzést végez. 

1. Az ellen őrző hatóság általános feladata 

Az Eljr. 58. § alapján ellen őrzi vagy ellen őrizheti 

A bontási tevékenység megkezdésének bejelentése nélkül vagy az építésfelügyeleti hatóság tiltása 
ellenére végzett építési tevékenységet, 

− az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, 
− azt, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek-e a tevékenység jellegének megfelelő 

jogosultsággal, 
− az építőipari kivitelezési dokumentáció meglétét, 
− az építési napló vezetését és annak tartalmát, 
− az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások betartását. 
Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi a meglévő építmények körében a jogszabályban előírt 

jókarbantartási kötelezettség teljesítését, valamint - az építésügyi és örökségvédelmi hatósággal 
együttműködve - azt, hogy a műemlékek műszaki állapota nem veszélyezteti-e a műemléki 
értékeket. 

Az építésfelügyeleti hatóság felkutatja 
− a) a szabálytalan építési tevékenységeket, 
− b) az építési vagy bontási engedély nélkül vagy bontási tudomásulvétel nélkül végzett építési 

tevékenységeket, 
− c) az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén a településrendezési tervek, 

valamint a helyi építési szabályzat és az országos építési követelmények megsértésével végzett 
építési tevékenységeket. 

Az építésfelügyeleti hatóság az előző bekezdésben meghatározott ellenőrzéséhez, a tényállás 
tisztázásához az ÉMO alkalmazásával adatokat szerezhet be, előzmény iratokat és 
állapotdokumentumokat vizsgálhat. 

A helyszíni ellenőrzést egyidejűleg legalább két fő végzi. Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzésbe 
más - jogszabályban erre felhatalmazott - szervet, szervezetet is bevonhat, az építési helyszín 
ellenőrzését az építésfelügyelő a bevont szerv, szervezet képviselőjével is lefolytathatja. 

 
 

2. Az ellen őrző hatóság általános hatásköre és illetékessége 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 
(XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Éhk) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint, illetékessége 1. 
melléklet II. rész 3. sorszáma szerint: Békéscsabai-, Békési-, Szeghalmi járások területe.  

3. Ellenőrzési id őszak 

2013. január 1. – 2013. december 31. között. 

 

 

 



 10 

 4. Tervezett ellen őrzések száma járásonként  

 

 Település/körzet Tervezett éves ellen őrzés [db] 

1. Békéscsabai Járás illetékességi területe 29 

2. Békési Járás illetékességi területe 12 

3. Szeghalomi Járás illetékességi területe 23 

Összesen: 64 

 

 

A szakmai irányító általi ellenőrzési utasítás szerint a tervezett ellenőrzések éves daraszáma: 120 
darab/fő. 

A fentiekben szereplő 64 ellenőrzés időarányosan került meghatározásra, az építésfelügyeleti munkakört 
betöltők létszámának a figyelembevételével. 

 

Időpont Település 
Ellenőrzési 
témakörök 

Tervezett 
ellenőrzések 

havonta 

Teljesült 
ellenőrzések 

havonta 

(eltérés) 

Január - -   

Február - -   

Március - -   

Április - -   

Május - -   

Június - -   

Július - -   

Augusztus - -   

Szeptember - -   

Október 

Az ellenőrzéssel érintett települések, 
helyszínek a kivitelezések 
megkezdésének építtetők általi 
bejelentése, valamint a kiadott építési 
engedélyek figyelembevételével a 
tárgyhónapot megelőző hónapban, 
véletlenszerűen kerülnek 
meghatározásra. 

45   

November Az ellenőrzéssel érintett települések, 
helyszínek a kivitelezések 
megkezdésének építtetők általi 

Az Étv. 46. § (2) 
bekezdésében, 
valamint a 
312/2012..58.§ 
(2)bekezdésében 
foglaltak 
ellenőrzése. 
Kiemelt témakörök: 
- Szakmai 

előírásokban 
foglaltak, 
különösen az 
építmény 
szerkezetére, a 
kivitelezés 
módszerére és 
technológiájára 
vonatkozó 
követelmények 
betartása. 

- Tervezői, 
kivitelezői, felelős 
műszaki vezetői, 
építési műszaki 
ellenőri 
jogosultságok 
vizsgálata. 

- Kiviteli tervek 
vizsgálata. 16   
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2.4. A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járá si Hivatal Járási Földhivatala 
  
 

1. Az ellenőrzési időszak: 

1.1. TAKARNET felhasználás ellenőrzése:  2013.01.01.-2013.12.31. (külön ütemezés alapján) 

1.2. Művelési kötelezettség ellenőrzése:  2013. május 21.-től októberig 

1.3. Parlagfű mentesítés ellenőrzése:  2013. július 01-től októberig 

1.4. Földmérési munkák ellenőrzése: 2013.01.01. – 2013.12.31. 

2. Az ellenőrzés alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések: 

2.1. TAKARNET felhasználás ellenőrzése: Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
75. § (4) bekezdése alapján a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az 
ingatlanügyi hatóság és a rendszer üzemeltetője (FÖMI) a 75. §. (2)–(3) bekezdések szerint 
vezetett naplóból ellenőrizheti. 

2.2. Hasznosítási kötelezettség ellenőrzése: A termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Tfvt.) 5. § előírásai, a VM. Földügyi és Térinformatikai Főosztályának FF. 
767/2012. számon kiadott útmutatója, valamint a VM. Földügyi és Térinformatikai 
Főosztályának külön utasításban foglaltak szerint. 

2.3. Parlagfű-mentesítés ellenőrzése: A Tfvt. 5. §-a, továbbá az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban Éltv.) 17. § (4) bekezdése és az 
50. §-a, valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, 
illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes 
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.) teremti meg. 

2.4. Földmérési munkák ellenőrzése: A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi 
XLVI. törvény, és az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység 
részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet. 

3. Az ellenőrzés tárgya: 

3.1. TAKARNET felhasználás ellenőrzése: számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait igénybevevők adatlekérdezéseinek jogszerűsége, és a biztonsági előírások 
betartása. 

3.2. Hasznosítási kötelezettség ellenőrzése: A termőföld jogszabályban előírt hasznosítási, művelési 
ág változás bejelentési kötelezettségének ellenőrzése. 

3.3. Parlagfű mentesítés ellenőrzése: A parlagfű és az ellene való védekezési kötelezettség 
elmulasztásának felderítése. 

3.4. A benyújtott ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák hatósági vizsgálata: megfelel-e a 
törvényben és a rendeletben foglalt alaki, tartalmi, pontossági követelményeknek. Az állami 
alapadatok hivatalból történő ellenőrzése, szükség esetén javítása. 

 

4. Az ellenőrzés módszere: 

4.1. TAKARNET felhasználás ellenőrzése:   Helyszíni ellenőrzés keretében iratvizsgálat 

4.2. Művelési kötelezettség ellenőrzése:   Helyszíni szemle, határbejárás 

4.3. Parlagfű-mentesítés ellenőrzése:   Helyszíni szemle, határbejárás 

4.4. Földmérési munkák ellenőrzése:  Irodai, szükség esetén terepi vizsgálat. 
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2.5. A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járá si Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 

 
 

2013. évi hatósági ellen őrzési terv 
 

 
Szakterület Ellen őrzés tárgya Ellen őrzés id őszaka/határid ő 
Település- és 
környezetegészségügy 

Megvalósult ivóvíz 
minőségjavító 
beruházások 
ivóvíz minőségi 
eredményességének feltárása 

2013. június 30. és december 31. 

 Medencés fürdők ellenőrzése 2013. május 31. és  
2013. szeptember 5. 

 A természetes fürdőhelyek, 
fürdővizekkel kapcsolatos egyes 
hatósági feladatok kiemelt 
kezelése 

2013. május-szeptember 

 A szállodákban üzemelő 
szivarszobák ellenőrzése 

2013. március-április 

 A szépségápolási egységek 
ellenőrzése 

2013.január 1.-február 28. 

 A nemdohányzók védelmének 
kiemelt ellenőrzése 

folyamatosan 

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy 

Különleges táplálkozási igényt 
kielégítő élelmiszerek 
forgalmazásának ellenőrzése 
„Anyatej-helyettesítő és anyatej 
kiegészítő tápszerek” 
termékcsoportban 

2013. március 1. - 
december 31. 

 Kiemelt célcsoportot képező 
(potencia-fokozás céljából 
forgalmazott termékek) étrend 
kiegészítő 
készítmények 
forgalmazásának célzott 
ellenőrzése 

2013. július 1. - 
december 31. 

 Testtömeg-csökkentés céljára 
előállított élelmiszerek esetén a 
jelölések között a fogyás 
mértékére való utalás 
ellenőrzése 

2013. október 1- 
december 31. 

 Óvodai táplálkozás-egészségügyi 
környezet ellenőrzése 

2013. március 1. - 
december 31. 

 Élelmiszerek transzzsírsav 
(TFA) 
tartalmának monitoring terv 
szerinti vizsgálata 

2013. december 31. 

 Energiaitalokkal kapcsolatos 
vizsgálat 

2013. december 31. 

 Általános- és középiskolai 
élelmiszert árusító büfék és 
automaták árukínálatának 
országos felmérő vizsgálata 

2013. december 31. 

 Hajfestékeken feltüntetett 
figyelmeztető feliratok 
ellenőrzése 

2013. november 15. 

 Fogfehérítő szerek laboratóriumi 
vizsgálattal összekötött 
ellenőrzése 

2013. március 1. - 
december 31. 

 A nemdohányzók védelmének folyamatosan 
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kiemelt ellenőrzése 
Gyermek- és ifjúság-
egészségügy 

Óvodák közegészségügyi 
körülményeinek felmérése 

2013. március 1. - 
december 31. 

 Szálláshellyel működő és 
napközben működő gyermek- és 
ifjúsági táborok teljes körű 
egészségügyi ellenőrzése 

2013. június 15. 
augusztus 30. 

 A nemdohányzók védelmének 
kiemelt ellenőrzése 

folyamatosan 

Kémiai biztonság Biztonsági adatlapok 
ellenőrzése 

2013. december 31. 

 Korlátozás alá eső anyagok 
ellenőrzése: kadmium 

2013. május 01.-2013. 
június 30. 

 1272/2008 EK (CLP) rendelet 
hatálya alá tartozó anyagok és 
keverékek ellenőrzése 

2013. december 31. 

 Közösségi jegyzékre felvett 
biocid hatóanyagot tartalmazó 
készítmények ellenőrzése 

2013. december 31. 

 Fa feldolgozás és bútorgyártás 
ellenőrzése 

2013. szeptember 1- 30. 

 RAPEX riasztások ellenőrzése, 
kivizsgálása 

folyamatosan 

 A nemdohányzók védelmének 
kiemelt ellenőrzése 

folyamatosan 

Járványügy Az oltóanyagok megfelelő 
tárolásának biztosítása, a hűtőlánc 
betartásának és az oltóanyag 
biztonságos tárolásának fokozott 
ellenőrzése 
 

folyamatosan 

 A fogorvosi rendelőkben 
alkalmazott orvosi kézi eszközök 
tisztítás utáni 
vérszennyezettségének ellenőrzése 
HAEMODEM reagenssel. 
 
 

2013. május 6.- 
szeptember 30. 

 Tetvességi vizsgálatok végzése az 
eltetvesedés veszélyének fokozott 
mértékben kitett közösségekben 
(közegészségügyi szempontból 
hiányosan ellátott, zsúfolt 
tömegszállás, állandó és időszakos 
munkásszállás, egyéb hasonló 
jellegű csoportos szálláshely). 
Gyermekközösségekben – 
kiemelten az általános iskolákban – 
az iskola vezetése vagy az 
iskolaorvos/védőnő kérésére a 
fejtetvesség megszüntetése 
érdekében a fejtetves gyermekek 
kezelésében történő 
közreműködés.  

 folyamatosan 

 A nemdohányzók védelmének 
kiemelt ellenőrzése 

folyamatosan 

Egészségügyi igazgatás Iskola-egészségügyi tevékenységre 
működési engedéllyel rendelkező 
szolgáltatók személyi, tárgyi 
feltételeinek ellenőrzése 

folyamatosan 

 Közfinanszírozott járóbeteg 
szakellátást nyújtó egészségügyi 

2013. január 02.-április 30. 
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3. Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendr ődi Járási Hivatal  

 
3.1. Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendr ődi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály 
 

 

1.) Ellenőrzés id őszaka : 2013. január 1. – 2013. december 31. 

 

2.) Ellenőrzés célja : Az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének ellenőrzése. 

 

3.) Ellenőrzés ütemezése : Az adott évben bejelentett vállalkozások függvényében folyamatosan, a 

nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.  

 

4.) Ellenőrzés alá vont települések : 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény 3/A. § (2) bekezdés e) 

pontja és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. 

mellékletében meghatározottak alapján: 

- Gyomaendrőd 

- Dévaványa 

- Ecsegfalva 

- Hunya 

- Csárdaszállás 

 

5.) Ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa : 

Kiemelt figyelemmel kerül sor azon egyéni vállalkozások ellenőrzésére, akik élelmiszer előállításával, 

forgalmazásával foglalkoznak, illetve tevékenységük emberekre vagy a természeti környezetre 

veszélyt jelenthet. 

 

5.1) Újonnan bejelentett egyéni vállalkozás ellen őrzése : 

A bejelentést követő 30 napon belül ellenőrzésre kerül a tevékenység folytatásához szükséges 

szakképesítés, külön engedély megléte, bejelentési kötelezettség teljesítése. 

 

a) ellenőrzés formája :  

- helyszíni ellenőrzés 

- ügyfél idézése okiratok bemutatása céljából 

- közhiteles elektronikus nyilvántartások 

- belföldi jogsegély kérése 

b) ellenőrzések száma : 

- bejelentett új vállalkozások száma szerint 

c) A hatósági ellen őrzés jogkövetkezményei : 
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Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény 19/A. § (1): Az egyéni 

vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, 

valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

(2) A Hatóság a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó 

működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. 

