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Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

1.

Gépjárműadó ügyintézés ellenőrzése

 a Karmacsi Közös Önkományzati Hivatalban

 és a Murakeresztúri Közös Önkományzati Hivatalban

2013.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2014.06.30 helyszíni ellenőrzés

2.

Kereskedelmi hatósági tevékenység ellenőrzése

 a Karmacsi Közös Önkományzati Hivatalban

 és a Murakeresztúri Közös Önkományzati Hivatalban

2013.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2014.06.30 helyszíni ellenőrzés

3.

Népességnyilvántartási és anyakönyvi munka  ellenőrzése

a Karmacsi Közös Önkományzati Hivatalban, a Szepetneki

Közös Önkományzati Hivatalban

 és a Murakeresztúri Közös Önkományzati Hivatalban

2013.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2014.06.30 helyszíni ellenőrzés

4.

Birtokvédelmi ügyintézéssel kapcsolatos hatósági munka

ellenőrzése

a Karmacsi Közös Önkományzati Hivatalban, a Szepetneki

Közös Önkományzati Hivatalban

 és a Murakeresztúri Közös Önkományzati Hivatalban

2013.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2014.06.30 helyszíni ellenőrzés

5.
Közlekedés igazgatási munka ellenőrzése

Keszthelyi Járási Hivatal Hévízi Okmányirodai Kirendeltségén 

2013.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2014.06.30 helyszíni ellenőrzés

6.
Gépjárműadó ügyintézés ellenőrzése

 a Tófej Közös Önkományzati Hivatalban

2013.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2014.12.31 helyszíni ellenőrzés

7.

Kereskedelmi hatósági tevékenység ellenőrzése

 a Tófeji Közös Önkományzati Hivatalban

 és a Zalabaksai Közös Önkományzati Hivatalban

2013.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2014.12.31 helyszíni ellenőrzés

8.

Népességnyilvántartási és anyakönyvi munka  ellenőrzése

 a Tófeji Közös Önkományzati Hivatalban

 és a Zalabaksai Közös Önkományzati Hivatalban

2013.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2014.12.31 helyszíni ellenőrzés

9.

Birtokvédelmi ügyintézéssel kapcsolatos hatósági munka

ellenőrzése

 a Tófeji Közös Önkományzati Hivatalban

 és a Murakeresztúri Közös Önkományzati Hivatalban

2013.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2014.12.31 helyszíni ellenőrzés

10.

Közlekedés igazgatási munka ellenőrzése

Nagykanizsai Járási Hivatal Zalakarosi Okmányirodai

Kirendeltségén és a Zalaegerszegi Járási Hivatal Zalalövői

Okmányirodai Kirendeltségén  

2013.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2014.12.31 helyszíni ellenőrzés

Zala Megyei Kormányhivatal   2014. évi Hatósági ellenőrzési terve                                        

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRZSHIVATALA
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Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

1.
Közigazgatási szervek vezetői munkáltatói intzézkedéseinek

törvényességi ellenőrzése
2014. év folyamatos helyszíni ellenőrzés, adatbekérés, iratbemutatás

2. 

A közszolgálati joviszonyra vonatkozó jogszabályok

végrehatjásnak ellenőrzése a jogszabályan meghatározottak

szerint

2014. év folyamatos helyszíni ellenőrzés, adatbekérés, iratbemutatás

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak
Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1.

az ügyiratkezelésről, valamint a kezelt adatok nyilvántartásáról 

és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése  - Zalaegerszegi 

Járási Hivatal 2014. március

az illetékes közlevéltárral 

egyeztetett ellenőrzési 

terv és program szerint helyszíni ellenőrzés,

az illetékes közlevéltárral egyeztetett 

ellenőrzési terv és program szerint

2.

az ügyiratkezelésről, valamint a kezelt adatok nyilvántartásáról 

és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése az illetékes 

közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint -

Nagykanizsai Járási Hivatal 2014. április

az illetékes közlevéltárral 

egyeztetett ellenőrzési 

terv és program szerint helyszíni ellenőrzés,

az illetékes közlevéltárral egyeztetett 

ellenőrzési terv és program szerint

3.

az ügyiratkezelésről, valamint a kezelt adatok nyilvántartásáról 

és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése az illetékes 

közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint - 

Letenyei Járási Hivatal 2014. április

az illetékes közlevéltárral 

egyeztetett ellenőrzési 

terv és program szerint helyszíni ellenőrzés,

az illetékes közlevéltárral egyeztetett 

ellenőrzési terv és program szerint

4.

az ügyiratkezelésről, valamint a kezelt adatok nyilvántartásáról 

és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése az illetékes 

közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint - 

Lenti Járási Hivatal 2014. március

az illetékes közlevéltárral 

egyeztetett ellenőrzési 

terv és program szerint helyszíni ellenőrzés,

az illetékes közlevéltárral egyeztetett 

ellenőrzési terv és program szerint

5.

 az ügyiratkezelésről, valamint a kezelt adatok 

nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtásának 

ellenőrzése az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési 

terv és program szerint - Keszthelyi Járási Hivatal 2014. május

az illetékes közlevéltárral 

egyeztetett ellenőrzési 

terv és program szerint helyszíni ellenőrzés,

az illetékes közlevéltárral egyeztetett 

ellenőrzési terv és program szerint

6.

az ügyiratkezelésről, valamint a kezelt adatok nyilvántartásáról 

és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése az illetékes 

közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint - 

Zalaszentgóti Járási Hivatal 2013. május

az illetékes közlevéltárral 

egyeztetett ellenőrzési 

terv és program szerint helyszíni ellenőrzés,

az illetékes közlevéltárral egyeztetett 

ellenőrzési terv és program szerint

HUMÁNPOLITIKAI FŐOSZTÁLY

KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY
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Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

7.

az ügyiratkezelésről, valamint a kezelt adatok nyilvántartásáról 

és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése az illetékes 

közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint - 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. szeptember

az illetékes közlevéltárral 

egyeztetett ellenőrzési 

terv és program szerint helyszíni ellenőrzés,

az illetékes közlevéltárral egyeztetett 

ellenőrzési terv és program szerint

8.

az ügyiratkezelésről, valamint a kezelt adatok nyilvántartásáról 

és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése az illetékes 

közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint - 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. október

az illetékes közlevéltárral 

egyeztetett ellenőrzési 

terv és program szerint helyszíni ellenőrzés,

az illetékes közlevéltárral egyeztetett 

ellenőrzési terv és program szerint

9.

az ügyiratkezelésről, valamint a kezelt adatok nyilvántartásáról 

és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése az illetékes 

közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint - 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. október

az illetékes közlevéltárral 

egyeztetett ellenőrzési 

terv és program szerint helyszíni ellenőrzés,

az illetékes közlevéltárral egyeztetett 

ellenőrzési terv és program szerint

10.

az ügyiratkezelésről, valamint a kezelt adatok nyilvántartásáról 

és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése az illetékes 

közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint - 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. november

az illetékes közlevéltárral 

egyeztetett ellenőrzési 

terv és program szerint helyszíni ellenőrzés,

az illetékes közlevéltárral egyeztetett 

ellenőrzési terv és program szerint

I. Hatósági ellenőrzések

1. Érettségi vizsgák szervezésével és lebonyolításával

kapcsolatos hatósági ellenőrzések 

1.
Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola (Hévíz,

Park u. 9.)

2014.01.02-től az 

ellenőrzés időpontjáig
2014. június-július Helyszíni ellenőrzés

2.
Csány László Közgazdasági Szakközépiskola (Zalaegerszeg,

Jókai u. 6.)

2014.01.02-től az 

ellenőrzés időpontjáig
2014. június-július Helyszíni ellenőrzés

3.
Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola (Lenti, Zrínyi

M. u. 5.)

2014.01.02-től az 

ellenőrzés időpontjáig
2014. június-július Helyszíni ellenőrzés

4. Közgazgdasági Szakközépiskola (Keszthely, Rózsa u. 12.)
2014.01.02-től az 

ellenőrzés időpontjáig
2014. június-július Helyszíni ellenőrzés

5.
Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola (Lenti,

Petőfi Sándor 23.)

2014.01.02-től az 

ellenőrzés időpontjáig
2014. június-július Helyszíni ellenőrzés

6. Vajda János Gimnázium (Keszthely, Fő tér 9.)
2014.01.02-től az 

ellenőrzés időpontjáig
2014. június-július Helyszíni ellenőrzés

7. Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.)
2014.01.02-től az 

ellenőrzés időpontjáig
2014. december Helyszíni ellenőrzés

8. Kölcsey Ferenc Gimnázium (Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.)
2014.01.02-től az 

ellenőrzés időpontjáig
2014. december Helyszíni ellenőrzés

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY
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Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

 2. A nevelési-oktatási intézmények hatósági ellenőrzése

1.

Felnőttképzési, Pedagógiai és Humán Szolgáltató Egyéni Cég

Pedagógiai Intézete (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4 - 8.)

Fenntartó: Felnőttképzési, Pedagógiai és Humán Szolgáltató

Egyéni Cég (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 1-3.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. január helyszíni ellenőrzés

2. 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző Iskola

(8900 Zalaegerszeg, Ola utca 13.) Fenntartó: School of

Business Nonprofit Kft. (6720 Szeged, Tisza Lajos körút 12.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. január helyszíni ellenőrzés

3.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola (8932

Pókaszepetk, Arany János utca 7.) Fenntartó: Klebelsberg

Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest V. kerület, Nádor

utca 32.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. február helyszíni ellenőrzés

4.

Pókaszepetki Vackor Óvoda, (8932 Pókaszepetk, Arany

János u. 8.) Fenntartó: Önkormányzat Pókaszepetk

(8932 Pókaszepetk, Arany János u. 6.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. február helyszíni ellenőrzés

5.
Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola (8741 Zalaapáti, Deák

Ferenc utca 2.) Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó

Központ (1051 Budapest V. kerület, Nádor utca 32.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. február helyszíni ellenőrzés

6.

Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda (8900 Zalaegerszeg,

Kis u. 8.) Fenntartó: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Önkormányzata (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 17-19.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. február helyszíni ellenőrzés

7.

Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog

Donáti Celesztina Óvoda (Nagykanizsa 8800, Sugár utca 11-

13.) Fenntartó: Piarista Rend Magyar Tartománya (1052

Budapest, Piarista köz 1.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. február helyszíni ellenőrzés

8.

Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda (8900 Zalaegerszeg,

Radnóti u. 1.) Fenntartó: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Önkormányzata (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 17-19.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. március helyszíni ellenőrzés

9.

Gazdasági Szakközépiskola (8360 Keszthely, Rákóczi utca 3.

(Fórum Üzletház)) Fenntartó: Keszthelyi Akadémia Alapítvány

(8360 Keszthely, Rákóczi Ferenc utca 3.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. március helyszíni ellenőrzés

10.

Bagodi Napsugár Óvoda (8992 Bagod, Deák Ferenc utca 4.)

Fenntartó: Bagod Község Önkormányzata (8992 Bagod,

Kossuth 13.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. március helyszíni ellenőrzés

11.
Teskándi Csukás István Általános Iskola (8991Teskánd,

Rákóczi Ferenc utca 31.) Fenntartó: Klebelsberg

Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest V. kerület, Nádor 

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. március helyszíni ellenőrzés

12.

Csukás István Óvoda, Bölcsőde És Tanuszoda Csukás István

Óvoda, Bölcsőde És Tanuszoda (8991 Teskánd, Rákóczi

Ferenc utca 22.) Fenntartó: Teskánd Község Önkormányzata

(8991 Teskánd, Rákóczi Ferenc utca 3.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. március helyszíni ellenőrzés
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13.

Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda (8971 Zalabaksa, Rákóczi

utca 48. ) Fenntartó: Zalabaksa, Pórszombat, Pusztaapáti,

Kozmadombja, Szilvágy, Kálócfa, Kerkabarabás Községi

Önkormányzatok Fenntartói Társulása (8971 Zalabaksa,

Rákóczi utca 24.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. április helyszíni ellenőrzés

14.

Csertán Sándor Általános Iskola (8924 Alsónemesapáti,

Kossuth utca 23.) Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó

Központ (1051 Budapest V. kerület, Nádor utca 32.) 

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. április helyszíni ellenőrzés

15.

Alsónemesapáti Maci Óvoda (8924 Alsónemesapáti, Kossuth

Lajos utca 23.) Fenntartó: Asónemesapáti Óvodai

Intézményfenntartó Társulás (8924 Alsónemesapáti, Petőfi

utca 1.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. április helyszíni ellenőrzés

16.

Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola (8918

Csonkahegyhát, Fő utca 24. ) Fenntartó: Klebelsberg

Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest V. kerület, Nádor

utca 32.) 

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. április helyszíni ellenőrzés

17.

Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (8360

Keszthely, Vaszary K. utca 12.) Fenntartó: Esthajnalcsillag

Oktatási Alapítvány (8360 Keszthely, Vaszary K. utca 12.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. május helyszíni ellenőrzés

18.

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium

(8360 Keszthely, Fő tér 10.) Fenntartó: Szociális

Missziótársulat (1013 Budapest, Krisztina körút 61/a)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. május helyszíni ellenőrzés

19.

Sármelléki Általános Iskola (8391 Sármellék, Felszabadulás

utca 1-2.) Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

(1051 Budapest V. kerület, Nádor utca 32.) 

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. május helyszíni ellenőrzés

20.

Várvölgyi Óvoda és Bölcsőde (8316 Várvölgy, Kossuth L. utca

86.) Fenntartó: Várvölgy Község Önkormányzata (8316

Várvölgy, Kossuth L. utca 67.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. május helyszíni ellenőrzés

21.

Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola (8895

Pusztamagyaród, Fő út 16.) Fenntartó: Klebelsberg

Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest V. kerület, Nádor

utca 32.) 

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. június helyszíni ellenőrzés

22. Pusztamagyaródi Óvoda (8895 Pusztamagyaród, Kossuth út

2.) Fenntartó: Községi Önkormányzat Pusztamagyaród (8895 

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 
2014. június helyszíni ellenőrzés

23.

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda (8900 Zalaegerszeg,

Űrhajós u. 2.) Fenntartó: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Önkormányzata (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 17-19.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. június helyszíni ellenőrzés

24.

Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda (8900 Zalaegerszeg,

Csillagköz 1.) Fenntartó: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Önkormányzata (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 17-19.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. június helyszíni ellenőrzés

25.

Göcsej Kapuja Bak Óvoda és Általános Művelődési Központ

(8945 Bak, Rákóczi utca 6.) Fenntartó: Baki Köznevelési és

Közművelődési Társulás (8945 Bak, Rákóczi utca 2/a.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. szeptember helyszíni ellenőrzés
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26.

Letenyei Hóvirág Óvoda (8868 Letenye, Bajcsy-Zs. utca 2.)

Fenntartó: Letenye Város Önkormányzata (8868 Letenye,

Kossuth L. utca 10.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. szeptember helyszíni ellenőrzés

27.

Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola (8868 Letenye,

Bajcsy Zs. utca 2.) Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó

Központ (1051 Budapest V. kerület, Nádor utca 32.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. szeptember helyszíni ellenőrzés

28.

Gutorföldi Játék-Vár Óvoda (8951 Gutorfölde, Petőfi utca 11.)

Fenntartó: Gutorfölde Községi Önkormányzat (8951

Gutorfölde, Dózsa utca 1.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. szeptember helyszíni ellenőrzés

29.

Lakhegy Erdőszéli Óvoda (8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca

102.) Fenntartó: Lakhegy Község Önkormányzata (8913

Lakhegy, Petőfi utca 104.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. szeptember helyszíni ellenőrzés

30.

Zrínyi Miklós Általános Iskola(8834 Murakeresztúr, Kossuth

utca 16.) Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

(1051 Budapest V. kerület, Nádor utca 

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014.október helyszíni ellenőrzés

31.

Murakeresztúri Óvoda (8834 Murakeresztúr, Honvéd utca 7.)

Fenntartó: Murakeresztúr Község Önkormányzata (8834

Murakeresztúr, Honvéd utca 3.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014.október helyszíni ellenőrzés

32.

Királyi Pál Általános Iskola (8861 Szepetnek, Petőfi utca 61.)

Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051

Budapest V. kerület, Nádor utca 32.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014.október helyszíni ellenőrzés

33.

Királyi Pál Óvoda És Általános Művelődési Központ

Szepetnek (8861 Szepetnek, Petőfi utca 61.) Fenntartó:

Szepetnek-Sormás-Semjénháza Községi Önkormányzatok

Intézményfenntartó Társulása (8861 Szepetnek, Petőfi utca

70.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014.október helyszíni ellenőrzés

34.

Borsfai Fekete István Általános Iskola (8885 Borsfa, Zrínyi

utca 3/a.) Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

(1051 Budapest V. kerület, Nádor utca 32.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014.október helyszíni ellenőrzés

35.

Borsfai Kisvuk Óvoda (8885 Borsfa, Petőfi utca 3.) Fenntartó:

Borsfai Köznevelési Intézményi Társulás(8885 Borsfa, Zrínyi

út 7.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014.október helyszíni ellenőrzés

36.

Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola (8960 Lenti,

Vörösmarty utca 30.) Fenntartó: Klebelsberg

Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest V. kerület, Nádor

utca 32.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014.október helyszíni ellenőrzés

37.

Lenti Napközi Otthonos Óvoda (8960 Lenti, Vörösmarty utca

41.) Fenntartó: Lenti Város Önkormányzata (8960 Lenti, Zrínyi

Miklós utca 4.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014.október helyszíni ellenőrzés

38.

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola (8756 Nagyrécse,

Haladás utca 4.) Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó

Központ (1051 Budapest V. kerület, Nádor utca 32.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014.november helyszíni ellenőrzés

39.

Nagyrécsei Tündérkert Óvoda (8756 Nagyrécse, Haladás utca

6.) Fenntartó: Nagyrécse Községi Önkormányzat (8756

Nagyrécse, Kossuth Lajos 48.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014.november helyszíni ellenőrzés

40.

Dr. Papp Simon Általános Iskola (8981 Gellénháza, Varga G.

utca 1.) Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

(1051 Budapest V. kerület, Nádor utca 32.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014.november helyszíni ellenőrzés 6
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41.

Gellénházi Óvoda (8981 Gellénháza, Varga Gábor utca 18.)

Fenntartó: Önkormányzat Gellénháza (8981 Gellénháza,

Kossuth 2.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014.november helyszíni ellenőrzés

42.

Zalaegerszegi Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű

Általános Iskola (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca

17-21.) Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

(1051 Budapest V. kerület, Nádor utca 32.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014.november helyszíni ellenőrzés

II. A nem helyi önkormányzatok által fenntartott nevelési-

oktatási intézmények fenntartói tevékenységének

törvényességi ellenőrzése 

1.
Felnőttképzési, Pedagógiai és Humán Szolgáltató Egyéni Cég

(8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 1-3.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. január helyszíni ellenőrzés

2.
School of Business Nonprofit Kft. (6720 Szeged, Tisza Lajos

körút 12.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. február helyszíni ellenőrzés

3.
Piarista Rend Magyar Tartománya (1052 Budapest, Piarista

köz 1.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. február helyszíni ellenőrzés

4.
Keszthelyi Akadémia Alapítvány (8360 Keszthely, Rákóczi

Ferenc utca 3.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. március helyszíni ellenőrzés

5.
Esthajnalcsillag Oktatási Alapítvány (8360 Keszthely, Vaszary

K. utca 12.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. május helyszíni ellenőrzés

6.
Szociális Missziótársulat (1013 Budapest, Krisztina körút

61/a)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2014. május helyszíni ellenőrzés

III. A szakmai vizsgát szervező intézmény

vizsgaszervezési tevékenységének ellenőrzése

A 111/2010. (IV. 9.) Korm. Rendelet 6.§-a és 7.§-a alapján

külön ellenőrzési program szerinti ellenőrzések

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig 

2014. október-november helyszíni ellenőrzés
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Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

1.
Bentlakásos intézményben elhelyezett gondnokoltak

pénzvagyona felhasználásának és kezelésének ellenőrzése

2014. január 1. - 2014. 

december 31.

Folyamatos, az egyes 

intézmények soron 

következő ellenőrzéséhez 

kapcsolódóan

Adatszolgáltatás, helyszíni 

ellenőrzés, iratbemutatás, 

ellátotti és hozzátartoizói interjú.