(3) Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának akadálya 

merül fel, és az elhárítható, a Hatóság - a 19. § (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményekre való 

figyelmeztetéssel - felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. Ennek 

eredménytelensége esetén a Hatóság a 19. § (3) bekezdés szerint jár el. 

(4) 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. 

(5) 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 

tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely 

a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. 

 

5.2) Adott évben tevékenységi kört b ővítő, székhely, illetve telephely módosítást bejelent ő 

egyéni vállalkozók : 

A bejelentést követő 30 napon belül ellenőrzésre kerül a bejelentett tevékenység folytatásához 

szükséges szakképesítés, külön engedély, illetve bejelentés megtétele. 

a) ellenőrzés formája:   

- helyszíni ellenőrzés 

- ügyfél idézése okiratok bemutatása céljából 

- közhiteles elektronikus nyilvántartások 

- belföldi jogsegély kérése 

b) ellenőrzések száma : 

- bejelentett új vállalkozások száma szerint 

 

 

c) A hatósági ellen őrzés jogkövetkezményei : 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény 19/A. § (1) Az egyéni 

vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, 

valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

(2) A Hatóság a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó 

működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. 
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3.2.A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendr ődi Járási Hivatal Hatósági Osztály 
 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 88. 
és 91. §-ai alapján a hatóság hatáskörei keretei között ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 
betartását. A hatóság ellenőrzési tervet készít és a lefolytatott hatósági ellenőrzésről jelentést készít.  

 

Ellenőrzés célja: A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtásáról 
kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendeletben foglalt előírások ellenőrzése. 

 

Ellenőrzési id őszak : 2013. január 1-től az ellenőrzés időpontjáig terjedő időszak 

 

Ellenőrzés  Ellenőrzendő egységek 

tárgya módszerei Ellenőrzés ideje  

Gyomaendr őd 

 

- Önkormányzati 
Köztemető (Endrőd) – 
Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata 

 

- Önkormányzati 
Köztemető (Gyoma) – 
Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata 

 

- Szarvasvégi katolikus 
temető – Római 
Katolikus Egyház 

 

- Központi katolikus 
temető – Római 
Katolikus Egyház 

Temető 
üzemeltetés 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Július 3. hete 

 

- Gyomaszolg Ipari Park 
Kft. 

 

Temetkezési 
szolgáltatás 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

 

 

 

Július 4. hete 
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- Sacramentum Kft. 

 

Dévaványa 

 

- Dévaványa Köztemető 
– Dévaványa Város 
Önkormányzata 

 

Temető 
üzemeltetés 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

 

 

Augusztus 2. hete 

Csárdaszállás 

 

- Csárdaszállási 
köztemető-
Csárdaszállás Községi 
Önkormányzat 

 

Temető 
üzemeltetés 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

 

 

 

Augusztus 3. hete 

Hunya 

 

- Köztemető – Hunya 
Községi Önkormányzat 

 

- Egyházi Temető – 
Római Katolikus Egyház 

 

Temető 
üzemeltetés 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

 

 

 

 

Szeptember 2. hete 

Ecsegfalva 

 

Köztemető – Ecsegfalva 
Község Önkormányzata 

 

 

Temető 
üzemeltetés 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

 

 

 

Szeptember 3. hete 

 

 

 

 

 

 





 23 

 

3.3. A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendr ődi Járási Hivatal Járási Földhivatala 
 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 88. 
és 91. §-ai alapján a hatóság hatáskörei keretei között ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 
betartását. A hatóság ellenőrzési tervet készít és a lefolytatott hatósági ellenőrzésről jelentést készít.  

 

I. TakarNet ellen őrzés 

 

1. Tárgya és célja: A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők 
adatlekérdezéseinek jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzése. 

2. Eszköze: Helyszíni ellenőrzés 

3. Fő szempontjai: A jogszerű felhasználás, valamint a biztonsági előírások betartása. 

4. Időszaka: 2013 év II. negyedéve 

5. Ellenőrzésre kerülő felhasználók:  

- Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet 

- Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

-  Vésztő Város Önkormányzata 

-  Murony-Tarhos Községek Körjegyzősége 

-  Szabadkígyós Község Polgármesteri Hivatala 

- Békés Megye Képviselő-testülete Önkormányzata 

- Békés Város Polgármesteri Hivatala 

- Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége 

6. Az ellenőrzésben résztvevők: 

- Giricz Lukács kirendeltség-vezető 
- Farkas Katalin földhasználati ügyintéző 
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4. Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivata l 

4.1.1. Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hi vatal Okmányirodai Osztály 
 
 
Az ellen őrzés jogszabályi alapja: 

Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) 3/A. § 
(2) bekezdés e) pontja, valamint a 19/A. §-a, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 87. § és 94. §-a. 

Az ellen őrzést végz ő szervezeti egység: 

Okmányirodai Osztály 

Az ellen őrzést végz ő személy : 

Zlovszki Mihályné okmányirodai ügyintéző  

Az ellen őrzést felügyeli: 

Vig Gábor okmányiroda vezető (osztályvezető) 

Az ellen őrzés célja:  

Az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység 
törvényes működésének biztosítása, az Evtv. 15-17. §-aiban meghatározott egyéni vállalkozói 
tevékenység feltételeinek megvalósulási vizsgálata. 

Vizsgálati módszer, az ellen őrzés eszközei: 

Személyes megjelenésre, okirat bemutatására kötelezés, adatszolgáltatás és tájékoztatás kérése. 

Ellenőrzési id őszak, az ellen őrzés ütemezése : 

• 2013. január 1. napjától az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül 
 

• 2013. január 1. napjától adatváltozás bejelentések, a bejelentés időpontjában folyamatosan 
 

Az ellen őrzés helyszíne: 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály, 5700 Gyula, Petőfi tér 
3. 

Az ellen őrzés kezdete:  

2013. február 1. 

Az ellen őrzés vége: 

2013. december 31. 
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4.2. Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hiva tal Hatósági Osztálya 
 

Vizsgálandó ügykör:  ápolási díj igénylésének jogosultsága 

Felhatalmazást adó jogszabály: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 

Az ellen őrzést végzi:  Csobán János kormánytisztviselő, Dévényi Bíborka kormánytisztviselő és Molnár 

Nikoletta kormánytisztviselő 

Az ellen őrzést felügyeli:  Dr. Folcz József hatósági osztályvezető 

Az ellen őrzés célja:  az ellenőrzés célja, hogy a hatóság meggyőződjön az ápolási díjra való jogosultság 

fennállásának alaposságáról, a jogosulatlanul igénybevevőket kiszűrje. 

Vizsgálati módszer, az ellen őrzés eszközei: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 

Az ellen őrzési id őszak kezdete:  

2013. július 1. 

Az ellen őrzési id őszak vége: 

2013. szeptember 30. 

 

 

Vizsgálandó ügykör:  állatmenhelyek ellenőrzése 

Felhatalmazást adó jogszabály:  az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) 

Kormányrendelet 2/A. § (3) bekezdése 

Az ellen őrzést végzi:  Klemmné Kalcsó Lilla kormánytisztviselő, Csüllög Zsolt kormánytisztviselő, 

Teresán Péter kormánytisztviselő 

Az ellen őrzést felügyeli:  Dr. Folcz József hatósági osztályvezető 

Az ellen őrzés célja:  az állatvédelmi és az állatmenhely működtetésére vonatkozó szabályok 

betartásának ellenőrzése, a jogszerűtlen működés megakadályozása. 

Vizsgálati módszer, az ellen őrzés eszközei: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 

Az ellen őrzési id őszak kezdete:  

2013. október 1. 

Az ellen őrzési id őszak vége: 

2013. december 31. 
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Vizsgálandó ügykör:  A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának 

ellenőrzése. 

Felhatalmazást adó jogszabály:  a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1), 

(3)-(4) bekezdése 

Az ellen őrzést végzi:  Klemmné Kalcsó Lilla kormánytisztviselő, Csüllög Zsolt kormánytisztviselő, 

Teresán Péter kormánytisztviselő 

Az ellen őrzést felügyeli:  Dr. Folcz József hatósági osztályvezető 

Az ellen őrzés célja:  a temető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok betartásának 

ellenőrzése, a jogszerűtlen működés megakadályozása. 

Vizsgálati módszer, az ellen őrzés eszközei: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 

Az ellen őrzési id őszak kezdete:  

2013. október 1. 

Az ellen őrzési id őszak vége: 

2013. december 31. 

 

 

 

Vizsgálandó ügykör:  üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytatók működésének ellenőrzése 

Felhatalmazást adó jogszabály:  az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. 

rend 2/A. § (3) bekezdése 

Az ellen őrzést végzi:  Klemmné Kalcsó Lilla kormánytisztviselő, Csüllög Zsolt kormánytisztviselő, 

Teresán Péter kormánytisztviselő 

Az ellen őrzést felügyeli:  Dr. Folcz József hatósági osztályvezető 

Az ellen őrzés célja:  üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytatókra vonatkozó jogszabályok 

betartásának ellenőrzése, a jogszerűtlen működés megakadályozása. 

Vizsgálati módszer, az ellen őrzés eszközei: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel, vagy 

Személyes megjelenésre, okirat bemutatására kötelezés, adatszolgáltatás és tájékoztatás kérése. 

Az ellen őrzési id őszak kezdete:  

2013. október 1. 

 

 

 







 
Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal G yulai 
Járási Építésügyi Hivatala           
5700 Gyula, Pet őfi 
tér 3.               
                

2013. évi tervezett építésfelügyeleti ellen őrzések száma havi bontásban 
                

  Járás 

Tervezett 
ellenőrzé
sek (db) Január Február  Március  Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. D ec. 

Ellenőriz
ve (db) 

1. Gyula 50 0 4 4 8 4 8 4 4 8 4 2 0 50 

2. 
Mezőkovácshá
za 40 0 4 4 4 4 8 4 4 4 2 2   40 

3. Sarkad 30 0 0 4 4 4 4 2 2 4 2 4 0 30 

  

Összes 
ellenőrzések 
(db) 120 0 8 12 16 12 20 10 10 16 8 8 0 120 

                
                
Ellenőrzések száma havi bontásban:     Ellenőrzések száma havi bontásban:    

 



 

4.4. A Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hi vatal Járási Földhivatala   

Az ellenőrzési időszak: 

- TAKARNET felhasználás ellenőrzése:  2013.01.01.-2013.12.31. (külön ütemezés alapján) 

- Művelési kötelezettség ellenőrzése:  2013. május 21.-től októberig 

- Parlagfű mentesítés ellenőrzése:  2013. július 01-től októberig 

- Földmérési munkák ellenőrzése: 2013.01.01. – 2013.12.31. 

 

Az ellenőrzés alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések: 

TAKARNET felhasználás ellenőrzése: Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 75. 
§ (4) bekezdése alapján a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az 
ingatlanügyi hatóság és a rendszer üzemeltetője (FÖMI) a 75. §. (2)–(3) bekezdések szerint vezetett 
naplóból ellenőrizheti. 

Hasznosítási kötelezettség ellenőrzése: A termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény 5. § 
előírásai, a VM. Földügyi és Térinformatikai Főosztályának FF. 767/2012. számon kiadott útmutatója, 
valamint a VM. Földügyi és Térinformatikai Főosztályának külön utasításban foglaltak szerint. 

Parlagfű mentesítés ellenőrzése: A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
(továbbiakban: Tfvt.) 5. §-a, továbbá az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény (a továbbiakban Éltv.) 17. § (4) bekezdése és az 50. §-a, valamint a parlagfű elleni 
közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban Vhr.) teremti meg. 

Földmérési munkák ellenőrzése: A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 
törvény, és az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes 
szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet. 

Az ellenőrzés tárgya: 

TAKARNET felhasználás ellenőrzése: számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezéseinek jogszerűsége, és a biztonsági előírások betartása. 

Hasznosítási kötelezettség ellenőrzése: A termőföld jogszabályban előírt hasznosítási, művelési ág 
változás bejelentési kötelezettségének ellenőrzése. 

Parlagfű mentesítés ellenőrzése: A parlagfű és az ellene való védekezési kötelezettség 
elmulasztásának felderítése. 

A benyújtott ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák hatósági vizsgálata: megfelel-e a 
törvényben és a rendeletben foglalt alaki, tartalmi, pontossági követelményeknek. Az állami 
alapadatok hivatalból történő ellenőrzése, szükség esetén javítása. 

Az ellenőrzés módszere: 

TAKARNET felhasználás ellenőrzése:   Helyszíni ellenőrzés keretében iratvizsgálat 

Művelési kötelezettség ellenőrzése:   Helyszíni szemle, határbejárás 

Parlagfű mentesítés ellenőrzése:   Helyszíni szemle, határbejárás 

Földmérési munkák ellenőrzése:  Irodai, szükség esetén terepi vizsgálat. 
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4.4. A Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hi vatal Járási Népegészségügyi Intézete   
 

   

2013. évi hatósági ellen őrzési ütemterv 

Szakterület Előre ütemezett ellen őrzések tárgya (feladat 
meghatározás) 

Ellenőrzési 
időszak 

(határid ő) 

Ellenőrzések 
ütemezése 

Óvodák közegészségügyi körülményeinek 
felmérése egységes szempontrendszer alapján 

2013.03.01-
2013.12.31 

folyamatos, 
kivéve a nyári 
óvodai szünet 

Szálláshellyel működő és napközben működő 
gyermek- és ifjúsági táborok teljes körű 
egészségügyi ellenőrzése 

2013.06.15-
2013.08.30. 

folyamatos 

Lakásotthonok közegészségügyi ellenőrzése 
2013.03.01-
2013.12.31 

folyamatos 

Gyermek és 
ifjúság 
egészségügy 

Nemdohányzók védelmének kiemelt ellenőrzése 
2013.03.01-
2013.12.31 

folyamatos 

Az oltóanyagok megfelelő tárolásának 
biztosítása, a hűtőlánc betartásának és az 
oltóanyag biztonságos tárolásának fokozott 
ellenőrzése. 

2013.03.01-
2013.12.31 

folyamatos 
végrehajtás 

A fogorvosi rendelőkben alkalmazott orvosi kézi 
eszközök tisztítás utáni vérszennyezettségének 
ellenőrzése HAEMODEM reagenssel. (A 
vizsgálat kivitelezését a „Tájékoztató a 
sterilizálásról” című, az OEK Dezinfekciós 
osztálya által 2010-ben megjelent módszertani 
kézikönyv 8.3.2. pontja részletezi.) 

2013.03.01-
2013.12.31 

folyamatos 
végrehajtás 

Egészségügyi kártevők elleni védekezés a 
18/1998. (VI.3.) NM rendeletben és az OEK 3. 
számú Módszertani Levelében („A tetvesség 
elleni védekezésről”) meghatározottak szerint. 
Tetvességi vizsgálatok végzése az eltetvesedés 
veszélyének fokozott mértékben kitett 
közösségekben (közegészségügyi szempontból 
hiányosan ellátott, zsúfolt tömegszállás, állandó 
és időszakos munkásszállás, egyéb hasonló 
jellegű csoportos szálláshely). 
Gyermekközösségekben – kiemelten az 
általános iskolákban – az iskola vezetése vagy 
az iskolaorvos/védőnő kérésére a fejtetvesség 
megszüntetése érdekében a fejtetves 
gyermekek kezelésében történő közreműködés. 

2013.03.01-
2013.12.31 

folyamatos 
végrehajtás 

Járványügy 

Nemdohányzók védelmének kiemelt ellenőrzése   folyamatos 

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori(0-7 év) kiemelt 
projekt megvalósításában közreműködés 

  folyamatos 
Védőnői 
szakfelügyelet  

TÁMOP 6.1.3/A. "Pilot" jellegű szűrőprogramok 
(védőnői méhnyakszűrési illetve 
vastagbélszűrési programok) előkészítésében 
és megvalósításában közreműködés 

  folyamatos 
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Fejtetvesség megelőzésével kapcsolatos 
védőnői önfelmérő kérdőív körzetenkénti 
értékelése 

  folyamatos 

A szervezett népegészségügyi szűrésben a 
Védőnői Méhnyakszűrő Program 
megvalósításában közreműködés 

  folyamatos 

Védőnői nyílvántartások, dokumentációk 
szakfelügyeleti vizsgálata 

  folyamaos 

1907/2006/EK (REACH) rendelet 6. cikke 
alapján az 1A és 1B kategóriájú rákkeltő, 
mutagén és reprotoxikus (CMR) anyagok 
regisztrációjának ellenőrzése. Az ellenőrzés 
alanyai: CMR anyagot gyártó és importáló 
cégek. 

2013. 01.01- 
2013. 12 31. 

folyamatos 
végrehajtás 

a) A REACH rendelet 31. cikke, valamint a II. 
mellékletét módosító 453/2010/EU rendelet 
alapján a biztonsági adatlapok ellenőrzése, 
különös tekintettel a 8.1 és 15. szakasz tartalmi 
megfelelőségének ellenőrzésére. 
Az ellenőrzés alanyai: a keverék előállítók 
valamint a keverék importőrök 
b) Az OKBI által a veszélyes anyagok és 
keverékek bejelentése során a biztonsági 
adatlapokkal kapcsolatosan jelzett szakmai 
problémák/hiányosságok kijavításának 
ellenőrzése. 
Az ellenőrzés alanyai: az OKBI felé bejelentést 
tett cégek 

2013. 01.01- 
2013.12 31. 

folyamatos 
végrehajtás 

A REACH rendelet XVII. mellékletének 23. 
pontja alapján, az ott meghatározott forgalomba 
hozatali és felhasználási korlátozások és 
feltételek szerint a kadmium felhasználásának  
ellenőrzése, különösen PVC-ből készült 
keverékekben és árucikkekben, festékekben, 
valamint keményforrasztási töltőfémben. 
Az ellenőrzés alanyai: a PVC, festék és 
forrasztófém gyártói, importőrei vagy 
magyarországi első forgalomba hozói 

2013. 05.01-
2013. 06.30. 

adott 
időszakban 

Kémiai 
biztonság 

A CLP rendelet hatálya alá eső anyagokra és 
keverékekre, valamint a CLP rendelet által 
érintett kötelezettekre vonatkozó feladatok 
teljesítésének ellenőrzése, különös tekintettel az 
anyagok  címkézésének, csomagolásának és 
bejelentésének (utóbbiba beleértve a veszélyes 
keverékek összetevőinek bejelentését is) 
ellenőrzésére.Az ellenőrzés alanyai: veszélyes 
anyag gyártói, importőrei, magyarországi első 
forgalomba hozói 

2013. 01.01- 
2013.12 31. 

folyamatos 
végrehajtás 
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A Közösségi jegyzékre felvett biocid 
hatóanyagot tartalmazó készítményeknek, 
amelyeknél az ellenőrzés időpontjában a 
„felvétel napja” már elmúlt, 
szándéknyilatkozattal, vagy a 38/2003. (VII. 7.) 
ESzCsM-KvVMFVM együttes rendelet 3.§-a 
szerinti („új”) engedéllyel kell rendelkeznie. 
Ezen készítmények esetén szükséges a 
szándéknyilatkozat vagy a jogszabálynak 
megfelelő engedély meglétének ellenőrzése. 
Az ellenőrzés alanyai: a biocid termékek 
magyarországi első forgalomba hozói 

2013. 01.01- 
2013.12 31. 

folyamatos 
végrehajtás 

A rendelet hatálya alá tartozó, Magyarország, 
illetve a szomszédos országok által nagyobb 
mennyiségben exportált vegyi anyagok közül 
kiemelésre került 10 vegyi anyag, melyek 
esetében a PIC rendelet szerinti, előzetes 
tájékoztatási kötelezettségek teljesítésének 
ellenőrzése kiemelt feladat. 

2013. 01.01- 
2013.12 31. 

folyamatos 
végrehajtás 

Fa feldolgozás és bútorgyártás ellenőrzése 2013.09.1-30.   

RAPEX riasztások ellenőrzése,kivizsgálása   folyamatos 

Nemdohányzók védelmének kiemelt ellenőrzése   folyamatos 

Megvalósult ivóvíz minőségjavító beruházások 
ivóvíz minőségi eredményességének feltárása, 
vízművek ellenőrzése 

2013.06.30. 
és 12.31. 

adott időszak 
alatt 

Medencés fürdők ellenőrzése 
2013.05.31 és 
2013.09.05. 

adott időszak 
alatt 

Szállodákban üzemelő szívarszobák 
ellenőrzése 

2013.03.04 
adott időszak 
alatt 

Szépségápolási egységek ellenőrzése 
2013.01.01.-
2014.02.28. 

folyamatos 

Nemdohányzók védelmének kiemelt ellenőrzése   folyamatos 

Település-és 
környezet 
egészségügy 

Természetes fürdőhely helykijelölése, 
ellenőrzése. 

2013.05.01-
2013.09.01. 

adott időszak 
alatt 

Különleges táplálkozási igényt kielégítő 
élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése 

2013.03.01-
2013.12.31. 

adott időszak 
alatt 
folyamatosan 

Kiemelt célcsoportot képező (potencia-fokozás 
céljából forgalmazott termékek) étrendkiegészítő 
készítmények forgalmazásának célzott 
ellenőrzése. 

2013.07.01-
2013.12.31. 

adott időszak 
alatt 
folyamatosan 

Testtömeg-csökkentés céljára előállított 
élelmiszerek esetén a jelölések között a fogyás 
mértékére való utalás ellenőrzése. 

2013.10.01-
2013.12.31. 

adott időszak 
alatt 
folyamatosan 

Élelmezés-és 
táplálkozás 
egészségügy 

Az óvodai közétkeztetés táplálkozás-
egészségügyi vizsgálata. 

2013.03.01-
2013.12.31. 

adott időszak 
alatt 
folyamatosan 
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5. Békés Megyei Kormányhivatal Mez őkovácsházai Járási Hivatala  

5.1. Békés Megyei Kormányhivatal Mez őkovácsházai Járási Hivatal Törzshivatala  

 

A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó településeken az egyéni vállalkozókról és egyéni cégről 
valamint a köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásáról 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
88.§.-a alapján a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.  

A Ket. 89.§.-a alapján a hatósági ellenőrzés eszközei:  

a) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés,  

b) helyszíni ellenőrzés, vagy  

c) ha a jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a 
folyamatos beépített ellenőrző rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés.  

A Ket. 91. § (1) bekezdése szerint a hatóság ellenőrzési tervet készít, amely tartalmazza legalább az 
előre ütemezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét, az 
ellenőrzések szempontrendszerét, valamint a hatóság vezetője által meghatározott egyéb adatokat.  
Ennek megfelelően a hivatkozott jogszabályok alapján az ellenőrzések ütemtervét az alábbiak szerint 
készítettem el:  

 

I. A járási hivatal illetékességi területéhez tarto zó településeken az egyéni 
vállalkozók és egyéni cégek ellen őrzése 

1. Jogszabályi háttér:  
 
- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény, 
- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Kormányrendelet 1.§ (l)-(4) bekezdése 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban Ket.) 87.§., 88.§., 91.§.-92.§. és a 94.§.-a.  
 
2. Általános megállapítások:  
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Okmányirodai Osztály (továbbiakban: 
Hatóság) illetékességi területe a 218/2012. (VIII.13) Kormányrendelet alapján: Almáskamarás, Battonya, 
Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, 
Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, 
Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza.  
 
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény nem teszi lehetővé a 
vállalkozás indításakor, illetve adatváltozáskor a vállalkozás törvényi feltételeinek vizsgálatát, az ügyfél 
nyilatkozatai a bejelentés során nem képezik vizsgálat tárgyát, ezért hangsúlyos a jogszabályi feltételek 
működés közbeni ellenőrzése. 
Fontos feladatunk az egyéni vállalkozók tájékoztatása a jogszabályszerű működésről. Hivatalunk minden 
érdeklődő ügyfelének tájékoztatást ad a különböző tevékenységek szakképesítési-előírásairól, külön 
hatósági engedélyek, bejelentések követelményeiről, az ellenőrzések szerepéről, a különböző szankciók 
elkerülése érdekében a vállalkozói szabadság megtartása mellett. 
 
 
3. Az ellen őrzés tárgya: 
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Az illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni vállalkozók szabályszerű 
működésének ellenőrzése. 
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a vizsgálat alá vont egyéni vállalkozók a 2009. évi CXV. 
törvény (továbbiakban: Evtv.) szerint szabályszerűen működnek-e: 
- az előírt szakképesítések vizsgálata telephelyenként (illetve a kapcsolódó munkaszerződések 
vizsgálata), 
- egyéb - a gyakorolt tevékenységi körökhöz előírt - hatósági engedélyek meglétének a vizsgálata, 
- bejelentések vagy engedélyek vizsgálata kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, ipari, egészségügyi, 
egyéb tevékenységek vonatkozásában, 
- az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység 
törvényes működésének biztosítása. 
 
4. Az ellen őrzés ütemezése :  
 
2013. január 01. - 2013. december 31-ig, folyamatos 
 
5. Az ellen őrzést végz ők:  
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Okmányirodai Osztály 
kormánytisztviselői és az okmányiroda vezető.  
 
6. Az ellen őrzések típusai:  
 
6. 1. Helyszíni ellen őrzés:  
 
- Célellen őrzés : egyes vállalkozók tevékenységeinek vizsgálata 
 
- Utólagos ellen őrzés : az ellenőrzések alapján hozott intézkedések nyomon követése 
 
- Kiemelt ellen őrzés : jogszabályváltozásból adódó gyakorlat ellenőrzése 
 
- Közös ellen őrzés : több hatósággal együtt végzett ellenőrzések egy-egy kiemelt ügyben 
 
- Segítő ellenőrzés : elsősorban kezdő vállalkozók kérésére, a tevékenységeik szabályszerű működése 
   érdekében történő ellenőrzés 
 
6. 2. Bekért iratok alapján  (pl. végzettség igazolása, külön engedélyhez kötött tevékenységek) 
 
7. Az ellen őrzés során együttm űködő hatóságok:  
 
- az illetékességi területhez tartozó települések jegyzőivel, ügyintézőivel, 
- KEKKH Okmányfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztályával. 
 
8. Az ellen őrzés módszere: 
 
Az Ev.tv. 19/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a Hatóság a nyilvántartásba vételt követő 
30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 
rendelkezéseknek. 
 
Különös tekintettel: 
 
- Azon egyéni vállalkozói tevékenységüket megkezdők ellenőrzése, akiknek az általuk meghatározott 
tevékenység folytatásához szakképesítés, külön engedély vagy bejelentés szükséges. 
- Azon egyéni vállalkozók, akik tevékenységi körüket olyan tevékenységgel bővítik, amelyhez 
szakképesítés, külön engedély vagy bejelentés megtétele szükséges. 
A fent megjelölteken kívül ellenőrzésre kerülnek azon egyéni vállalkozók is, melyeknél adatváltozást 
vagy szüneteltetést követően megállapításra kerül, hogy az iratanyagban nem található meg az általuk 
végzett tevékenységi körökhöz szükséges valamely szakképesítés, külön engedély vagy bejelentés. 
További ellenőrzéseket folytat le a Hatóság amennyiben az ügyintézés során bármilyen szabálytalanság 
tapasztalható, esetleg lakossági bejelentés érkezik. 
 