A szakmai irányító 2014. évi tervei még nem 

állnak rendelkezésre, ezért a feladat 

elvégzése az irányító szerv által 

meghatározott feladatokon felül jelentkezik 

erőforrás lekötésben 

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

1.

I. fokú építésügyi, építésfelügyeleti és műemlékekkel

kapcsolatos örökségvédelmi hatósági munka ellenőrzése

Zalaegerszegi Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalnál

2013.01.01.-2013.12.31. 2013. I. negyedév helyszíni ellenőrzés

2.
I. fokú építésügyi hatósági munka ellenőrzése Letenye Város

Jegyzőjénél
2013.01.01.-2013.12.31. 2013. II. negyedév helyszíni ellenőrzés

3.
I. fokú építésügyi-, és építésfelügyeleti hatósági munka

utóellenőrzése a Keszthelyi Járási Építésügyi Hivatalnál
2013.01.01.-2013.12.31 2013. III. negyedév helyszíni ellenőrzés

4. Építésügyi hatóságok ellenőrzési ütemterveinek egyeztetése 2014.01.01.-2014.12.31. folymatos adatszolgáltatás

5.

Szakmai vezetői értekezlet (I. fokú építésügyi-,

építésfelügyeleti és műemlékekkel kapcsolatos

örökségvédelmi hatóságok vezetői részvételével)

2014.01.01.-2014.12.31.
minden hónap első 

keddjén
tájékoztatás kérése

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak
Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1.

Részt vesz a növényvédelmi káresetek kivizsgálásában, a 

növényvédelmi technológiai hibák feltárásában, szakhatósági 

állásfoglalások kialakításában 2014.márc-okt. folyamatos

helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel, laboratóriumi

vizsgálat

2.

Részt vesz a növényi károsítók, kártételek felderítésében , 

szakhatósági állásfoglalások kialakításában 2014.márc-okt. folyamatos

helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel, laboratóriumi

vizsgálat

3. Talajvédelmi hatósági feladatok ellátása

4.

Elsőfokú talajvédelmi hatósági feladatok ellátása 

(engedélyezés, hatósági ellenőrzés, szankció, szakhatósági 

állásfoglalás, stb.)

Károsító Diagnosztikai Osztály

Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-gazdálkodási Osztály

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZAKIGAZGATÁSI SZERVEI

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

Szociális és Gyámhivatal

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal
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- eljáró hatóságként 2014.év folyamatos

benyújtott adatok ellenőrzése,

helyszíni ellenőrzés

- közreműködő szakhatóságként 2014.év folyamatos

benyújtott adatok ellenőrzése,

helyszíni ellenőrzés

5.

Az engedélyezett termésnövelő anyagok, EK műtrágyák 

hatósági minőségellenőrzésének szervezése, végrehajtása, 

mintavételezés a forgalmazóknál, kereskedelmi egységeknél 

és a gyártók készáru raktáraiban 2014.év

folyamatos/ mintavétel 

külön utasítás szerint helyszíni ellenőrzés, mintavétel

6.

A 59/2008 (IV.29) FVM rendeletben előírt „Helyes 

Mezőgazdasági Gyakorlat” és adatszolgáltatás helyszíni 

ellenőrzése 2014.márc-okt.

NÉBIH 2013. évi 

feladatterve szerint: helyszíni ellenőrzés

7. Agrárkörnyezet-védelmi feladatok, AKG monitoring 2014.márc-okt.

KH-NÉBIH megállapodás 

szerint helyszíni ellenőrzés, mintavétel

8.

Az MVH-val történő együttműködésből adódó, egyes 

szántóföldi gazdálkodási és ültetvény-támogatásokhoz 

kapcsolódó helyszíni AKG társellenőrzések  lefolytatása 2014.márc-okt.

Az MVH ütemezése 

szerint

benyújtott adatok ellenőrzése,

helyszíni ellenőrzés, mintavétel

9.

Az MVH-val történő együttműködésből adódó AKG 

minimumkövetelmények  ellenőrzése 2014.márc-okt.

külön utasítás, ütemterv 

szerint

benyújtott adatok ellenőrzése,

helyszíni ellenőrzés, mintavétel

10.

Az MVH-val történő együttműködésből adódó KM 

ellenőrzések  lefolytatása 2014.márc-okt.

külön utasítás, ütemterv 

szerint helyszíni ellenőrzés

Hatósági ellenőrzési feladatok

11.

Ellátja a jogszabályban meghatározott zöldség-gyümölcs 

ellenőrzési feladatokat, ellenőrzi a belföldön megtermelt, 

forgalomba hozott, illetve kivitelre vagy behozatalra szánt 

zöldséget, gyümölcsöt, dísznövényt és előállításukkal, 

forgalmazásukkal kapcsolatos követelményeket, a nyomon-

követhetőség rendszer feltételeinek teljesülését, előírásainak 

betartását 2014.év folyamatos helyszíni ellenőrzés

12.

Ellenőrzi a földrajzi árujelző oltalomban részesített növényi 

termékek eredetét, nyomon követhetőségét, forgalmazási 

feltételeinek betartását 2014.év folyamatos helyszíni ellenőrzés

13.

Ellenőrzi az iskolagyümölcs program keretében előállított, 

forgalmazott gyümölcs élelmiszerbiztonságra vonatkozó 

előírások betartását 2014.év folyamatos helyszíni ellenőrzés, mintavétel

14.

Ellenőrzi az Európai Unió rendelkezései alapján a zöldség-

gyümölcs válogatók, csomagolók, export feladóhelyek 

termékkezelési körülményeinek (higiéniai előírásoknak) való 

megfelelését 2014.év folyamatos helyszíni ellenőrzés

Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztály 

9
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15.

Ellenőrzi a zárlati károsítók előfordulását a termelőknél az 

export, import  és tranzit szállítmányokban, intézkedik a zárlati 

károsítók felszámolásáról, kötelező védekezést, 

termékmegsemmisítést rendel el, előkészíti a kártalanítási 

eljárást.  Termelési, betakarítási, raktározási, szállítási, 

behozatali, kiviteli, forgalomba hozatali, kísérleti, felhasználási, 

alkalmazási tilalmat, illetve korlátozást, valamint kötelező 

növényvédelmi technológia alkalmazását rendelhet el 2014.év folyamatos

helyszíni ellenőrzés, mintavétel,

laboratóriumi vizsgálat

16.

Ellenőrzi növény-egészségügyi szempontból a növények, 

növényi termékek előállítását, raktározását, szállítását és 

forgalmazását, valamint szúrópróbaszerű ellenőrzéseket 

végez.  Részt vesz a szántóföldi lágyszárú és a kertészeti 

(szőlő, gyümölcs, dísznövény, zöldségpalánta), valamint 

erdészeti és fás szárú energetikai célú szaporítóanyagok 

növény-egészségügyi  ellenőrzésében,  kiegészítő 

laboratóriumi vizsgálatának mintavételezésében 2014.év folyamatos

helyszíni ellenőrzés, mintavétel,

laboratóriumi vizsgálat

17.

Ellenőrzi a növény-egészségügyi nyilvántartásra kötelezett 

termelők által vezetett nyilvántartási rendszert 2014.év folyamatos helyszíni ellenőrzés

18.

Nyomon követi a zárlati és az Európai Unió által megfigyelésre 

kötelezett károsítók megjelenését, terjedését. Felderítést 

végez, ill.  előfordulásuk esetén zárlati és korlátozó 

intézkedéseket hoz. 2014.év folyamatos

helyszíni ellenőrzés, mintavétel,

laboratóriumi vizsgálat

19.

Ellenőrzi az ISPM-15 nemzetközi növény-egészségügyi 

előírás  fa-csomagolóanyag gyártókra, forgalmazókra, 

hőkezelést végző cégekre, valamint a kereskedelemben 

használt fa-csomagolóanyagokra vonatkozó előírásait 2014.év folyamatos helyszíni ellenőrzés

20.

Elvégzi az Európai Közösség növényútlevéllel kapcsolatos 

teendőit, feljogosítja a termelőket a növényútlevél kiadására, 

kiadja a csereútlevelet és ellenőrzi a termelők ezzel 

kapcsolatos nyilvántartását 2014.év folyamatos helyszíni ellenőrzés

21.

Ellenőrzi a termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi 

tevékenységét, az integrált növényvédelem elveinek 

teljesülését, a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok 

felhasználása során a kijuttatás technikai megvalósítását, az 

egészségügyi és a kémiai biztonságot, az engedélyköteles 

termékek felhasználásához rendelt szakképesítés meglétét, a 

növényvédő szer felhasználási és vásárlási engedély 

érvényességét. 2014.év folyamatos helyszíni ellenőrzés

22.

Ellenőrzi a növényvédelmi gépek alkalmasságát igazoló 

forgalomba hozatali engedély, valamint a kijuttatás technikai 

alkalmasságát igazoló működési engedély érvényességét 2014.év folyamatos helyszíni ellenőrzés

23.

Felszólítja a gazdálkodót a károsítók elleni védekezésre; 

közérdekű védekezést, állami védekezést, illetve 

megsemmisítést rendel el, hatósági ellenőrzése során 

növényvédelmi,  élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-

ellenőrzési bírságot szabhat ki, szabálysértési eljárást 

kezdeményezhet, büntető feljelentést tehet, illetve szükség 

szerinti megfelelő intézkedést hozhat. 2014.év folyamatos helyszíni ellenőrzés
10



Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

24.

A parlagfű fertőzés felszámolása érdekében közérdekű 

védekezést rendel el, növényvédelmi bírságot szab ki és 

gondoskodik a mentesítés elvégzéséről, valamint nyomon 

követi a kiszabott bírság és a közérdekű védekezési költség 

befizetését 2014.év

július 01. és 

október 15. között 

folyamatos helyszíni ellenőrzés

25.

Részt vesz a légi permetezési engedélyezési eljárásokban és 

ellenőrzi a mezőgazdasági repülésre vonatkozó előírások 

(szakirányító jelenléte, légi járművezető növényvédelmi 

továbbképzésének érvényessége, tevekénységhez szükséges 

engedélyek megléte, előírt nyilvántartások vezetése, az 

alkalmazott készítmény felhasználhatósága, stb.) betartását, 

és a kijuttatási terveket, bejelentéseket nyilvántartja 2014.év

április és október 

között folyamatos

benyújtott adatok elenőrzése,

alkalomszerűen helyszíni ell.