9. Az ellen őrzés eszközei: 
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-  Adatszolgáltatás, iratbemutatatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
-  Helyszíni ellenőrzés, 
-  Hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés. 
 
10. A jogsért ő működés szankcionálása:  
 
A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, 
amennyiben az nem felel meg a jogszabályokban előírt követelményeknek, 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 Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatalát, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni 
vállalkozók nyilvántartásából. 
 
 
 
II.  A temet ők  fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos ha tósági ellen őrzés  
 
 
1. Az ellen őrzés alá vont tevékenység jogszabályi háttere:  
1. 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről (Ttv.) 
2. 145/1999. Korm. rendelet a Ttv. végrehajtásáról szóló rendelet, 
3. 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól 
4. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 
2. Az ellen őrzés tárgya:  
Az illetékességi területhez tartozó települések temetőinek fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos 
jogszabályi feltételek teljesülésének ellenőrzése. 
 
 
3. Az ellen őrzéssel érintett települések :  
Almáskamarás, Battonya, Dombegyháza, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, 
Magyarbánhegyes, Magyardombegyháza, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, 
Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza.  
 
4. Az ellen őrzés ütemezése: 
 

Ellenőrzés időpontja: Ellenőrzött település 

2013. február-május 
(iratbekérés) 

Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, 
Kevermes 

2013. június-augusztus 
(helyszíni) 

Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, 
Medgyesbodzás, Medgyesegyháza  

2013.szeptember-
december  (helyszíni) 

Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, 
Pusztaottlaka, Végegyháza   

 
 
5. Az ellen őrzést végz ők:  
 
A Békés megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Hatósági Osztály temetőfenntartással 
és üzemeltetésével foglalkozó kormánytisztviselők. 
 
 
 
 

 
6. Az ellen őrzés típusai:  
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6.2. A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Hatósági Osztálya  
 

A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Törzshivatalának Hatósági Osztálya a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 91. § 
(1) bekezdése alapján hatóság ellenőrzési tervet készít. 

Hatósági ellen őrzések tárgya:   

1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) 
Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a temetkezési szolgáltatási tevékenység, 
továbbá a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése. 

Ellenőrzési id őszak: 2013. április 01. - 2013. december 31.  

Ellenőrzés eszköze:  adatszolgáltatásra, iratbemutatásra kötelezés után helyszíni ellenőrzések 

Ellenőrzések ütemezése:  

2013. II. negyedév adatszolgáltatás kérés  

2013. III. negyedév Kardoskút (1 temető), Tótkomlós (3 temető) és Békéssámson (1 temető) 

Pusztaföldvár (1 temető), Csanádapáca (2 temető) 

Nagyszénás (1 temető), Gádoros (1 temető) 

Orosháza (6 temető) 

A temetők felsorolását a hatósági ellenőrzési terv 1. sz. függeléke tartalmazza. 

Ellenőrzések szempontrendszere: tevékenység folytatása megfelel-e a jogszabályoknak  

 

2. az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 1. § 
alapján az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-
felügyeleti hatóságként a nyilvántartásban foglalt feladatok ellátása, ellenőrzése 

Ellenőrzési id őszak: 2013. április 01. - 2013. december 31.  

Ellenőrzés eszköze:  adatszolgáltatásra, iratbemutatásra kötelezés 

Ellenőrzések ütemezése: 2013. IV. negyedév: 

a) Dr. Muntyánné Puskás Krisztina (5900 Orosháza, Kossuth L. u. 6-8.) 

b) Szuchánszki Tibor (5900 Orosháza, Rákóczi út 20.) 

c) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (5900 Orosháza, Fürdő u. 5.) 

Ellenőrzések szempontrendszere: tevékenység folytatása megfelel-e a jogszabályoknak 
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6.3. A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Földhivatala  
 

I. AZ ELLENŐRZÉSI TERV CÉLJA  

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja a jogszabályokban előírt 
kötelezettségek teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 

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

II. AZ EGYES HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉSEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE  

1. Takarnet-ellen őrzés 

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

 

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

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

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

� A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 
törvény (a továbbiakban: Ket.) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket. 39.§, 49.§, 
valamint 87-94. §). 

 
� Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-

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

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

� A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése értelmében Az Inytv. 72–74. §-a 
és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság megadására 
vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a 
hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára 
jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. A hozzáférési jogosultság 
visszavonása vagy felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét. (3) Az Inytv. 75. § 
(4) bekezdése szerinti, a járási földhivatal bevonásával történő ellenőrzésre és a hozzáférési 
jogosultság visszavonására vagy felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult 
ingatlanügyi hatóságként a Kormány a megyei – Budapesten a fővárosi – földhivatalt jelöli ki. 

 
� Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 

29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. 
közjegyző, bírósági végrehajtó, felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmaznak. E rendelkezések a TakarNet ellenőrzést közvetlenül nem érintik. 

 

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

 

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

 

� A FÖMI és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képező Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 

 

2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási 
kötelezettség ellen őrzése  

� A Ket. 88. §-a alapján a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban 
foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

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

A Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 

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

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

(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld 
engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás) 

(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását 
rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást 
nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). 
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(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén 
az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban 
nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az 
érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett 
földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat 
egyetemlegesen terheli. 

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

3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

� A Ket. 88. §-a alapján A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban 
foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

� Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény (a továbbiakban: 
Éltv.) 17. § (4) bekezdése érdekében a fölhasználó köteles adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. 

� A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008 
(VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza, hogy a helyszíni ellenőrzést saját 
kezdeményezésre, vagy bejelentés alapján, külterületen az ingatlanügyi hatóság, vagyis a járási 
földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012 (XII. 28.) VM rendelet (a 
továbbiakban: Jár.r) szerint területileg illetékes járási földhivatal (a továbbiakban: járási 
földhivatal), belterületen a jegyző végzi, az Éhft. 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának 
ellenőrzése érdekében. 

� Ugyanezen bekezdés rögzíti, hogy a járási földhivatal saját kezdeményezésre a helyszíni 
ellenőrzést a Vhr. 4. §-ában meghatározott területeken folytatja le. 
A Vhr. 4. § (1) bekezdése értelmében a járási földhivatal saját kezdeményezésre végez helyszíni 
ellenőrzést: 

a) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken, illetve 

b) a tevékenységével összefüggésben szerzett információi alapján parlagfűvel fertőzött 
területeken. 

 

III. AZ ELLENŐRZÉS LÉNYEGES ADATAI  

1. Takarnet-ellen őrzés 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• 2013. 04.23-tól 2013. 06. 30-ig 
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: 
 

Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet Szarvas 

Körös-Aqua Tervezési, Beruházási és Kereskedelmi Kft. Békésszentandrás 

Békésszentandrás Nagyközség Önk. Polgármesteri Hivatala Békésszentandrás 

Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Polgármesteri Hivatala 

Csorvás 

Medgyesbodzás Község Önkormányzata Medgyesbodzás 
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6.4. A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete  
 

I. VÉDŐNŐI SZAKFELÜGYELET 

1. A Gyermekvédelemmel kapcsolatos védőnői tevékenység szakfelügyeleti vizsgálata  
2. Fejtetvesség megelőzésével kapcsolatos védőnői tevékenység szakfelügyeleti vizsgálat 
 
II. ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELET 
1./ Fogászati asszisztensek ápolás szakfelügyelete 

A fogászati alap és szakellátásban dolgozó ápolók, asszisztensek, szakdolgozók ápolási 
szakfelügyelete, akiknél 2012-ben nem volt meg a szakfelügyelet 

2./ Házi gyermekorvosi szolgálatok teljes körű ápolás ellenőrzése  

Azon házi gyermekorvos mellett dolgozó körzeti, közösségi szakápolók, asszisztensek ápolási 
szakfelügyelete, akiknél 2012-ben nem volt meg szakfelügyelet 

3./ Háziorvosi szolgálatok teljes körű ápolás szakfelügyelete  

Azon felnőtt háziorvos mellett dolgozó körzeti, közösségi szakápolók, asszisztensek ápolási 
szakfelügyelete, akiknél 2012-ben nem volt meg szakfelügyelet 

4./ Foglalkozás-egészségügyi alap-, és szakellátás teljes körű ápolás szakfelügyelete  

5./ A bentlakásos szociális intézményekben folyó ápolási tevékenység ápolási szakfelügyelete Békés 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala megkeresése alapján 

6./ Magán szakdolgozói vállalkozások átfogó ellenőrzése (nem az otthoni szakápolás keretében 
közreműködők). 

7./  Gyógyászati segédeszköz forgalmazók átfogó ápolási ellenőrzése 

 

III. JÁRVÁNYÜGYI / KÓRHÁZHIGIÉNÉS TEVÉKENYSÉG 

1./ Háziorvosi, - házi gyermekorvosi, - vegyes praxisú háziorvosi rendelők ellenőrzése 

2./ Foglalkozás egészségügyi orvosi rendelők ellenőrzése 

3./ Fogorvosi rendelők higiénés ellenőrzése.  

4./ Az illetékességi területünkön működő védőnők védőoltási tevékenységének ellenőrzése 
tanácsadókban (oltóanyagok megfelelő tárolásának biztosítása, a hűtőlánc betartásának és az oltóanyag 
biztonságos tárolásának fokozott ellenőrzése, oltóanyag és a védőoltási nyilvántartások vezetése). 

5./ Bentlakásos szociális intézmények higiénés ellenőrzése. 

6./ Nappali gondoskodást nyújtó szociális intézmények higiénés ellenőrzése. 

7./ Tetvességi vizsgálatok gyermekközösségekben, kiemelt közösségekben. Egészségügyi kártevők 
elleni védekezés a 18/1998. (VI.3.) NM rendeletben és az OEK 3. számú Módszertani Levelében A 
tetvesség elleni védekezésről meghatározottak szerint. 

8./ A járványügyi felügyeletet kiszolgáló új országos szakmai információs rendszer, az OSZIR 
elektronikus adatszolgáltatásra épülő járványügyi rendszerének megismerése és használata. 
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IV. ÉLELMEZÉS / TÁPLÁLKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 

1./ Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése „Anyatej-
helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerek” termékcsoportban. 

 Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V.14.) EüM rendelet, valamint 
a1924/2006/EK rendeletben foglalt jelölések, és tápanyag-összetétel ellenőrzése, laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve. 

2./ Kiemelt célcsoportot képező (potencia-fokozás céljából forgalmazott termékek étrend-kiegészítő 
készítmények forgalmazásának célzott ellenőrzése. 

Az étrend-kiegészítő készítményekről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletben, és a 432/2012/EU 
rendeletben foglalt egészségügyi állítások ellenőrzése, szintetikus gyógyszer-hatóanyagra vonatkozó 
laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. 

3./ Testtömeg-csökkentés céljára előállított élelmiszerek esetén a jelölések között a fogyás mértékére 
való utalás ellenőrzése. 

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és az étrend-
kiegészítőkről szóló 37/2004.(IV.26.)ESzCsM rendelet hatálya alá tartozó termékek vonatkozásában a 
fogyás mértékére való tiltott utalás ellenőrzése, különös figyelemmel a testtömeg-csökkentés céljára 
szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 
24.) ESzCsM rendeletben és a 432/2012/EU Bizottsági rendeletben foglaltakra.  

4./ Étrend-kiegészítő készítményekkel kapcsolatos hatósági feladatok gyors és hatékony intézése.  

5./ Óvodák táplálkozás-egészségügyi környezet ellenőrzése. Az óvodai közétkeztetés táplálkozás-
egészségügyi vizsgálata a 2009. évi óvodai táplálkozás-egészségügyi felmérés (OTEF 2009) 
módszertana szerint. 

6./ Élelmiszerek transzzsírsav (TFA) tartalmának monitoring terv szerinti vizsgálata. 

Az OÉTI által kidolgozott monitoring terv alapján mintavétel. 

7./ Energiaitalokkal kapcsolatos vizsgálat. A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok 
élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről szóló 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet 
alapján, a népegészségügyi termékadóról (NETA) szóló 2011. évi CIII: törvény módosításainak követése 
céljából a koffein és taurin szúrópróbaszerű laboratóriumi vizsgálata. 

8./ Általános- és középiskolai élelmiszert árusító büfék és automaták árukínálatának országos felmérő 
vizsgálata.  

9./ Hajfestékeken feltüntetett figyelmeztető feliratok ellenőrzése. A forgalomban lévő termékek 
ellenőrzése a 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet követelményeinek érvényre jutása szempontjából. A 
kozmetikai összetevők bizonyos jelenléténél a kötelező figyelmeztető szöveg feltüntetésének 
ellenőrzése. 

10./ Fogfehérítő szerek laboratóriumi vizsgálattal összekötött ellenőrzése. 

A 40/2001. (XI. 23.) EüM rendeletben előírt hatóanyag felhasználási korlátozásának ellenőrzése, a 
hidrogén-peroxid laboratóriumi mérése. 

11./ Energia-italok fogyasztásával összefüggő események ellenőrzése. 

12./ Étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése, az étrend-kiegészítőkről szóló 
37/2004.(IV.26.)ESzCsM rendelet alapján. 
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V.KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉS-EGÉSZSÉGÜGY 

1./ Medencés fürdők közegészségügyi ellenőrzése  

2./ Szépségápolási egységek teljes körű ellenőrzése 

3./Szennyvíztisztító telepek közegészségügyi ellenőrzése 

 

VI. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGEGÉSZSÉGÜGY 

1./ Óvodák közegészségügyi körülményeinek felmérése.  

2./ Bölcsődék teljes körű higiénés ellenőrzése. 

3. / Családi napközik teljes körű higiénés ellenőrzése. 

4. / Az interneten meghirdetett szálláshellyel működő és napközben működő gyermek és ifjúsági táborok 
teljes körű közegészségügyi ellenőrzése.  

 

VII. KÉMIAI BIZTONSÁG 

1./ A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII.7.) 
ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet értelmében történő kémiai biztonsági ellenőrzések végrehajtása, 
kiterjesztve valamennyi releváns terméktípusra, illetve tevékenységi területre (forgalmazás, 
felhasználás). 

2./ Általános kémiai biztonsági ellenőrzések tartása bármilyen kémiai biztonságot érintő egységekben. 
(óvódák,  kémiai szertárak, medencés fürdők egyéb felhasználók. )  

3./ REACH rendelet 31. cikke, valamint II. melléklete, illetve a II. mellékletét módosító 453/2010/EU 
rendelet alapján a biztonsági adatlapok ellenőrzése, különös tekintettel a 8.1 és 15. szakasz tartalmi 
megfelelőségére. Ellenőrzendő: vegyi áru kiskereskedelmi egységek. 

4. / Kémiai Biztonsági ellenőrzések tartása fafeldolgozás és bútorgyártás területén különös tekintettel a 
Biztonsági Adatlapok és címke feliratok megfelelőségének ellenőrzése. 

5. / Kémiai biztonsági ellenőrzések megtervezése és kialakítása érdekében rendelkezésre álló 
információs eszközök és felületek rendszeres és komplex alkalmazása. 

 6. / CMR anyagok REACH rendelet szerinti regisztrációjának ellenőrzése.  

7. / Korlátozás alá eső anyagok ellenőrzése: kadmium  

8. / 1272/2008/Ek (CLP) rendelet hatálya alá tartozó anyagok és keverékek ellenőrzése 

9. / Közösségi jegyzékre felvett biocid hatóanyagot tartalmazó készítmények ellenőrzés1 

10. / A 689/2008/EK(PIC) rendelet szerinti bejelentési előzetes tájékoztatási kötelezettségek 
teljesítésének ellenőrzése.) 
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7. Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivat ala 

7.1. Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hiv atal Okmányirodai Osztály 

 

Az egyéni vállalkozózóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evtv.) 3/A.§ 

(2) bekezdés e) pontja, a 19/A.§ alapján, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 87.§-94.§ alapján az egyéni 

vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési tervét a Sarkadi Járási Hivatal Okmányirodája 

illetékességi területén az alábbiak szerint állapítom meg: 

I. 

Általános megállapítások  

Ellenőrzési id őszak:  2013. év. 

Ellenőrzés célja:  Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói 

nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének 

biztosítása.  

A hatósági ellenőrzés keretében az ellenőrzést végző ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozói 

tevékenységet létesítő, módosító, szünetelését követően folytató egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói 

tevékenység folytatása során betartja-e a működésére vonatkozó jogszabályban foglaltakat, különös 

tekintettel az Evtv. 15.§-16.§-ban foglaltakra, mint például engedély, bejelentés megléte, szabályozott 

szakma esetén a szakképzési követelmények teljesülése. 

 

Az ellen őrzés kiemelt szempontja 2013-ban:  a körzetközpontban élő szolgáltatást igénybe vevők 

életét, testi épségét, egészségét, vagyonát érintő kockázatokat magában hordozó szabályozott 

szakmákat gyakorló egyéni vállalkozók ellenőrzése. 

 

Az ellen őrzést végzi:  A Sarkadi Járási Hivatal Okmányirodájának vállalkozói tevékenységgel foglalkozó 

ügyintézője. 

II. 

A hatósági ellen őrzés illetékességi területe  

 

Az Evtv. 3/A. § (2) bekezdés e) pontja, továbbá a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. 

(VII.13.) Korm. rendelet mellékletében foglaltak szerint a Sarkadi Járási Hivatal Okmányirodájának 

illetékességi területe az alábbi településeket foglalja magában: Kötegyán, Méhkerék, Újszalonta, 

Sarkadkeresztúr, Mezőgyán, Geszt, Zsadány, Biharugra, Körösnagyharsány, Okány, Sarkad. 

 

 

 

III. 



 54 

A hatósági ellen őrzés hatálya  

 

Az Evtv. 3/A. § (2) bekezdés e) pontja, továbbá a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. 

(VIII.13.) mellékletében foglalt Sarkad Járási Hivatal illetékességi területén székhellyel rendelkező egyéni 

vállalkozókra terjed ki. 

 

A körzetközponton belül valamennyi településen az ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kell az 

ellenőrzést elvégezni. 

IV. 

Az ellen őrzés célterületei, ütemezése  

 

A hatósági ellenőrzés 2013. évben a kiemelt célterületen egyéni vállalkozói tevékenységet létesítő, 

módosító egyéni vállalkozók, és a szünetelést követően az egyéni vállalkozói tevékenységet folytató 

egyéni vállalkozókra terjed ki, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre: 

 

Élelmiszeripar, szakmakód: 101101-110703; 

Bejelentéshez és engedélyhez kötött ipari tevékenységek; 

Bejelentéshez és engedélyhez kötött kereskedelmi ügyek (nagykereskedelem, kiskereskedelem, 

vendéglátás, szakmakód: 451101- 479906); Szálláshely szolgáltatás, szakmakód: 551001-559006); 

Építőipar szakmakód, szakmakód: 412001- 439901; 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások szakmakód, szakmakód: 871001-889907; Egészségügyi 

szolgáltatások, szakmakód: 861001-869009. 

 

Ütemezés:  Az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül. 

 

V. 

A hatósági ellen őrzés eszközei és menete  

 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Helyben lefolytatott hatósági ellenőrzés: 

• adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

• hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés. 
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Helyben lefolytatott hatósági ellen őrzés menete:  

 

A Sarkadi Járási Hivatal Okmányirodája (továbbiakban: Okmányiroda) 

1)  a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül az interneten elérhető egyéni vállalkozói 

bejelentéseket és engedélyeket tartalmazó szolgáltatás piacfelügyeleti hatóság által 

nyilvántartott adatbázisokba történő betekintéssel ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése 

megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek, 

2)  amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenység az 1) pontban foglaltaknak megfelelően nem 

ellenőrizhető az Okmányiroda hatósági ellenőrzési eljárást folytat le, melynek eszköze az 

adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

 

Amennyiben az Okmányiroda megállapítja, hogy az 1.) pontban foglalt ellenőrzés során a tevékenység 

megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel, és az elhárítható, az Okmányiroda - az Evtv. 

19.§ (3) bekezdés szerinti, továbbá a 19/A.§ (4) bekezdés szerinti jogkövetkezményekre való 

figyelmeztetéssel - felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. A felszólításban az 

egyéni vállalkozó részére a felszólítás közlésétől számított 20 napos határidőt kell biztosítani.  

 

Az Okmányiroda a 2) pontban rögzített hatósági ellenőrzési eljárás lefolytatásához az egyéni vállalkozó 

részére idézést bocsát ki.  

 

Az idézés kibocsátásának szabályai:  

 

1) Az idézést határidő megjelölésével az egyéni vállalkozó részére úgy kell közölni, hogy azt az 

egyéni vállalkozó megjelenésének megkönnyítése érdekében a meghallgatást megelőzően 

legalább nyolc nappal megkapja. Az idézést az egyéni vállalkozó részére tértivevénnyel kell 

közölni, melyet visszaérkezését követően az idézés irattári példányához kell tűzni. 

2) Az idézésben meg kell jelölni, hogy az egyéni vállalkozót ügyfélként, egyéni vállalkozói 

tevékenységének hatósági ellenőrzése céljából idézik. Az idézésben az egyéni vállalkozót 

figyelmeztetni kell a megjelenés elmulasztásának következményeire. 

3) Az idézésben meg kell jelölni a hatósági ellenőrzés céljából bekérendő iratok teljes körét. 

 

A hatósági ellen őrzés lezárása:  

1) Amennyiben az Okmányiroda interneten közzétett nyilvántartásba történő betekintés során 

megállapítja, hogy az egyéni vállalkozó működése jogszerű, abban az esetben az interneten 

ellenőrzött egyéni vállalkozó nyilvántartott bejelentéseit, engedélyeit a Print Scrn képernyő 

nyomtatásával csatolja a vállalkozói iratanyagba. 

2) Amennyiben hatósági ellenőrzési eljárás lefolytatására kerül sor abban az esetben a hatósági 

ellenőrzésről, az annak során tett megállapításokról, az egyéni vállalkozó által tett 

nyilatkozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy példányát az egyéni vállalkozó 

részére át kell adni. 
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VI. 

 

A hatósági ellen őrzés jogkövetkezményei  

Amennyiben az Okmányiroda hatósági ellenőrzési eljárása eredménytelen, abban az esetben az alábbi 

jogkövetkezmények alkalmazására van lehetőség: 

Az Evtv. 19.§ (3) bekezdés b) pont alapján „A hatóság az egyéni vállalkozói tevékenységet megtiltja, ha 

a szünetelés kezdőnapját követő öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni 

vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt." 

Az Evtv. 19.§ (3) bekezdés c) pont alapján „A hatóság az egyéni vállalkozói tevékenységet megtiltja, ha 

az egyéni vállalkozó a 11.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem folytathatja 

jogszerűen." 

Az Evtv. 19/A. § (4) bekezdés alapján „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.” 

Az Okmányiroda a vállalkozói tevékenységet engedélyező hatóságnál eljárást kezdeményez az egyéni 

vállalkozó ellenőrzésére vonatkozóan, mely hatóságnak hatásköre van az Evtv. 19/A.§ (5) bekezdése 

alapján az egyéni vállalkozói tevékenységet megtiltani. 

 

VII. 

Záró rendelkezések  

A hatósági ellenőrzési tervet minden év január 31-ig felül kell vizsgálni és aktualizálni kell. 

 A hatósági ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezmények ellenőrzése céljából 

nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza 

• 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 
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7.2. Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hiv atal Hatósági Osztály 
 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 88 § 

és 91. § alapján a hatóság hatásköreinek keretei között ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 

betartását. A hatóság ellenőrzési tervet készít, amely tartalmazza legalább az előre ütemezett 

ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét, az ellenőrzések 

szempontrendszerét, valamint a hatóság vezetője által meghatározott egyéb adatokat.  

A hatóság az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont 

következtetésekről a következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési jelentést készít. 

Az ellenőrzési tervet és jelentést a hatóság a honlapján és ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében 

közzéteszi. Az ellenőrzési tervet úgy, illetve azon részeit kell közzétenni, hogy az ne veszélyeztesse az 

ellenőrzések célját. 

 

2013. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV 

 

Ellenőrző szerv: Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatala Hatósági Osztálya 

Ellenőrzési id őszak: 2013. január 1 – 2013. december 31. 

Ellenőrzés célja:  A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a 

végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendeletben foglalt előírások 

ellenőrzése. 

Ellenőrzés végrehajtásának felel őse:   Ilyés Sándor hivatalvezető-helyettes, osztályvezető 

Ellenőrzésben részt vev ő személyek:   Kőházi Fanni hatósági ügyintéző 

 

ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 

ELLENŐRZÉS ELLENŐRZENDŐ 

EGYSÉGEK TÁRGYA MÓDSZEREI ÜTEMEZÉSE 

Méhkerék 

köztemető-

önkormányzati 

Temető 

üzemeltetés 

Helyszíni szemle, 

dokumentumok 

ellenőrzése 

51. hét 

Kötegyán 

köztemető-

önkormányzati 

Temetkezési 

szolgáltatás 

Helyszíni szemle, 

dokumentumok 

ellenőrzése 

51. hét 

Újszalonta 

köztemető-

önkormányzati 

Temető 

üzemeltetés 

Helyszíni szemle, 

dokumentumok 

ellenőrzése 

51. hét 
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ELLENŐRZÉSI SZEMPONTRENDSZEREK ÉS EGYÉB ADATOK  

Jogszabályi hivatkozások:  A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

(továbbiakban: tv.) 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Korm. r) 

TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ELLENŐRZÉSÉHEZ 

Nyilvántartó könyv, sírboltköny, befogadó 

nyilatkozatról vezetett nyilvántartás  

Korm.r. 41. § (1), tv. 16. § f), tv. 18. § 

Temetői szabályzat (általános szabályok, 

szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak 

mértéke, temetőgondnoki feladatok, 

kötelezettségek) Önkormányzati rendelet 

Korm.r. 41/A. § , tv. 6. § (4), 

tv. 16. §  

Temetői térkép Korm.r. 17§ (1) 

Sírhelytáblák, sorok számozása Korm. r. 10§ (2) 

Hamvak szétszórása Tv. 21. § (1) 

Rendelkezési jog időtartama Korm.r. 18. § (1) 

tv. 22. § (4) 

Ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató 

helyiség, technikai helyiség) rendszeres 

takarítása 

Korm.r. 5.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) 

Korm. r. 5.§ (6), tv. 16. § d),  

Hűtés Korm.r. 5.§ (3) 

Tájékoztatás nyitvatartásról, temetők rendjéről  Korm.r. 17.§ (3) 

Fásítás Korm.r. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) 

Út Korm.r. 3.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) 

Kerítés Korm.r. 3.§(3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) 

(Korm.r. 8. § (1) lezárt temető) 

Parkoló Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) 

hulladékgyűjtés Korm.r. 4.§ (1) 

tv. 16. § j) 

Vízvételi lehetőség Korm.r. 4.§ (2), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) 





 61 

8. Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hiva tala 

8.1. Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hi vatal Okmányirodai Osztály 

 

Ellenőrzés tárgya 

 

Ellenőrzés formája 

 

Bevont hatóságok 
Ellenőrzés 
időpontja 

Megjegyzés 

Előírt szakképesítés 
bemutatás  

Felszólító levél  

--- 

Egyéni 
vállalkozás 
indítása, 
adatváltozás, 
szünetelést 
követő újraindítás 
után 
folyamatosan 

Szakképesítés, 
ennek hiánya esetén 
alkalmazott 
munkaszerződése és 
szakképesítése 

Bejelentéshez 
és/vagy engedélyhez 
kötött kereskedelmi 
tevékenységek  

Szálláshely-
szolgáltatás  

 

Hatósági elektronikus 
nyilvántartás 
lekérdezése, ennek 
hiánya esetén 
Hatóság 
megkeresése 

Ipar- és 
Kereskedelmi 
Hatóság 

 

Egyéni 
vállalkozás 
indítása, 
adatváltozás, 
szünetelést 
követő újraindítás 
után 
folyamatosan 

Bejelentés 
kereskedelmi 
tevékenység 
végzéséről, Működési 
engedély 

Egészségügyi 
szolgáltatások  

Biztosítási ügynökök 

Egyéb pénzügyi 
tevékenységet végz ő 
vállalkozók 

Élelmiszeripari 
tevékenység 

Építőipari  
tevékenység 

Hatósági elektronikus 
nyilvántartás 
lekérdezése, ennek 
hiánya esetén 
Hatóság 
megkeresése 

PSZÁF 

Népeü. 