26.

Ellenőrzi a légi növényvédelemre vonatkozó előírások 

(szakirányító jelenléte, légi járművezető növényvédelmi 

továbbképzésének érvényessége, tevekénységhez szükséges 

engedélyek meglétének ellenőrzése, előírt nyilvántartások 

vezetése, az alkalmazott készítmény felhasználhatósága, stb.) 

betartását, illetve a bejelentéseket nyilvántartja 2014.év folyamatos helyszíni ellenőrzés

27.

Részt vesz a növényvédelmi káresetek kivizsgálásában. 

Közreműködik az engedélyköteles termék (növény védőszer, 

stb.) általi szennyezések, állat, méh, mérgezések és 

vízszennyezések okozta halpusztulások 

szakvéleményezésében, szükség szerinti helyszíni 

kivizsgálásában 2014.év folyamatos

bekért adatok ellenőrzése,

helyszíni ellenőrzés

28.

Szakhatósági állásfoglalást ad ki piacnyitás, növényvédőszer-

raktározási tevékenységre vonatkozó telepengedélyezési 

eljárás és növényvédő szer nagy- és kiskereskedelmi 

forgalmazási tevékenységre vonatkozó működési 

engedélyezési eljárás esetén 2014.év folyamatos helyszíni ellenőrzés

29.

Ellenőrzi az engedélyköteles termékek esetében a 

reklámozás, tárolás, forgalmazás, szállítás, vásárlás és 

felhasználás személyi- és tárgyi feltételeit, a szolgáltatás 

szakszerűségét, az előírt nyilvántartás vezetését, 2014.év folyamatos helyszíni ellenőrzés

30.

Részt vesz az agrárkörnyezet-gazdálkodási intézkedés 

keretében egyes szántóföldi gazdálkodási és ültetvény-

támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzésekben, 

ellenőrzi az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokban előírt 

növény- és talajvédelmi követelmények betartását, 2014.év folyamatos

bekért adatok ellenőrzése,

helyszíni ellenőrzés

31.

Ellátja az agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési 

rendszer ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat 2014.év folyamatos helyszíni ellenőrzés

Kiemelt ellenőrzési feladatok 2014.év folyamatos helyszíni ellenőrzés

32.

Részt vesz az időszakosan elrendelt kiemelt ellenőrzési 

feladatok végrehajtásában, különös tekintettel a fogyasztók 

élelmiszerbiztonsági kockázatelemzésén alapuló 

élelmiszerlánc ellenőrzésében, szükség esetén intézkedik, 

bírságot szab ki 2014.év

szakmai irányító szerv 

utasítása szerint helyszíni ellenőrzés
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Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

33.

Részt vesz a növényi eredetű szaporítóanyagok genetikailag 

módosított szennyeződés keveredésének kivizsgálásában, az 

e feladat végrehajtása céljából hozott utasítások alapján 2014.év

szakmai irányító szerv 

utasítása szerint helyszíni ellenőrzés

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

1 Erdősítések műszaki átvétele 2014. II. félév folyamatos helyszíni ellenőrzés

2 Befejezett erdősítések felülvizsgálata 2014. II. félév folyamatos helyszíni ellenőrzés

3
2013. évi fahasználati munkák műszaki átvétele, bizonylatok

ESZIR rögzítése.
2014. I. félév folyamatos helyszíni ellenőrzés

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak
Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1. vadászati tevékenység éjjeli ellenőrzése 2014.01.01-12.31. havi helyszíni ellenőrzés -

2. társas vadászatok ellenőrzése 2014.01.01-02.28. heti helyszíni ellenőrzés -

3. társas vadászatok ellenőrzése 2014.11.01-12.31. heti helyszíni ellenőrzés -

4. zárttéri vadtartás ellenőrzése 2014.03.01-12.31 eseti helyszíni ellenőrzés -

5. vadbegyűjtő helyek ellenőrzése 2014.01.01-12.31. eseti helyszíni ellenőrzés -

6. vadászati naplók ellenőrzése 2014.01.01-12.31. eseti helyszíni ellenőrzés -

7. hivatásos vadászok ellenőrzése 2014.01.01-12.31. eseti helyszíni ellenőrzés -

8. éves vadgazdálkodási tervek végrehajtásának ellenőrzése 2014.06.01-08.31. eseti adatszolgáltatás -

9. vadászatra jogosult komplex ellenőrzése 2014.01.01-12.31. eseti adatszolgáltatás, iratbemutatás -

10. haltelepítések ellenőrzése 2014.03.01-11.30. eseti helyszíni ellenőrzés -

11. horgászati, halászati tevékenység ellenőrzése 2014.03.01-12.31. eseti helyszíni ellenőrzés -

12. halgazdálkodási tervek végrehajtásának ellenőrzése 2014.06.01-08.31. eseti adatszolgáltatás -

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1 közétkeztetés, vendéglátás 2014. I. negyedév ütemterv szerint helyszíni ellenőrzés 83

2 üzlet, szaküzlet, nagykereskedelmi raktár 2014. I. negyedév ütemterv szerint helyszíni ellenőrzés 51

3 multi kereskedelem 2014. I. negyedév ütemterv szerint helyszíni ellenőrzés 5

4 üzem ellenőrzés 2014. I. negyedév ütemterv szerint helyszíni ellenőrzés 3

5 állatorvosi rendelő, és gyógyszertár 2014. I. negyedév ütemterv szerint helyszíni ellenőrzés 7

6 takarmány előállítás, forgalmazás 2014. I. negyedév ütemterv szerint helyszíni ellenőrzés 6

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

Földművelésügyi Igazgatóság

Erdészeti Igazgatóság

12
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Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

1.
Nagykanizsai Járási Földhivatal átfogó szakmai felügyeleti

ellenőrzése

2013.01.01.- ellenőzés 

időpontja
2014. november 15-ig

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján történő 

ellenőrzés

2.
Letenyei Járási Földhivatal átfogó szakmai felügyeleti

ellenőrzése

2013.01.01.- ellenőzés 

időpontja
2014. november 15-ig

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján történő 

ellenőrzés

3.
Keszthelyi Járási Földhivatal szakmai felügyeleti

utóellenőrzése

2014.01.01.- ellenőrzés 

időpontja
2014. november 15-ig

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján történő 

ellenőrzés

4. Lenti Járási Földhivatal szakmai felügyeleti utóvizsgálata
2014.01.01.- ellenőrzés 

időpontja
2014. november 15-ig

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján történő 

ellenőrzés

5.
A földhasználati nyilvántartás feltöltöttsége érdekében tett

intézkedések ellenőrzése valamennyi járási földhivatalnál

2014.01.01.- ellenőrzés 

időpontja
2014. november 15-ig

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján történő 

ellenőrzés

6.
A koordinációs vizsgálatok rendjének ellenőrzése a járási

földhivataloknál

2014.01.01.- ellenőrzés 

időpontja
2014. november 15-ig

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján történő 

ellenőrzés

A vizsgálat során kiemelten kell kezelni a 

szakmai előírások betartásának ellenőrzését, 

az adatszolgáltatási díjak és koordinációs 

vizsgálati díjak megállapításának a 

helyességét.

Földhivatal
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7.

A felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavításával

kapcsolatos ügyek intézésének felülvizsgálata, különös

tekintettel a jogszabályváltozásokból adódó új elemek

alkalmazására.

2014.01.01.- ellenőrzés 

időpontja
2014. november 15-ig

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján történő 

ellenőrzés

8.

A részarány földkiadás során szerzett osztatlan közös tulajdon

megszüntetési eljárások során a részt vevő földmérési

vállalkozások szakfelügyeleti ellenőrzése.

2014.01.01.- ellenőrzés 

időpontja
2014. november 15-ig

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján történő 

ellenőrzés

Folyamatos, mintavételes szakfelügyeleti 

ellenőrzése, mely kiterjed a földmérési 

jogszabályok, szabályzatok és minőségi 

követelmények betartásának az 

ellenőrzésére.

9. Földmérési szakfelügyleti ellenőrzések lefolytatása
2014.01.01. - ellenőrzés 

időpontja
2014. november 15-ig

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján történő 

ellenőrzés

Folyamatos, mintavételes szakfelügyeleti 

ellenőrzése, mely kiterjed a földmérési 

jogszabályok, szabályzatok és minőségi 

követelmények betartásának az 

ellenőrzésére.

10.
A függőben tartás jogintézménye alkalmazásának ellenőrzése

valamennyi járási földhivatalnál

2014.01.01.- ellenőrzés 

időpontja
2014. november 15-ig

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján történő 

ellenőrzés

11.
Az eljárás felfüggesztése jogintézménye alkalmazásának

ellenőrzése a járási földhivataloknál

2014.01.01.- ellenőrzés 

időpontja
2014. november 15-ig

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján történő 

ellenőrzés

12. TAKARNET felhasználók ellenőrzése
2014.01.01. - ellenőrzés 

időpontja
2014. november 15-ig

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján történő 

ellenőrzés

FÖMI-től kapott adatok alapján, járási 

földhivatalonként legalább egy felhasználó

13. 2014. évi határszemle végrehajtása
Elrendeléstől (2014. május) 

- 2014. október 15.
2014. október 15-ig helyszíni ellenőrzés

A megye erdő nélküli termőterületének 20%-

a.

14. Parlagfű mentesség ellenőrzése

2014.07.01.-től a 

avegetációs iődszak 

végéig

2014.07.01.-től a 

avegetációs iődszak 

végéig

helyszíni ellenőrzés
Részben közös ellenőrzés a Növény- és 

talajvédelmi Igazgatósággal
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Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

1
Dolomit Kft    Alsópáhok, Dózsa u. 8.

adószám: 10513187-2-20 (záró)
2013.10.01.-től 

2013.12.31.-ig

2014. január helyszíni ellenőrzés

2

Hinvi Kft.

Karmacs, Nádor utca 5.

adószám: 11353065-2-20 (átfogó)

2011.04.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. január helyszíni ellenőrzés

3

PSM Protech Hungaria Bt.