Állateü. 

Egyéni 
vállalkozás 
indítása, 
adatváltozás, 
szünetelést 
követő újraindítás 
után 
folyamatosan 

Elektronikus 
nyilvántartásba vétel 

 

Bejelentéshez 
és/vagy engedélyhez 
kötött ipari 
tevékenységek 

 

Hatósági elektronikus 
nyilvántartás 
lekérdezése, ennek 
hiánya esetén 
Hatóság 
megkeresése 

 

Ipari- és 
Kereskedelmi 
Hatóság 

Egyéni 
vállalkozás 
indítása, 
adatváltozás, 
szünetelést 
követő újraindítás 
után 
folyamatosan 

Bejelentés ipari 
tevékenység 
végzéséről, 
Telepengedély 
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8.2. Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hi vatal Hatósági Osztály 

 

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERV 
AZ ÜZLETSZERŰ TÁRSASHÁZKEZEL ŐI ÉS INGATLANKEZEL ŐI TEVÉKENYSÉG HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉSÉRŐL 

 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 88 § 
és 91. § alapján a hatóság hatásköreinek keretei között ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 
betartását. A hatóság ellenőrzési tervet készít, amely tartalmazza legalább az előre ütemezett 
ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét, az ellenőrzések 
szempontrendszerét, valamint a hatóság vezetője által meghatározott egyéb adatokat.  

A hatóság az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont 
következtetésekről a következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési jelentést készít. 

Az ellenőrzési tervet és jelentést a hatóság a honlapján és ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében 
közzéteszi. Az ellenőrzési tervet úgy, illetve azon részeit kell közzétenni, hogy az ne veszélyeztesse az 
ellenőrzések célját. 

2013. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV 

Ellenőrző szerv: Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala 

   Hatósági Osztály 

Ellenőrzési id őszak: 2013. …. – 2013. december 31. 

Ellenőrzés célja:  Az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység folytatásához 
szükséges adatokban bekövetkezett változás ellenőrzése. 

Ellenőrzés végrehajtásának felel őse:   Mikó László osztályvezető 

Ellenőrzésben részt vev ő személyek:   Simon Ágnes hatósági ügyintéző 

 

ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 

 

ELLENŐRZÉS ELLENŐRZENDŐ 

EGYSÉGEK 
TÁRGYA MÓDSZEREI ÜTEMEZÉSE 

Szarvas 

Kondacs Györgyné 
egyéni vállalkozó 

- a nyilvántartásba 
vett üzletszerűen 
végzett társasház-
kezelői vagy 
ingatlankezelői 
tevékenységet 
végző személy 
büntetlen előéletű, 
és nem áll 
társasház-kezelői, 
illetve 
ingatlankezelői 
tevékenység 

- adatigénylés a 
bűnügyi 
nyilvántartási 
rendszerből, 

- felhívás 
nyilatkozattételre 
az esetleges 
adatváltozással 
kapcsolatban 

50. hét 
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HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERV 
A KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS HATÁSKÖRÉBEN ELLÁTOTT  

 TEMETŐK ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA  
 IRÁNYULÓ HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉSEKRŐL 

 
 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 88 § 
és 91. § alapján a hatóság hatásköreinek keretei között ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 
betartását. A hatóság ellenőrzési tervet készít, amely tartalmazza legalább az előre ütemezett 
ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét, az ellenőrzések 
szempontrendszerét, valamint a hatóság vezetője által meghatározott egyéb adatokat.  

A hatóság az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont 
következtetésekről a következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési jelentést készít. 

Az ellenőrzési tervet és jelentést a hatóság a honlapján és ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében 
közzéteszi. Az ellenőrzési tervet úgy, illetve azon részeit kell közzétenni, hogy az ne veszélyeztesse az 
ellenőrzések célját. 

 

2013. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV 

 

Ellenőrző szerv: Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala 

   Hatósági Osztály 

Ellenőrzési id őszak: 2013. január 1 – 2013. december 31. 

Ellenőrzés célja:  A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a  
   végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendeletben foglalt előírások  
   ellenőrzése. 

Ellenőrzés végrehajtásának felel őse:   Mikó László osztályvezető 

Ellenőrzésben részt vev ő személyek:   Liszkainé Nagy Mária hatósági ügyintéző 

      Simon Ágnes hatósági ügyintéző 

ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 

 

ELLENŐRZÉS ELLENŐRZENDŐ 

EGYSÉGEK 
TÁRGYA MÓDSZEREI ÜTEMEZÉSE 

Békésszentandrás 

Katolikus temető – 
Katolikus Egyház  

Békésszentandrás, 
Hősök tere 4.  

Református temető – 

Temető 
üzemeltetés 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

12. hét 
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Reformátis Egyház 
Békésszentandrás, 
Kálvin u. 14. 

Izraelita temető – 
Izraelita Hitközség 

KORR-NIX 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt 
Békésszentandrás Fő 
u. 53. 

Temetkezési 
szolgáltatás 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

12. hét 

Szarvas 

Liszt Ferenc utcai  

Önkormányzati temető 

Katolikus temető 

Evangélikus temető 

Zsidó temető 

Temető 
üzemeltetés 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

14. hét 

Szarvas  

Partizás utcai  

Önkormányzati temető 

Zsidó temető 

Temető 
üzemeltetés 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

14. hét 

Szarvas  

Benka Gy. utcai 

Katolikus temető 

Evangélikus temető 

Temető 
üzemeltetés 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

15. hét 

Szarvasi KOMÉP 
Városgazdálkodási Kft 

Szarvas 

Ipartelep u. 2. 

Temetkezési 
szolgáltatás 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

15. hét 

Szarvasi Kegyelet Kft 

Szarvas 

Szentesi út 18. 

Temetkezési 
szolgáltatás 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

15. hét 

Csabacs űd  

köztemető 

Temető 
üzemeltetés 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

17. hét 

Szarvasi KOMÉP Temetkezési Helyszíni szemle, 
dokumentumok 

17. hét 
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Városgazdálkodási Kft 

Szarvas 

Árpád köz 2. 

szolgáltatás ellenőrzése 

Szarvasi Kegyelet Kft 

Szarvas 

Béke u. 2-4. 

Temetkezési 
szolgáltatás 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

17. hét 

Kardos 

TESZI  

Kondoros Liget u. 2.  

Temetkezési 
szolgáltatás 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

19. hét 

Örménykút  

köztemető 

 

Temető 
üzemeltetés 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

20. hét 

Szarvasi KOMÉP 
Városgazdálkodási Kft 

Szarvas 

Árpád köz 2. 

Temetkezési 
szolgáltatás 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

20. hét 

Szarvasi Kegyelet Kft 

Szarvas 

Béke u. 2-4. 

Temetkezési 
szolgáltatás 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

20. hét 

Kondoros  

Önkormányzati temető 

Katolikus temető 

Evangélikus temető 

Temető 
üzemeltetés 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

21. hét 

TESZI Kondoros, Liget 
u. 2. 

Temetkezési 
szolgáltatás 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

21. hét 

 

ELLENŐRZÉSI SZEMPONTRENDSZEREK ÉS EGYÉB ADATOK  

 

Jogszabályi hivatkozások:  A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény   
    (továbbiakban: tv.) 

    A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény   
    végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet   
    (továbbiakban: Korm. r) 
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TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ELLENŐRZÉSÉHEZ 

 

Nyilvántartó könyv, sírboltköny, befogadó 
nyilatkozatról vezetett nyilvántartás  

Korm.r. 41. § (1), tv. 16. § f), tv. 18. § 

Temetői szabályzat (általános szabályok, 
szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak 
mértéke, temetőgondnoki feladatok, 
kötelezettségek) Önkormányzati rendelet 

Korm.r. 41/A. § , tv. 6. § (4), 

tv. 16. §  

Temetői térkép Korm.r. 17§ (1) 

Sírhelytáblák, sorok számozása Korm. r. 10§ (2) 

Hamvak szétszórása Tv. 21. § (1) 

Rendelkezési jog időtartama Korm.r. 18. § (1) 

tv. 22. § (4) 

Ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató 
helyiség, technikai helyiség) 

rendszeres takarítása 

Korm.r. 5.§ (1),    tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) 

Korm. r. 5.§ (6), tv. 16. § d),  

Hűtés Korm.r. 5.§ (3) 

Tájékoztatás nyitvatartásról, temetők rendjéről  Korm.r. 17.§ (3) 

Fásítás Korm.r. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) 

Út Korm.r. 3.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) 

Kerítés Korm.r. 3.§(3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) 

(Korm.r. 8. § (1) lezárt temető) 

Parkoló Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) 

hulladékgyűjtés Korm.r. 4.§ (1) 

tv. 16. § j) 

Vízvételi lehetőség Korm.r. 4.§ (2), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) 

Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés) 

Korm.r. 55.§ (3)  
tv. 39. § 

Jogosultságok, feltételek 

szakképesítés 

Korm. r. 54. § (1) 

tv. 17. § 

Egyéb vezet ői adat nem releváns 
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HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSI TERV 
KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS HATÁSKÖRÉBEN ELLÁTOTT  

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁRA    
IRÁNYULÓ HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉSEKRŐL 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 88. 
§ és 91. § alapján a hatóság hatásköreinek keretei között ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 
betartását. A hatóság ellenőrzési tervet készít, amely tartalmazza legalább az előre ütemezett 
ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét, az ellenőrzések 
szempontrendszerét, valamint a hatóság vezetője által meghatározott egyéb adatokat.  

A hatóság az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont 
következtetésekről a következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési jelentést készít. 

Az ellenőrzési tervet és jelentést a hatóság a honlapján és ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében 
közzéteszi. Az ellenőrzési tervet úgy, illetve azon részeit kell közzétenni, hogy az ne veszélyeztesse az 
ellenőrzések célját. 

 

2013. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV 

 

Ellenőrző szerv: Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala 

   Hatósági Osztály 

Ellenőrzési id őszak: 2013. január 1 – 2013. december 31. 

Ellenőrzés célja:  A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben foglalt 
előírások ellenőrzése. 

Ellenőrzés végrehajtásának felel őse:   Mikó László osztályvezető 

Ellenőrzésben részt vev ő személyek:   Simon Ágnes hatósági ügyintéző  

Liszkainé Nagy Mária hatósági ügyintéző 

       

ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 

 

ELLENŐRZÉS ELLENŐRZENDŐ 

EGYSÉGEK 
TÁRGYA MÓDSZEREI ÜTEMEZÉSE 

Szarvasi járás 
településein lévő 
ingatlanok 

A levegőtisztaság-
védelmi előírások 
betartása 

Helyszíni 
szemle 

 

Bejelentést 
követően  
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8.3. Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hi vatal Járási Építésügyi Hivatala 
 

I. Ügyintézési útmutató 
 

Ügyfél: 
az építtető 

Az építésfelügyeleti hatósági eljárásban a tervező, tervellenőr, a felelős műszaki vezető, az építési 
műszaki ellenőr, a beruházásbonyolító és a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező abban az esetben 
minősül ügyfélnek, ha az építésfelügyeleti hatósági döntést ezen személyek feladat-és felelősségi 
körébe tartozó tevékenység alapozta meg. 

 

Az építésfelügyeleti ellen őrzés célja: 
Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi, hogy 

a) az építményekre, építési termékek (anyagok, szerkezetek, berendezések) módszerek és eljárások 
műszaki követelményeire és alkalmazására vonatkozó jogszabályokat, szabvá-nyokat, előírásokat 
és engedélyekben foglalt követelményeket az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során 
megtartották-e, 

b) a felhasznált építési termékek rendelkeznek-e érvényes megfelelőség igazolással, a megfelelőség 
igazolást az arra jogosult szervezet állította-e ki, és teljesíti-e a külön jogszabály előírásait, 

c) a kivitelezési dokumentáció tervezője, tervellenőre, az építési műszaki ellenőr, a felelős műszaki 
vezető, a beruházás-lebonyolító és a szakmunkát végző rendelkezik-e a kivitelezési tevékenység 
jellegének megfelelő képesítéssel, jogosultsággal, 

d) az Étv. 39/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat teljesítették-e, 

e) az építőipari kivitelezési tevékenység a jogerős építésügyi hatósági engedély mellékletét képező 
jóváhagyott (záradékolt) építészeti-műszaki dokumentáció és az az alapján készített kivitelezési 
dokumentáció alapján, illetve a szakmai és biztonsági előírások megtartásával történik-e, továbbá az 
építmény szerkezetei az engedélyezési és kivitelezési tervnek megfelelőek-e, 

f) az építés helyszínén az építési napló a jogszabályban meghatározottak szerint rendelkezésre áll-
e, azt a jogszabályoknak megfelelő módon és tartalommal vezetik-e, 

g) az építtető rendelkezik-e jogerős építésügyi hatósági engedéllyel és - a jogszabályban 
meghatározott esetekben és módon - bejelentette-e az építőipari kivitelezési tevékenység 
megkezdését, illetve az építőipari kivitelezési tevékenység végzését az építésfelügyeleti hatóság 
nem tiltotta-e meg, 

h) az építési szerződésre és a tervezési szerződésre vonatkozó előírások teljesültek-e, 

i) a kivitelezésre vonatkozó jogszabályokban, szakmai előírásokban foglalt rendelkezéseket, ennek 
keretében különösen az építmény szerkezetére, a kivitelezés módszerére és technológiájára 
vonatkozó követelményeket betartották-e, 

 j) az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzésére 
vonatkozó külön előírásokat megtartották-e. 