Zalaegerszeg, Kaszaházi út 43.

adószám: 27639386-2-20 (átfogó)

2011.05.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. január helyszíni ellenőrzés

4

NEFMI Zalaegerszegi Gyermekotthona

Zalaegerszeg, Posta utca 144.

adószám: 15308658-1-20 (átfogó)

2011.02.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. január helyszíni ellenőrzés

5
Kolping Katolikus Szakiskola és Kollégium 

Nagybajom, Templom u. 5.

adószám: 18780161-1-14 (átfogó)

2009.01.01.-től 

2013.12.31.-ig

2014. január helyszíni ellenőrzés

6

Gartner Intertrans Hungária Kft.

Zalaegerszeg, Speditőr u. 1.

adószám: 10457812-2-20 (téma)

2012.11.01.-től

2013.12.31-ig 2014. január helyszíni ellenőrzés

7

Kiskunsági Nemzeti Park

Kecskemét, Liszt F. u. 19

adószám:15323888-2-03 (átfogó)

2009.10.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. február helyszíni ellenőrzés

8

Közép-Tisza–vidéki Vízügyi Igazgatóság

Szolnok, Boldog Sándor krt 4.

adószám: 15308469-2-16 (átfogó)

2009.10.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. február helyszíni ellenőrzés

9

Közép-Tisza–vidéki Vízügyi Felügyelőség 

Szolnok, Boldog Sándor krt 4.

adószám: 15325725-2-16 (átfogó)

2009.10.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. február helyszíni ellenőrzés

10

VIA Kanizsa Zrt.

Nagykanizsa, Zrínyi utca 35.

adószám: 14653931-2-20 (átfogó)

2011.06.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. február helyszíni ellenőrzés

11

Zalaker-Sped Ker.és Szolg.Kft.

Zalaegerszeg,  

Kölcsey F. u. 11.

adószám: 11353838-2-20 (téma)

2013.02.01.-től

2014.01.31-ig 2014. február helyszíni ellenőrzés

12

Pulzáló Kft

Kehida, Dózsa Gy. u. 11.

adószám: 13231208-2-20 (téma)

2009.02.01-től 2014.01.31-

ig
2014. február helyszíni ellenőrzés

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály

15



Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

13

Deák Ferenc Zrt

Söjtör, Központi Telep hrsz 017/4

adószám: 13772327-2-20 (átfogó)

2010.11.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. március helyszíni ellenőrzés

14

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Eger, Sánc u. 6.

adószám: 15323864-2-10 (átfogó)

2010.09.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. március helyszíni ellenőrzés

15

Eurocircuits Nyomtatott Áramkör Gyártó Kft,

Felsőtárkány, Berva-völgy 2401/9.

adószám: 11162973-2-10 (átfogó)

2011.03.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. március helyszíni ellenőrzés

16

Kolping Támogató Szolgálat  

Zalaegerszeg, Külsőkórház u. 6.

adószám: 18968581-1-20 (átfogó)

2012.01.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. március helyszíni ellenőrzés

17

Avius Kft

Nagykanizsa, Csengery utca 113.

adószám: 12790715-2-20 (átfogó)

2011.07.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. március helyszíni ellenőrzés

18

Kanizsai Dorottya Kórház

Nagykanizsa, Szekeres  u. 2-8.

adószám: 15433750-2-20 (téma)

2012.06.01.-től

2014.02.28.-ig 2014. március helyszíni ellenőrzés

19

Városgazdálkodási Kft

Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

adószám: 11340908-2-20 (téma)

2009.04.01-től 2014.02.28-

ig
2014. március helyszíni ellenőrzés

összevont 

ellenőrzés

20

Őszikék Időskorúak Otthona

Kehidakustány, Petőfi u. 93.

adószám: 19283320-1-20 (átfogó)

2011.04.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. április helyszíni ellenőrzés

21

ANTON KFT.

Zalaegerszeg, Sport utca 16.

adószám: 11342261-2-20 (átfogó)

2011.06.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. április helyszíni ellenőrzés

22

Femat Hungária Kft.

Csesztreg,Ady utca 49.

adószám: 11352552-2-20 (átfogó)

2011.05.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. április helyszíni ellenőrzés

23

Szemafor-Clean Kft

Nagykanizsa, Erzsébet tér 17.

adószám: 11349749-2-20 (átfogó)

2011.10.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. április helyszíni ellenőrzés

24

Zalaszám Informatika Kft

Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.

adószám: 10548873-2-20 (átfogó)

2012.07.01.-től

2014.03.31.-ig 2014. április helyszíni ellenőrzés

25

Zalai Nyomda Zrt

Zalaegerszeg, Gorkij utca 1.

adószám: 13091909-2-20 (átfogó)

2011.06.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. május helyszíni ellenőrzés

16
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26

FM.Vas Acélker.és Szolg.Kft.

Zalaegerszeg, Bánya utca 4.

adószám: 11350062-2-20 (átfogó)

2011.06.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. május helyszíni ellenőrzés

27

Kolping Hotel Kft.

Alsópáhok, Fő u. 120.

adószám: 11354884-2-20 (átfogó)

2011.12.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. május helyszíni ellenőrzés

28

Kőnig Kft

Nagykanizsa, Magyar utca 4-6. 

adószám: 27662348-2-20 (átfogó)

2011.05.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. május helyszíni ellenőrzés

29

Zalaegerszegi Kistérségért Nonprofit Kft

Zalaegerszeg, Kossuth L. 45-49.

adószám: 22358552-1-20 (téma)

2013.04.01-től 2014.04.30-

ig
2014. május helyszíni ellenőrzés

30

Z+D Kft.

Keszthely, Hévízi u. 130.

adószám: 10531011-4-20 (téma)

2012.10.01-től 2014.04.30-

ig
2014. május helyszíni ellenőrzés

31

Simex Kft

Csácsbozsok, Budai-Völgy u. 23

adószám: 10669831-2-20 (téma)

2009.05.01-től 

2014.04.30-ig
2014. május helyszíni ellenőrzés

32

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 

Jósvafő, Tengerszem oldal 1. 

adószám: 15323857-2-05 (átfogó)

2009.10.01.-től 

2014.05.31.-ig
2014. június helyszíni ellenőrzés

33

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Miskolc, Vörösmarty u. 77.

 adószám: 15308445-2-05 (átfogó)

2009.10.01.-től 

2014.05.31.-ig
2014. június helyszíni ellenőrzés

34

Észak-magyarországi Körny. Term. és Vízügyi Felügyelőség

Miskolc, Mindszenti tér 4.

adószám: 15325701-2-05 (átfogó)

2009.10.01.-től 

2014.05.31.-ig
2014. június helyszíni ellenőrzés

35

Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona

Bázakerettye, Virág utca 4.

adószám: 15433482-1-20 (átfogó)

2012.01.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. június helyszíni ellenőrzés

36

Rotary Fúrási Zrt

Nagykanizsa, Erzsébet tér 22.

adószám: 11349433-2-20 (téma)

2012.07.01-től 2014.05.31-

ig
2014. június helyszíni ellenőrzés

37

SZERAPISZ-ZALA Kft

Zalaegerszeg, Rákóczi u. 56-58

adószám: 13515906-2-20 (téma)

2009.07.01-től 2014.05.31-

ig
2014. június helyszíni ellenőrzés

összevont 

ellenőrzés

38

Elanders Hungary Kft. 

Zalalövő, Újmajor utca 2.

adószám: 12718216-2-20  (átfogó)

2011.06.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. július helyszíni ellenőrzés

39

Észak-Zalai Víz és Csatornamű Zrt

Zalaegerszeg, Balatoni  út 8.

adószám: 11354286-2-20  (átfogó)

2011.07.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. július helyszíni ellenőrzés

17
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40

Zala Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs

Intézete és Otthona

Magyarszerdahely Újnéppuszta 9.

adószám: 15432821-2-20 (átfogó)

2012.01.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. július helyszíni ellenőrzés

41

FOREST Hungary Kft. 

Zalaegerszeg, Hock J. u. 90.

adószám: 11353931-2-20 (téma)

2012.11.01-től 2014.06.30-

ig
2014. július helyszíni ellenőrzés

42

Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ

Lenti, Kossuth út 10.

adószám: 18214181-1-20 (átfogó)

2011.09.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. augusztus helyszíni ellenőrzés

43

SH Rekord Ruhaipari Kft.

Zalaszentgrót, Eötvös u 1-3.

adószám: 10279399-2-20 (átfogó)

2011.06.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. augusztus helyszíni ellenőrzés

44

Principális és Felső Zalamenti Vízi Társulat 

Nagykanizsa, Batthyány u. 27.

adószám: 10082005-2-20 (átfogó)

2013.01.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. augusztus helyszíni ellenőrzés

45

Fit-well Kft

Zalaegerszeg, Mártírok u. 52. 

adószám: 12688119-2-20 (téma)

2009.08.01-től 

2014.07.31-ig
2014. augusztus helyszíni ellenőrzés

46

Grót Coop Zrt.

Zalaszentgrót, Eötvös utca 16.

adószám: 11815080-2-20 (átfogó)

2011.11.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. szeptember helyszíni ellenőrzés

47

Color Kft.

Zalaegerszeg, Sport utca 3.

adószám: 10723922-2-20 (átfogó)

2011.10.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. szeptember helyszíni ellenőrzés

48

"KEHIDA-TERMÁL Kft.

Kehidakustány, Kossuth utca 60.

adószám: 10496941-2-20 (átfogó)

2011.10.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. szeptember helyszíni ellenőrzés

49

Zala Megyei Önkormányzat Idősek Otthona

Zalakomár, Péczely köz 1.

adószám: 15435343-1-20 (átfogó)

2012.01.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. szeptember helyszíni ellenőrzés

50

Atlanta Electro Systems Hungary Kft

Zalaegerszeg, Wlasics u. 13.

adószám: 11351252-2-20 (téma)

2012.12.01-től 2014.08.31-

ig
2014. szeptember helyszíni ellenőrzés

51
RADICI Hungary Kft.

Mihályfa, Kossuth u. 57.

adószám: 10860867-2-20 (téma) 

2009.10.01-től

2014.08.31-ig
2014. szeptember helyszíni ellenőrzés

összevont 

ellenőrzés

52

Zala Megyei Kórház

Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.

adószám: 15432742-2-20  (átfogó)

2011.11.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. október helyszíni ellenőrzés

18
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53

MÁK ZM. Ig. OEP Finanszírozási Intézmények

Zalaegerszeg, Virág Benedek u. 5.

adószám: 15999717-1-20 (átfogó)

2011.10.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. október helyszíni ellenőrzés

54

Zalakerámia Zrt.

Tófej, Rákóczi utca 44.

adószám: 10576500-2-20  (átfogó)

2010.11.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. október helyszíni ellenőrzés

55

Honeywell Hőtechnika Kft

Nagykanizsa, Dózsa út 147.

adószám: 10517961-2-20 (átfogó)

2012.02.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. október helyszíni ellenőrzés

56

HEAT-GÁZGÉP Kft

Nagykanizsa, Erdész u. 28.

adószám: 11358187-2-20 (téma)

2013.01.01-től 2014.09.30-

ig
2014. október helyszíni ellenőrzés

57

Helikoninvest Kft

Keszthely, Erzsébet királyné u. 21.

adószám: 11350622-2-20 (átfogó)

2011.11.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. november helyszíni ellenőrzés

58

Hoffmann Carbon Kft.

Csesztreg, Ady u. 49.

adószám: 10965096-2-20 (átfogó)

2011.11.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. november helyszíni ellenőrzés

59

WH Consulting Kft

Zalaegerszeg, Ady u. 2.

adószám: 13773160-2-20 (átfogó)

2011.11.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. november helyszíni ellenőrzés

60

Ruget Magyarország Kft

Nagykanizsa,Raktárház u. 14.

adószám: 12962903-2-20 (átfogó)

2012.01.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. november helyszíni ellenőrzés

61

Kontakt Nonprofit Kft

Zalaegerszeg, Kossuth u. 51.

adószám: 20271017-2-20 (téma)

2013.03.01.-től

2014.10.31-ig 2014. november helyszíni ellenőrzés

62
Imofi S.R.W.S Kft

Zalaszentgrót, Türjei u. 19.

adószám: 23047516-2-20 (téma)

2009.11.01-től

2014.10.31-ig
2014. november helyszíni ellenőrzés

63

Helsa Kft.

Zalaegerszeg,  Gazdaság u. 48.

adószám: 11345848-2-20  (átfogó)

2011.11.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. december helyszíni ellenőrzés

64

ZÁÉV Zrt.

Zalaegerszeg, Millenium köz 1.

adószám: 10738885-2-44  (átfogó)

2011.11.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. december helyszíni ellenőrzés

19
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65

Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft

Nagykanizsa, Sabján Gy. utca 3.

adószám: 22326852-2-20 (átfogó)

2012.03.01.-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2014. december helyszíni ellenőrzés

66

Zalai Járműjavító Kft.

Zalaegerszeg, Zrínyi út 99.

adószám: 11350440-2-20 (téma)

2013.09.01-től 2014.11.30-

ig
2014. december helyszíni ellenőrzés

67

Dynamic Technologies Hungary Kft

Nagykanizsa, Vár u. 12.

adószám: 11961569-2-20 (téma)

2012.09.01-től 2014.11.30-

ig
2014. december helyszíni ellenőrzés

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

1.

Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével,

nyugdíjbiztosítási nyilvántartások adatai megbízhatóságával

kapcsolatos átfogó ellenőrzések

2008.12.01.-2013.12.31. 2014.01.01.-06.30.

Helyszíni ellenőrzés, egyéb 

tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, iratbemutatás

Tervezett ellenőrzési szám 15 db

2.

Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével,

nyugdíjbiztosítási nyilvántartások adatai megbízhatóságával

kapcsolatos átfogó ellenőrzések

2008.12.01.-2013.12.31. 2014.07.01.-11.30.

Helyszíni ellenőrzés, egyéb 

tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, iratbemutatás

Tervezett ellenőrzési szám  9  db

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ellenőrzési Osztálya

20
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Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1 Igazolólap kiállításának ellenőrzése 2014. év folyamatos
helyszíni ell., adatszolgáltatás, 

iratbemutatás

2 Magán-munkaközvetítők, munkaerő-kölcsönzők ellenőrzése 2014. év folyamatos
helyszíni ell., adatszolgáltatás, 

iratbemutatás

3
Harmadik országbeliek engedélyköteles foglalkoztatásának

ellenőrzése
2014. év folyamatos

helyszíni ell., adatszolgáltatás, 

iratbemutatás

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1
Védett munkavállalók (nők, fiatalkorúak, megváltozott

munkaképességűek) foglalkoztatásának célellenőrzése
2014. március-április Heti ütemezés

Helyszíni ellenőrzés; adatbázis 

lekérdezése; adatszolgáltatás 

és iratbemutatás kérése

Az NMH MMI által a célvizsgálat 

megkezdésekor meghatározott 

számú/intenzitású ellenőrzés

2

A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a

foglalkoztatására vonatkozó alapvető szabályok érvényre

juttatására irányuló akcióellenőrzés

2014. június-július Heti ütemezés

Helyszíni ellenőrzés; adatbázis 

lekérdezése; adatszolgáltatás 

és iratbemutatás kérése

Az NMH MMI által a célvizsgálat 

megkezdésekor meghatározott 

számú/intenzitású ellenőrzés

3
A mezőgazdaságban munkát végző munkavállalók

foglalkoztatásának célvizsgálata
2014. szeptember Heti ütemezés

Helyszíni ellenőrzés; adatbázis 

lekérdezése; adatszolgáltatás 

és iratbemutatás kérése

Megyei célvizsgálat; felügyelőnként 5 

munkáltató ellenőrzése

4 A munkabérrel kapcsolatos szabályok célellenőrzése 2013. október-november Heti ütemezés

Helyszíni ellenőrzés; adatbázis 

lekérdezése; adatszolgáltatás 

és iratbemutatás kérése

Az NMH MMI által a célvizsgálat 

megkezdésekor meghatározott 

számú/intenzitású ellenőrzés

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

1
Rezsicsökkentésel kapcsoltos jogszabályi előírások

teljesítésének ellenőrzése
2014.01.01-2014.12.31. Előírás szerint Tájékoztatás kérése

2

Villamosenergia-földgáz-viziközmű-távhő és

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenőrzése a

beérkezett fogyasztó beadványok alapján

2014.01.01-2014.12.31. Előírás szerint Tájékoztatás kérése

3

Szavatossággal, jótálással kapcsoltos fogyasztói kifogások

intézésének ellenőrzése, valamint fogyasztói igények

érvényesítésére vonatkozó megtévesztő kereskedlmi

gyakorlatok kiszűrése

2014.04.07-2014.11.28. Előírás szerint Helyszíni ellenőrzés

4

Általános kereskedlmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás

átfogó vizsgálata, különös tekintettel az áruházláncok akciós

ajánlataira

2014.03.10-2014.12.31. Előírás szerint Helyszíni ellenőrzés

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

 Munkaügyi Központ

Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve

Munkaügyi Felügyelősége

21
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5
Árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység

ellenőrzése
2014.03.03-2014.10.10-ig Előírás szerint Helyszíni ellenőrzés

6

A 18.életévét be nem töltött személyek védelmét szolgáló

jogszabályoknak való megfelés fokozott ellenőrzése, különös

tekintettel az alkoholtartalmú italokkal és dohánytermékekkel

történő kiszolgálás ellenőrzésére

2014.01.27-2014.10.24-ig Előírás szerint Helyszíni ellenőrzés

7

Az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és

szolgáltatási tevékenységek ellenőrzése, különös tekintettel a

rendezvényekre kitelepült egységekre és a taxi-szolgáltatás

ellenőrzésére

2014.06.02-2014.08.29-ig Előírás szerint Helyszíni ellenőrzés

8
csecsemő- és kisgyermek-ruházati termékek piacfelügyeleti

ellenőrzése
2014.03.03-2014.10.31-ig Előírás szerint Helyszíni ellenőrzés

9
Játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti

ellenőrzése
2014.03.31-2014.10.24-ig Előírás szerint Helyszíni ellenőrzés

10 A villamos fogyasztásmérők hitelesítési cseréjének vizsgálata 2014.04.01-2014.09.26-ig Előírás szerint Adatbekérés

11

A reklámtevékenység átfogó ellenőrzése, különös tekintettel a

megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra és az ingatlanirodák

internetes hirdetéseire

2014.03.17-2014.10.31-ig Előírás szerint Helyszíni ellenőrzés

12

Elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének

ellenőrzése, különös tekintettel a honlapokon megjelenített

valóságtartalmára

2014.02.07-2014.10.17-ig Előírás szerint Adatbekérés

13
Elektronikus hírközlési szolgáltatás átfogó ellenőrzése a

beérkezett fogyasztói beadványok alapján
2014.01.01-2014.12.31-ig Előírás szerint Adatbekérés

14
RAPEX riasztás keretében érkező termékek keresése

kereskedelmi egységekben, webáruházakban
2014.01.01-2014.12.31-ig Előírás szerint Helyszíni ellenőrzés

15
KPIR rendszerben található veszélyes termékek kereskedelmi

forgalomból történő kivonásának ellenőrzése
2014.01.01-2014.12.31-ig Előírás szerint Helyszíni ellenőrzés

16
A kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági

termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
2014.02.17-2014.11.28-ig Előírás szerint Helyszíni ellenőrzés

17
Játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti

ellenőrzése
2014.02.03-2014.10.31-ig Előírás szerint Helyszíni ellenőrzés

18
Építési termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött

piacfelügyeleti ellenőrzése
2014.02.03-2014.10.31-ig Előírás szerint Helyszíni ellenőrzés
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1
Vízművek közegészségügyi ellenőrzések (NSZSZ

hatáskörébe tartozó)
folyamatos folyamatos helyszíni ellenőrzés gépkocsi 

2 Művese állomások közegészségügyi ellenőrzése folyamatos folyamatos helyszíni ellenőrzés gépkocsi 

3 Ásványvíz kutak közegészségügyi ellenőrzése folyamatos

folyamatos, összesítő 

jelentés: 2014. december 

31.

helyszíni ellenőrzés gépkocsi 

4 Mérgezési esetbejelentések ellenőrzése folyamatos

folyamatos, jelentés: 

negyedévente az aktuális 

időszakot követő  hónap 

15-ig

helyszíni ellenőrzés( OSZIR-on 

keresztűl is)
gépkocsi, információs eszköz és felület 

5

Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó étrend-

kiegészítő készítményeket forgalmazó egységekben az

étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) EszCsM

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és

a 432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások

ellenőrzése, D-vitamin és kalcium tartalomra vonatkozó

laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

2014. március 01. - 2014. 

december 31.
összesítő jelentés

helyszíni ellenőrzés, 

mintavételezés
gépkocsi, vizsgálati díj

6

Potencia fokozó étrend-kiegészítő készítményeket forgalmazó

egységekben Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.)