 



 74 

 

Kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 
Az ügyintézésre felhatalmazást adó jogszabályok 

o Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 46. §  
o Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 

(XII. 23.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja. 
 

Az ügyintézés során alkalmazott egyéb jogszabályok 

o A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (Ket.)  

o Az Étv. 31. § - 45. § 
o Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 
o Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005.(X. 25.) Korm. rendelet (Épfbír.). 
o Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. 

rendelet (Épbír.). 
o Az építési műszaki ellenőri, valamint felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság 

feltételeiről szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet. 
o Az építészeti- műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság 

szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet. 
 

 

II. Az ügyintézési folyamat leírása 
 

Az építésfelügyeleti hatóság építésfelügyeleti ellenőrzést hivatalból vagy más közigazgatási 
szerv megkeresésére, kezdeményezésére, illetve kérelemre folytat. 

Az építésfelügyeleti hatóság helyszíni ellenőrzéseit - az építésügyi hatóság és az illetékes 
területi építész, illetve mérnöki, valamint területi ipar-és kereskedelmi kamara, továbbá az 
építtetői fedezetkezelők javaslatát is figyelembe véve - az építésügyért felelős miniszter 
ellenőrzési utasításában foglaltak szerint készített éves munkaterv szerint végzi. 

 

Az építésfelügyeleti hatóság szükség esetén, de évente legalább két alkalommal az építésügyi 
hatósággal (ideértve a sajátos építményfajták szerinti hatóságokat is), más illetékességi 
területen működő építésfelügyeleti hatósággal, az illetékes területi építész-, mérnöki-, illetve 
kereskedelmi és iparkamara, valamint más - ellenőrzésre jogosult - hatósággal vagy szervezettel 
közös ellenőrzés végzését kezdeményezi. 

A speciális vizsgálatok elvégzése érdekében az építésfelügyeleti hatóság építésügyi műszaki 
szakértő vagy minőségellenőrző szerv közreműködését is igénybe veheti. 

Az építésfelügyeleti hatóság megkeresésre más hatóság ellenőrzésében is részt vesz. 

 

Az eljárás megindítása: 

Az építésfelügyeleti ellenőrzés helyszíni szemlével indul. A szemle kétféleképpen tartható meg: 

a) A szemléről az ismert ügyfelet (az ellenőrzöttet) az építésfelügyelő előzetesen értesíti oly 
módon, hogy az ellenőrzés előtt legalább öt nappal az értesítés az ügyfélhez megérkezzen. 
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b) Az ellenőrzött fél nem kap értesítést, figyelemmel arra, hogy az előzetes értesítés 
veszélyeztetné a szemle eredményességét. 

 

Az építőipari kivitelezési tevékenység helyszíni ellenőrzését két építésfelügyelő egyidejűleg végzi. 

 

A helyszíni ellenőrzés kiterjed az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére irányuló 
bejelentés megtörténtének, a végzése során felhasznált építési célú termékek, építési módszerek, 
eljárások használatának, valamint az építményekkel kapcsolatos országos szakmai 
követelményekben, szabványokban, jogszabályokban és más építésügyi előírásokban 
megfogalmazott követelmények teljesülésének ellenőrzésére, továbbá a kivitelezési tevékenység 
résztvevőinek ellenőrzésére. 

 

Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzés megállapításairól, továbbá az ellenőrzött észrevételeiről a 
helyszínen jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát az építési naplóhoz csatolja, a másik 
példány a hatósági ügyirat része. 

 

Építésfelügyeleti intézkedések: 

• Helyszíni intézkedések: 
 

Amennyiben az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzés során nem állapít meg szabálytalanságot, az 
építésfelügyeleti eljárás a jegyzőkönyv felvételével a helyszínen lezárul.  

 

Ha az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a kivitelezés során  

a) az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségét, az építési napló vezetésére vonatkozó 
szabályokat súlyosan megsértették, a résztvevők nem rendelkeznek az előírt jogosultsággal, vagy 
hiányoznak a kiviteli tervek, az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását a helyszínen meghozott 
végzéssel megtilthatja, 

b) az építőipari kivitelezési tevékenység végzése az állékonyságot, az életet és egészséget vagy 
a közbiztonságot közvetlenül veszélyezteti, az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását a 
helyszínen meghozott végzéssel megtiltja. 

 

• További intézkedések: 
Ha az építésfelügyeleti hatóság a helyszínen megtiltotta az építőipari kivitelezési tevékenység 
folytatását, az ellenőrzés napjától számított 20 napon belül a helyszínen felvett jegyzőkönyv 
megállapításai alapján, azonnal végrehajtható határozattal elrendeli a szabálytalan állapot 
megszüntetését. Egyéb esetekben a szabálytalan állapot megszüntetése iránt intézkedik. 

 

Amennyiben a kötelezett a határozatban foglaltaknak a megadott határidőre nem tesz eleget, úgy a 
kötelezettség kikényszerítése érdekében ismételten kiszabható eljárási bírsággal sújtható. 
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Az építésfelügyeleti ellenőrzés lefolytatása során feltárt, az építésfelügyeleti hatóság hatáskörébe 
nem tartozó szabálytalanságokat is jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyv másolatának, 
valamint az egyéb bizonyítékok megküldésével a szükséges intézkedések megtételére fel kell hívni a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot. 

 

Az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végző személy kötelezésekor és 
bírságolásakor az építésfelügyeleti hatóság a jogerős és végrehajtható döntése egyidejű 
megküldésével az engedélyező, illetve a bejelentés alapján vezetett névjegyzéket vezető szervnél a 
külön jogszabály szerinti eljárást kezdeményezi. 

 

Ha a kivitelezési dokumentáció tervezőjének tervezői nyilatkozata vagy a tervellenőrnek a 
tervellenőri nyilatkozata hiányzik, nem felel meg az előírásoknak vagy tartalma valótlan, illetve ha a 
tervező által készített kivitelezési dokumentáció szakszerűtlen vagy tartalma valótlan, akkor az 
építésfelügyeleti hatóság eljárást kezdeményez a tervezői, tervellenőri jogosultságról névjegyzéket 
vezető szervnél. 

 

Építésfelügyeleti bírság: 

 

Az építésfelügyeleti hatóság az Étv. 46. § (6) bekezdésében felsorolt követelmények megsértése 
esetén - külön jogszabályban meghatározott - építésfelügyeleti bírságot szab ki a mulasztóval, 
illetőleg a veszélyhelyzet okozójával szemben. 

Az építésfelügyeleti bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési 
felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő 
védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó 
kötelezettség teljesítése alól. 

A bírság kiszabása során a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell figyelembe venni az 
építmény jellegét és rendeltetését, a szabálytalanság mértékét, a veszélyeztetés módját, nagyságát 
és a természetes és épített környezetre gyakorolt hatását is. 

Egy ellenőrzés során ugyanazon tevékenységgel összefüggésben megállapított több jogsértő 
cselekmény miatt ugyanazon elkövetővel szemben csak legmagasabb bírsággal járó jogsértő 
cselekmény miatt szabható ki bírság. 

Ha az elkövető többfajta építési tevékenység folytatásában több jogsértő cselekményt is megvalósít, 
a bírságot vele szemben tevékenységenként kell kiszabni. 

Az építésfelügyeleti bírság kiszabására a mulasztásról való tudomásszerzésről számított egy éven, 
de legkésőbb az elkövetéstől számított öt éven belül van lehetőség. 

Az építésfelügyeleti hatóság határozatainak méltányosságból való módosítására a törvény nem ad 
lehetőséget.  

 

A bírság megfizetésének szabályai: 

A bírságot az azt megállapító határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított 
30 napon belül kell megfizetni a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt 
benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal engedélyezhető legfeljebb harminc napra. 
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8.4.Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hiv atal Járási Földhivatala 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 88 § 
és 91. § alapján a hatóság hatásköreinek keretei között ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 
betartását. A hatóság ellenőrzési tervet készít, amely tartalmazza legalább az előre ütemezett 
ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét, az ellenőrzések 
szempontrendszerét, valamint a hatóság vezetője által meghatározott egyéb adatokat.  

A hatóság az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont 
következtetésekről a következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési jelentést készít. 

Az ellenőrzési tervet és jelentést a hatóság a honlapján és ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében 
közzéteszi. Az ellenőrzési tervet úgy, illetve azon részeit kell közzétenni, hogy az ne veszélyeztesse az 
ellenőrzések célját. 

 

2013. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV 

 

Ellenőrző szerv: Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Járási Földhivatala 

Ellenőrzési id őszak: 2013. január 1 – 2013. december 31. 

Ellenőrzés célja:  A földhivatalok által végzett hatósági ellenőrzések célja a jogszabályban előírt 
kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása. Az ellenőrzés elsődleges szempontja 
a prevenció , másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való figyelmeztetés és végső 
esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az egységes jogalkalmazás érdekében. 

Az ellen őrzési terv általános irányelvei:     

-    az egységes jogalkalmazás, törvényesség betartásának, az egyes szakterületeken                                          
meghatározott jogok és kötelezettségek együttes érvényesülésének biztosítása 

- az illetékességi területre jellemző sajátosságok figyelembe vétele 

- a hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, 
költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 

 

Ellenőrzés végrehajtásának felel őse:   Lénárt Gáborné hivatalvezető 

Ellenőrzésben részt vev ő személyek:   Ambrus Gyula földmérési ügyintéző 

      

1. Ellenőrzés tárgya  : TakarNet Ellenőrzés: 

Célja : jogszerű felhasználás 

Eszköze : helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés id őszaka : 2013.május 1- 2013.június 30. 

Ellenőrzött személyek : TakarNet felhasználók 
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Jogszabályi háttér:  

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI.Törvény (továbbiakban:Inytv.) 72-75 § valamint 79 §. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. Törvény 
(továbbiakban:Ket) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai. Ket.39 §, 49 §, 87-94 §. 

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-
nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006 (XII.23.) Korm. Rendelet 
(továbbiakban:Korm.rendelet) 7 § (2) és (3) bekezdése. 

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 (továbbiakban:Díjvhr.) 7 § 

ELLENŐRZÉS SZEMPONTJAI: 
Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI által adott csatlakozási 
engedély alapján hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók által végzett lekérdezésekre.  

Jogszerűtlen felhasználás valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott hozzáférési 
jogosultság iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött szolgáltatási szerződésbe 
foglalt felhasználási céltól és módtól eltérő igénybevételével, így különösen a lekérdezett adatok 
változatlan vagy módosított tartalommal történő továbbadásával akár ingyenesen akár ellenszolgáltatás 
fejében kerül sor, a név szerint lekérdezési jogosultság előírástól eltérő használatával, a hozzáférés 
jogosulatlan személy részére történő átengedésével, továbbá a biztonsági előírások megsértésével.  

Emellett a naplózási kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra vonatkozó előírások 
megsértése is jogszerűtlen felhasználásnak tekinthető. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait igénybe vevők (továbbiakban: felhasználók) adatlekérdezései jogszerűségének 
ellenőrzése a Földmérési és Távérzékelési Intézet által készített gépi napló és a felhasználó által a 
lekérdezésekről vezetett napló összevetése alapján történik. Az adatlekérdezés jogszerűségének 
ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az ún. továbbszolgáltatási tilalom betartásának 
vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett adatok továbbadására, továbbszolgáltatásra, valamint a 
hozzáférés jogosulatlan átengedésére.  

A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következő szempontokra figyelemmel kell elvégezni: 

- a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó jelszó 
megőrzése a jogosulatlan hozzáféréstől, 

- a számítógépen vezetett ingatlan-nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus formában 
történő tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges, 

- különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt tulajdoni 
lapok tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek 
hozzá, 

- amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok 
jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, 

- a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz avagy a lekérdezett 
adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályi előírások és 
szerződéses kikötések betartására. 

A TakarNet felhasználók ellenőrzése során a járási földhivatal hatásköre a jegyzőkönyv felvételére és 
továbbítására terjed ki 
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2. Ellenőrzés tárgya : A termőföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és 
mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése 

Célja : hasznosítási kötelezettség 

Eszköze : helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés id őszaka : 2013.január 1- 2013.december 31. 

Ellenőrzött személyek : tulajdonosok és földhasználók 

Jogszabályi háttér   

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

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Tftv) kötelező és rendszeresen 
lefolytandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tftv. 5 § (1)-(4) bekezdésében előírtakat a 
földhivatal rendszeresen ellenőrzi. A Tftv. 5 § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 

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

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

(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld 
engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás). 

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

(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén 
az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban 
nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az 
érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett 
földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat 
egyetemlegesen terheli. 