EszCsM rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések

vizsgálata és a 432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi

állítások ellenőrzése, gyógyszer-hatóanyag tartalomra

vonatkozóan célzott laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

2014. március 01. - 2014. 

december 31.
összesítő jelentés

helyszíni ellenőrzés, 

mintavételezés
gépkocsi, vizsgálati díj

7

Anyatej-helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszereket, mint

különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket

forgalmazó egységekben a különleges táplálkozási célú

élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet, az

anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló

20/2008. (V. 14.) EüM rendelet, valamint a 1924/2006/EK

rendeletben foglalt jelölések, és tápanyag-összetétel

ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

2014. március 01. - 2014. 

december 31.
összesítő jelentés

helyszíni ellenőrzés, 

mintavételezés
gépkocsi, vizsgálati díj

8

Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket

forgalmazó egységekben (speciális gyógyászati célra szánt

tápszerek) Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.)

EszCsM rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések

vizsgálata és a 432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi

állítások ellenőrzése, gyógyszer-hatóanyag tartalomra

vonatkozóan célzott laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

2014. március 01. - 2014. 

december 31.
összesítő jelentés

helyszíni ellenőrzés, 

mintavételezés
gépkocsi, vizsgálati díj

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
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9.

Csecsemők és kisgyermekek számára készült, gabona alapú

élelmiszereket, bébiételeket, mint különleges táplálkozási

igényt kielégítő élelmiszereket forgalmazó egységekben a

különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004.

(IV. 26.) ESzCsM rendelet, a csecsemők és kisgyermekek

számára készült feldolgozott gabona alapú élelmiszerekről és

bébiételekről szóló 35/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletben

foglaltak alapján a jelölések ellenőrzése, laboratóriumi

vizsgálatokkal kiegészítve.

2014. március 01. - 2014. 

december 31.
összesítő jelentés

helyszíni ellenőrzés, 

mintavételezés
gépkocsi, vizsgálati díj

10.

Glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszereket forgalmazó

egységek ellenőrzése a különleges táplálkozási célú

élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet, a

lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek

összetételéről és címkézéséről szóló 41/2009/EK rendelet

alapján a jelölések ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal

kiegészítve.

2014. március 01. - 2014. 

december 31.
összesítő jelentés

helyszíni ellenőrzés, 

mintavételezés
gépkocsi, vizsgálati díj

11.

Testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, csökkentett

energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt

élelmiszereket forgalmazó egységek A különleges táplálkozási

célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet,

a testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, csökkentett

energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt

élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet,

valamint a 432/2012/EU Bizottsági rendeletben foglaltak

alapján a jelölések, egészségre vonatkozó állítások

ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

2014. március 01. - 2014. 

december 31.
összesítő jelentés

helyszíni ellenőrzés, 

mintavételezés
gépkocsi, vizsgálati díj

12.

Cumikat és cuclikat forgalmazó egységek A cumik és cuclik

egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás

feltételeiről szóló 9/2002. (X. 17.) ESzCsM rendelet 6. §-a

alapján minőségi és egészségügyi megfelelőségről szóló

dokumentum ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal

kiegészítve.

2014. március 01. - 2014. 

december 31.
összesítő jelentés

helyszíni ellenőrzés, 

mintavételezés
gépkocsi, vizsgálati díj

13.

Kozmetikumot előállító cégek Kozmetikum gyártóhelyek

teljeskörű, komplex, laboratóriumi vizsgálattal összekötött

ellenőrzése. Az 1223/2009/EK rendelet és a 246/2013 (VII.2)

Korm. rendeletben előírt kötelezettségek betartásának

ellenőrzése.

2014. április 01. - 2014. 

július 31.
összesítő jelentés

helyszíni ellenőrzés, 

mintavételezés
gépkocsi, vizsgálati díj

14.
Bölcsödék közegészségügyi körülményeinek ellenőrzése,

egységes szempontrendszer alapján

2014. március 01. -  2014. 

november 30.
összesítő jelentés helyszíni ellenőrzés gépkocsi igény

15.

1., 2., 4. terméktípusú biocid terméket gyártók, importálók,

magyarországi első forgalomba hozók egyes fertőtlenítőszerek 

hatástalansága ügyében kapott korábbi társhatósági

értesítések, valamint a 2012. évi hypo termékek kedvezőtlen

ellenőrzési tapasztalatai alapján indokolttá vált az 1., 2. és 4.

terméktípusba tartozó felületfertőtlenítő szerek

hatásosságának átfogó, országos ellenőrzése.

2014. március 01.-     

2014. december 31.
összesítő jelentés

helyszíni ellenőrzés, 

mintavételezés
gépkocsi, vizsgálati díj
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16.

A természetes fürdőhelyek, fürdővizek esetében az

üzemeltetni kívánt természetes fürdőhelyek helyszíni

ellenőrzése, valamint az ütemterv szerinti laboratóriumi

vízminőségi vizsgálataik elvégzésének és a jelentés

megtörténtének ellenőrzése.

014. március 01.- 2014. 

december 31.
összesítő jelentés

helyíszíni ellenőrzés, 

laboratóriumi vízminőségi 

vizsgálata

gépkocsi, vizsgálati díj

17.
Ivóvizek ólomtartalmára vonatkozó határérték változásával

kapcsolatos intézkedés

2014. március 01.- 2014. 

december 31.
adat szolgáltatás

helyszíni ellnőrzés,laboratóriumi 

vizsgálat
gépkocsi, vizsgálati díj 

18. Medencés fürdők ellenőrzése
2014. március 01.- 2014. 

december 31.
összesítő jelentés

helyszíni ellenőrzés, 

mintavételezés
gépkocsi, vizsgálati díj

19. Családvédelmi szolgálatok működési feltételeinek ellenőrzése
2014. március 01.- 2014. 

december 31
folyamatos helyszíni ellenőrzés gépkocsi igény

20.
A fekvőbetegellátásban a patológián a szakdolgozók átfogó

ápolási ellenőrzése

2014. március 01.- 2014. 

december 31
folyamatos helyszíni ellenőrzés gépkocsi igény

21.
A fekvőbeteg ellátásban az ébredő-megfigyelők átfogó ápolási

ellenőrzése.

2014. március 01.- 2014. 

december 31
folyamatos helyszíni ellenőrzés gépkocsi igény

22. WHO kézhigiénés önértékelő rendszer kórházakba 2014.01.01-2014.12.31 folyamatos adatszolgáltatás, helyszini ellenőrzésgépkocsi igény

23.
Az NNRS kötelező jelentésekkel kapcsolatos( MRK, CDI,VÁF)

jelentési fegyelem vizsgálata kórházakba
2014.01.01-2014.12.31 folyamatos adatszolgáltatás, helyszini ellenőrzésgépkocsi igény
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1. Pénzkezelő hely folyamatos elszámoltatása, ellenőrzése. naponta naponta irat bemutatás

2.

Az Osztály tervezett munkájának felülvizsgálata, különös

tekintettel a vizsgáztatás valamint az utánképzés darabszáma

és bevételek teljesülése tekintetében.

tárgyhónap
tárgyhót követő első 

munkanap
adatszolgáltatás

3.
Év végi leltár elkészítése, beszerzés, felhasználás, készlet

felmérés, dokumentálás
tárgyév

tárgyévet követő január 

15-ig
adatszolgáltatás

4.

Szigorú számadásköteles nyomtatványok /vizsgaigazolások,

utánképzési igazolás/ vizsgáztatási anyagok, /tesztlap,

sablon/, bélyegzők meglétének, őrzésének, elszámolásának

ellenőrzése.

tárgyhónap
tárgyhót követő első 

munkanap
irat bemutatás

5.
Ügyviteli és vizsgáztatási feladatok szabályzatoknak megfelelő

végzésének ellenőrzése.
naponta naponta irat bemutatás

6.

A jogszabályi változások figyelembe vételével a megyében

folyó járművezetői képzés ellenőrzése, képzési engedéllyel

rendelkező autósiskoláknál folyó szakmai munka, valamint az

előírt személyi és tárgyi feltételek folyamatos ellenőrzése.

NKH országos ellenőrzési 

terv által meghatározottak 

szerint

NKH országos ellenőrzési 

terv alapján havonkénti 

jelentéssel

adatszolgáltatás

7.
A vizsgáztatási feladatok végrehajtásának munkáltatói

ellenőrzése
ellenőrzés napja

előzetesen be nem 

jelentett időben, havi 4 

munkanapon

helyszíni ellenőrzés

8.
Járművezető képzőszervek NKH ellenőrzési tervben

meghatározottak szerint tantermi elméleti oktatás ellenőrzése 
ellenőrzés napja január helyszíni ellenőrzés

9.

Járművezető képzőszervek NKH ellenőrzési tervben

meghatározottak szerint oktató járművek megfelelőségének

ellenőrzése

3013. november 1-i állapot 

szerinti megfelelőség
február helyszíni ellenőrzés

Közlekedési Felügyelőség
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10.

Járművezető képzőszervek NKH ellenőrzési tervben

meghatározottak szerint "kétkerekű" járművek gyakorlati

oktatásának ellenőrzése

ellenőrzés napja március helyszíni ellenőrzés

11.

Járművezető képzőszervek NKH ellenőrzési tervben

meghatározottak szerint a képzőszervet népszerűsítő

kiadványok ellenőrzése

ellenőrzés napja március irat bemutatás

12.

Járművezető képzőszervek NKH ellenőrzési tervben

meghatározottak szerint ügyfelek fogadásával,

tájékoztatásával kapcsolatos követelmények ellenőrzése

ellenőrzés napja április helyszíni ellenőrzés

13.
Járművezető képzőszervek NKH ellenőrzési tervben

meghatározottak szerint tanulmányi naplók ellenőrzése
2013-az ellenőrzés napjáig április helyszíni ellenőrzés

14.