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

Ellenőrzés szempontjai : 

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

 

3. Ellenőrzés tárgya : A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

Célja : parlagfű fertőzés megszűntetése 

Eszköze : helyszíni ellenőrzés 





9. A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási H ivatala  

9.1. Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási H ivatal Okmányirodai Osztály 
 

ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2013. ÉVRE 
AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EL LENŐRZÉSHEZ 

 
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009.évi CXV. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004.évi CXL. törvény 87. § - 92. §-ban foglaltaknak megfelelően az egyéni vállalkozói tevékenységek ellenőrzésének ütemtervét az alábbiak szerint készítem el: 
 

Sorszám  Ellenőrzés tárgya 
Ellenőrzést koordináló 

szerv 
Ellenőrzés formája 

Bevont tevékenység szerint illetékes 
hatóság 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja 

1. 

Füzesgyarmat, 
Kertészsziget és 

Bucsa településen 
székhellyel rendelkező 
2013. évben alapított, 

vagy módosított 
egyéni vállalkozás 

Békés Megyei 
Kormányhivatal 

Szeghalmi Járási Hivatala 
Okmányirodai Osztály 

Füzesgyarmat 

Bekért iratok alapján 

Tevékenységtől függően 
- illetékes rendőrkapitányság 
- Békés Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve - Szeghalmi Kirendeltség 

- Vámhatóság (jövedéki termék 
esetében) 

- Települési önkormányzat jegyzője – 
kereskedelmi, szálláshely és 
telepengedélyes tevékenység 
esetén 

- Élelmiszer esetén a Békés Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóság – Dévaványai Ker. Hiv. 

folyamatosan, 
bejelentéstől függően 
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ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2013. ÉVRE 
AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EL LENŐRZÉSHEZ 

 
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009.évi CXV. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004.évi CXL. törvény 87. § - 92. §-ban foglaltaknak megfelelően az egyéni vállalkozói tevékenységek ellenőrzésének ütemtervét az alábbiak szerint készítem el: 
 

Sorszám  Ellenőrzés tárgya 
Ellenőrzést koordináló 

szerv 
Ellenőrzés formája 

Bevont tevékenység szerint illetékes 
hatóság 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja 

1. 

Szeghalom  és 
Körösladány  
településen 

székhellyel rendelkező 
2013. évben alapított, 

vagy módosított 
egyéni vállalkozás  

Szeghalmi Járási Hivatal 
Szeghalmi 

Okmányirodája 
Bekért iratok alapján 

Tevékenységtől függően 
- illetékes rendőrkapitányság 
- Békés Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve  - Szeghalmi Kirendeltség 

- Vámhatóság (jövedéki termék 
esetében) 

- Települési önkormányzat jegyzője – 
kereskedelmi, szálláshely és 
telepengedélyes tevékenység esetén 

- Élelmiszer esetén a Békés Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóság – Dévaványai Ker. Hiv. 

folyamatosan, 
bejelentést ől függ ően 
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ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2013. ÉVRE 
AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EL LENŐRZÉSHEZ 

 
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009.évi CXV. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004.évi CXL. törvény 87. § - 92. §-ban foglaltaknak megfelelően az egyéni vállalkozói tevékenységek ellenőrzésének ütemtervét az alábbiak szerint készítem el: 
 

Sorszám  Ellenőrzés tárgya 
Ellenőrzést koordináló 

szerv 
Ellenőrzés formája 

Bevont tevékenység szerint illetékes 
hatóság 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja 

1. 

Vésztő és Körösújfalu 
településen 

székhellyel rendelkező 
2013. évben alapított, 

vagy módosított 
egyéni vállalkozás 

Békés Megyei 
Kormányhivatal 

Szeghalmi Járási Hivatala 
Okmányirodai Osztály 

Vésztő 

Bekért iratok alapján 

Tevékenységtől függően 
- illetékes rendőrkapitányság 
- Békés Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve  - Szeghalmi Kirendeltség 

- Vámhatóság (jövedéki termék 
esetében) 

- Települési önkormányzat jegyzője – 
kereskedelmi, szálláshely és 
telepengedélyes tevékenység 
esetén 

- Élelmiszer esetén a Békés Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóság – Dévaványai Ker. Hiv. 

folyamatosan, 
bejelentéstől függően 





 
9.2. Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási H ivatal Hatósági Osztály 
 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatala Hatósági Osztálya a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 88. § és 91. § alapján a 2013. 
január 1- 2013. december 31-ig tartó időszakban az alábbi hatósági ellenőrzési terv szerint végzi a 
hatósági ellenőrzést (továbbiakban: ellenőrzés):  
 
 

1. Az ellen őrzés célja :  
 

A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (továbbiakban: Tv.), valamint a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) 
Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. r) foglalt előírások betartásának ellenőrzése. 

2. Az ellen őrzésért felel ős vezető neve és hivatali beosztása: 
 
      Détárné Molnár Andrea hivatalvezető 
 

3. Az ellen őrzés végrehajtásáért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:  
 
      dr. Tölcsér Emese hatósági osztályvezető 
 

4. Az ellen őrzésben közrem űködő ügyintéz ő neve és hivatali beosztása: 
 

Pál István igazgatási ügyintéző 
 
5. Az ellen őrzés alanya, tárgya, eszköze, ütemezése: 

 
 

Az ellen őrzés Ellenőrzésben érintett 
szerv: 

(ellenőrzés alanya) 
tárgya eszköze ütemezése (2013) 

Bucsa köztemető  
(Bucsa Község 
Önkormányzata) 

Temető 
üzemeltetés 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok ellenőrzése 

4. negyedév 

Kertészsziget köztemető 
(Kertészsziget Község 
Önkormányzata) 

Temető 
üzemeltetés 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok ellenőrzése 

4. negyedév 

Körösújfalu köztemető 
(Körösújfalu Község 
Önkormányzata) 

Temető 
üzemeltetés 

Helyszíni szemle, 
dokumentumok ellenőrzése 

4. negyedév 

 
6. Az ellen őrzés szempontrendszere: 

 
Nyilvántartó könyv, sírbolt könyv, befogadó nyilatkozat alapján vezetett 
nyilvántartás, eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatáról vezetett 
nyilvántartás  

Korm.r. 41. §, Tv. 16. § 
f), 18. § 

Temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, 
kegyeletgyakorlás rendje, díjak mértéke, temetőgondnoki feladatok, 
kötelezettségek) Önkormányzati rendelet 

Korm.r. 41/A. §, Tv. 6. § 
(4), 

Tv. 16. §, 41. § (3)  

Temetői térkép Korm.r. 17. § (1)-(2) 

Sírhelytáblák, sorok számozása Korm. r. 10. § (2) 
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9.3.Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hi vatal Járási Földhivatala 
 

AZ  ELLENŐRZÉSI TERV CÉLJA 
Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-
nyilvántartás, földmérés, földvédelem) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson a földhivatal által 2013. 
évben lefolytatandó hatósági ellenőrzések megtervezéséhez. 
 
I. AZ INGATLANÜGYI  HATÓSÁG  ÁLTAL  LEFOLYTATÁSRA  KERÜLŐ ELLENŐRZÉSEK  

ÁLTALÁNOS  CÉLJA 

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja a jogszabályokban előírt 
kötelezettségek teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 
Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a 
jogkövetésre való figyelmeztetés és végső esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés 
kikényszerítése az egységes jogalkalmazás érdekében. 
 
II. AZ  ELLENŐRZÉSI TERV ÁLTALÁNOS  IRÁNYELVEI 
 
Az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának biztosítása 
A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, 
költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 
A terv összeállításánál figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira. 
 
III. AZ  EGYES HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  JOGSZABÁLYI  HÁTTERE 
 
1. Takarnet-ellen őrzés 

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

valamint 79. § 
 
Az Inytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül 
történő lekérdezések kivételével – a lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell 
őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok ellátásához szükséges lekérdezések esetén a 
naplóban rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az iktatószámát is, melyhez az 
ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték. A naplónak minden esetben tartalmaznia kell a lekérdezés 
időpontját, a lekérdezést végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település 
neve, helyrajzi szám), díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet 
megalapozó jogszabályi rendelkezésre való hivatkozást. 
 
Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi 
hatóság és a rendszer üzemeltetője a felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az 
adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési 
jogosultság visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi hatóság, illetve a rendszer üzemeltetőjének 
javaslata alapján – a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) határozatot hoz. 
 
Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való 
szolgáltatása (továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 
 

� A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL  
törvény  (a továbbiakban: Ket. ) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket. 39.§, 49.§, 
valamint 87-94. §). 

 
� Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-

másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény  (a továbbiakban: 
Díjtörvény ) 30-31. §-ai a tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díja alól teljes személyes 
díjmentességben részesülők körét, valamint a tárgyánál fogva díjmentes eljárások taxatív 
felsorolását tartalmazza. 
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A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott eljárásokhoz 
(pl. hagyatéki eljárás, közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges elektronikus 
dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezését kezdeményezőknek 
– a mentességet megalapozó eljárás, az ügyszám, illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével 
– a felhasználás célját hitelt érdemlően igazolni kell. Az elektronikus dokumentumként 
díjmentesen szolgáltatott nem hiteles és hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az erről készített 
papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik 
fél részére nem adható tovább. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során 
megállapítja, hogy a díjmentesség igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá az ú. n. 
továbbszolgáltatási tilalom megsértése esetén az igénybevevőt a díjmentesség hiányában 
fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal kötelezi. A döntés ellen 
közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. 
 

� A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  (továbbiakban Korm. rendelet ) 7. § (2) és (3) bekezdése 
értelmében Az Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a 
hozzáférési jogosultság megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. 
§ (4) bekezdésében meghatározott, a hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése 
tárgyában a határozat meghozatalára jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t 
jelöli ki. A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése esetén ki kell kérni a 
miniszter véleményét. (3) Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerinti, a járási földhivatal bevonásával 
történő ellenőrzésre és a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy felfüggesztésére irányuló 
javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a megyei – Budapesten a 
fővárosi – földhivatalt jelöli ki. 

 
� Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 

29.) FVM rendelet  (a továbbiakban: Inyvhr. ) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. 
közjegyző, bírósági végrehajtó, felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmaznak. E rendelkezések a TakarNet ellenőrzést közvetlenül nem érintik. 

 
� A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes 

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

 
� A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának 

ellenőrzéséhez a Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú 
tájékoztató szolgál. 

 
� A FÖMI és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan 

mellékletét képező Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 
 
2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási 
kötelezettség ellen őrzése  
 

� A Ket. 88. §-a alapján a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban 
foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

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

 
A Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
„5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a 
termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása 
nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését 
megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). 
(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő terméssel kell hasznosítani.  
(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld 
engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes 
hasznosítás) 
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(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását 
rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-
felhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). 
(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás 
esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati 
nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben 
kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több 
földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a 
földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli. 
 
A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Vidékfejlesztési Minisztérium 
Földügyi és Térinformatikai Főosztálya által elrendelt határszemle ellenőrzésének keretében 
kerülnek lefolytatásra az erdő nélküli termőterület 10-20%-os arányban meghatározott területén. 
 

3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  
 

� A Ket. 88. §-a alapján A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban 
foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

� Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény  (a továbbiakban: 
Éltv. ) 17. § (4) bekezdése érdekében a fölhasználó köteles adott év június 30. napjáig  az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. 

� A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008 
(VIII. 30.) Korm. rendelet  (a továbbiakban: Vhr. ) tartalmazza, hogy a helyszíni ellenőrzést saját 
kezdeményezésre, vagy bejelentés alapján, külterületen az ingatlanügyi hatóság, vagyis a járási 
földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012 (XII. 28.) VM rendelet  (a 
továbbiakban: Jár.r ) szerint területileg illetékes járási földhivatal (a továbbiakban: járási 
földhivatal), belterületen a jegyző végzi, az Éltv . 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának 
ellenőrzése érdekében. 

� Ugyanezen bekezdés rögzíti, hogy a járási földhivatal saját kezdeményezésre a helyszíni 
ellenőrzést a Vhr.  4. §-ában meghatározott területeken folytatja le. 
A Vhr. 4. § (1) bekezdése értelmében a járási földhivatal saját kezdeményezésre végez helyszíni 
ellenőrzést: 
a) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken, illetve 
b) a tevékenységével összefüggésben szerzett információi alapján parlagfűvel fertőzött 
területeken. 

 
IV. AZ  INGATLANÜGYI  HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  KERETÉBEN,  2013. ÉVBEN  A JÁRÁSI  

FÖLDHIVATALNAK  A KÖVETKEZŐKET  KELL  KIEMELTEN  VIZSGÁLNIUK  (AZ  ELLENŐRZÉSEK  

SZEMPONTJAI) 

1. TakarNet ellen őrzés 

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

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

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

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

• A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következető szempontokra figyelemmel kell 
elvégezni: 

o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó 
jelszó megőrzése a jogosulatlan hozzáféréstől; 

o a számítógépen vezetett ingatlan-nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus 
formában történő tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 
lehetséges; 

o különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt 
tulajdoni lapok tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek 
ne férhessenek hozzá; 

o amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok 
jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről; 

o a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a 
lekérdezett adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó 
jogszabályi előírások és szerződéses kikötések betartására. 

 

2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

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

3. A parlagf űvel fert őzött terület felkutatása  

Külterületen a járási földhivatalok által az Éhft. 17.§ (4) bekezdésében foglaltak betartásának 
ellenőrzése. 

 
V. AZ  ELLENŐRZÉST VÉGZŐK  HATÁSKÖRE  KITERJED 

  
1. TakarNet ellen őrzés  

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

• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 
• a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. továbbadási tilalom 

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

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

 
2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
 
3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
VI. AZ ELLENŐRZÉSI TERV TARTALMA 