Járművezető képzőszervek NKH ellenőrzési tervben

meghatározottak szerint a képzőszerv által tárolandó

dokumentumok ellenőrzése

5 évre visszamenőleg május helyszíni ellenőrzés

15.

Járművezető képzőszervek NKH ellenőrzési tervben

meghatározottak szerint havi óra és vizsgaösszesítők

ellenőrzése

2014 januártól az 

ellenőrzést megelőző 

hónap végéig

június irat bemutatás

16.
Járművezető képzőszervek NKH 2. félévi ellenőrzési tervben

meghatározottak szerint 
2013- az ellenőrzés napjáig július-december helyszíni ellenőrzés

17.

Első fokú útügyi hatóságként, az Útügyi Osztály által kiadott

útépítési engedélyek alapján az építési munkaterületeken

építésfelügyeletként ellenőrzi az útépítési munkák engedély

szerinti szabályszerűségét és az ideiglenes

forgalomkorlátozások betartását.

2014. március 15-

november 15.
folyamatos helyszíni ellenőrzés

18.

Szakhatóságként, az illetékes Építési hatóságokkal közösen

részt vesz a helyszíni szemléken és ellenőrzi közlekedési

érdekek érvényre juttatását.

2014. január 1-december 

31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés

19.

Forgalomszabályozási és forgalombiztonsági szempontból

ellenőrzi a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, vasúti átjárókat és

vasúti gyalogos-átkelőhelyeket illetékességi területén.

2014. május-október folyamatos helyszíni ellenőrzés

20. "TISPOL" közúti ellenőrzés 2014. febr.10-dec.14. TISPOL terv alapján közúti ellenőrzés www.tispol.org

21. Szállítás és anyagmozgatás ellenőrzése 2014.okt-dec havi ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés
ZMKH Munkaügyi Felügyelőségével közös 

ellenőrzések

22. Járműbontók ellenőrzése 2014.jan-dec havi ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség-

gel közösen

23. Műszaki vizsgálóállomások ellenőrzése 2014. jan-dec heti ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés

24. Járműjavító szolgáltatások ellenőrzése 2014. jan-dec heti ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés

25. Tachográf műhelyek ellenőrzése 2014. jan-dec heti ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés

26. Személy és árufuvarozók szolgáltatók ellenőrzése 2014. jan-dec havi ütemezés alapján
helyszíni ellenőrzés, 

iratbemutatás

27. Közúti járművek közúti ellenőrzése 2014. jan-dec havi ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés

Közlekedésbiztonság, 

rakományrögzítés,környezetvédelem, ADR, 

forgalomkorlátozás, tengelyterhelés

28. AETR telephelyi és közúti ellenőrzés 2014. jan-dec havi ütemezés alapján
helyszíni ellenőrzés, 

iratbemutatás

29. Alkatrész forgalmazók ellenőrzése 2014.jan-dec heti ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés

30. Eredetiségvizsgálók ellenőrzése 2014. jan-dec heti ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés

31. Gumijavító vállalkozások ellenőrzése 2014. jan-dec heti ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés 26
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Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1

Az egyéni vállakozói nyilvántartás közhitelességének, az

egyéni válllakozói tevékenység törvényes működésének

biztosítása

2014.01.01-től, 2014.12.31-

ig

Nyilvántartásba vételt 

követő 30 napon belül

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kérés, 

hatósági nyilvántartások

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1 közétkeztetés, vendéglátás 2014. I. negyedév ütemezés szerint helyszíni ellenőrzés

2 üzlet, szaküzlet, nagykereskedelmi raktár 2014. I. negyedév ütemezés szerint helyszíni ellenőrzés

3 multi kereskedelem 2014. I. negyedév ütemezés szerint helyszíni ellenőrzés

4 üzem ellenőrzés 2014. I. negyedév ütemezés szerint helyszíni ellenőrzés

5 állatorvosi rendelő, és gyógyszertár 2014. I. negyedév ütemezés szerint helyszíni ellenőrzés

6 takarmány előállítás, forgalmazás 2014. I. negyedév ütemezés szerint helyszíni ellenőrzés

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1. TAKARNET felhasználók ellenőrzése
2014.01.01-től, 2014.12.31-

ig
folyamatos

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kérés, 

hatósági nyilvántartások

közreműködő hatóság

2. 2014. évi határszemle végrehajtása
2014.01.01-től, 2014.12.31-

ig
folyamatos helyszíni ellenőrzés

3. Parlagfű mentesség ellenőrzése
2013.07.01-től a 

vegetációs időszak végéig

2013.07.01-től a 

vegetációs időszak 

végéig

helyszíni ellenőrzés

Keszthelyi Járási Hivatala

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály

Keszthelyi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal

Keszthelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala

Zala Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
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Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1.

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) EszCsM

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és

a 432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások

ellenőrzése, D-vitamin és kalcium tartalomra vonatkozó

laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

2014. március 01. - 2014.

december 31.

megye által megadott

irányszám, mintavétel

időszaka OTH által

összeállított ütemterv

alapján

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. OTH munkaterv által 

2.

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) EszCsM

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és

a 432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások

ellenőrzése, gyógyszer-hatóanyag tartalomra vonatkozóan

célzott laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

2014. március 01. - 2014.

december 31.

megye által megadott

irányszám, mintavétel

időszaka OTH által

összeállított ütemterv

alapján

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. OTH munkaterv által 

3.

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004.

(IV. 26.) ESzCsM rendelet, az anyatej-helyettesítő és anyatej-

kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet,

valamint a 1924/2006/EK rendeletben foglalt jelölések, és

tápanyag-összetétel ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal

kiegészítve.

2014. március 01. - 2014.

december 31.

megye által megadott

irányszám, mintavétel

időszaka OTH által

összeállított ütemterv

alapján

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. OTH munkaterv által 

4.

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004.

(IV. 26.) ESzCsM rendelet, a speciális gyógyászati célra szánt

tápszerről szóló 24/2003. (V. 9.) EüM rendelet, valamint a

1924/2006/EK rendeletben foglalt jelölések, a tápanyag-

összetétel és az egészségre vonatkozó állítások ellenőrzése,

laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

2014. március 01. - 2014.

december 31.

megye által megadott

irányszám, mintavétel

időszaka OTH által

összeállított ütemterv

alapján

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. OTH munkaterv által 

5.

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004.

(IV. 26.) ESzCsM rendelet, a csecsemők és kisgyermekek

számára készült feldolgozott gabona alapú élelmiszerekről és

bébiételekről szóló 35/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletben

foglaltak alapján a jelölések ellenőrzése, laboratóriumi

vizsgálatokkal kiegészítve.

2014. március 01. - 2014.

december 31.

megye által megadott

irányszám, mintavétel

időszaka OTH által

összeállított ütemterv

alapján

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. OTH munkaterv által 

6.

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004.

(IV. 26.) ESzCsM rendelet, a lisztérzékenységben

szenvedőknek szánt élelmiszerek összetételéről és

címkézéséről szóló 41/2009/EK rendelet alapján a jelölések

ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

2014. március 01. - 2014.

december 31.

megye által megadott

irányszám, mintavétel

időszaka OTH által

összeállított ütemterv

alapján

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. OTH munkaterv által 

Keszthelyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
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7.

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004.

(IV. 26.) ESzCsM rendelet, a testtömeg-csökkentés céljára

szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben

felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.)

ESzCsM rendelet, valamint a 432/2012/EU Bizottsági

rendeletben foglaltak alapján a jelölések, egészségre

vonatkozó állítások ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal

kiegészítve.

2014. március 01. - 2014.

december 31.

megye által megadott

irányszám, mintavétel

időszaka OTH által

összeállított ütemterv

alapján

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. OTH munkaterv által 

8.

A cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a

forgalmazás feltételeiről szóló 9/2002. (X. 17.) ESzCsM

rendelet 6. §-a alapján minőségi és egészségügyi

megfelelőségről szóló dokumentum ellenőrzése, laboratóriumi

vizsgálatokkal kiegészítve.

2014. március 01. - 2014.

december 31.

megye által megadott

irányszám, mintavétel

időszaka OTH által

összeállított ütemterv

alapján

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. OTH munkaterv által 

9.

Kozmetikum gyártóhelyek teljeskörű, komplex, laboratóriumi

vizsgálattal összekötött ellenőrzése. Az 1223/2009/EK

rendelet és a 246/2013 (VII.2) Korm. rendeletben előírt

kötelezettségek betartásának ellenőrzése.

2014. április 01. - 2014.

július 31.

megye által megadott

irányszám, mintavétel

időszaka OTH által

összeállított ütemterv

alapján

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. OTH munkaterv által 

10.

A 1223/2009/EK rendelet és a 246/2013 (VII.2.) Korm.

rendelet alapján:

- regisztráltak-e a termékek a CPNP portálon

- van-e a tagállamban letelepedett felelős személy, és

rendelkezik-e 

   termékinformációs dossziéval

- termékek címkeszövegének ellenőrzése

2014. március 1-december

31.

megye által megadott

irányszám, mintavétel

időszaka OTH által

összeállított ütemterv

alapján

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. OTH munkaterv által 

11. Gyermek közétkeztetést végző konyhák ellenőrzése 
2014. január 6- december

31

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

12. Kórházi főzőkonyha ellenőrzése
2014. január 6- december

31

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

13. Szociális ellátást biztosító főzőkonyha ellenőrzése
2014. január 6- december

31

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

14.

Bejelentett kereskedelmi tevékenységek komplex

(közegészségügyi, dohányzás, kémiai biztonság)

rutinellenőrzése élelmezés-egészségügyi egységekben

2014. január 6- december

31

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés jegyzői megkeresésre

15.
Bölcsödék közegészségügyi körülményeinek ellenőrzése,

egységes szempontrendszer alapján

2014. március 01. - 2014.

november 30.

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés OTH munkaterv által 

16. Óvodák, egységes óvoda-bölcsődék komplex ellenőrzése

2014. január 6- december

31. (óvodai szünetek

kivételével)

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

17.

Általános iskolák, gimnáziumok, szakképzőiskolák,

szakközépiskolák, összevont oktatási intézmények egyetem

komplex ellenőrzése

2014. január 6- december

31.(iskolai szünetek

kivételével)

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

18. Sajátos nevelési igényű általános iskolák komplex ellenőrzése

2014. január 6- december

31. (iskolai szünetek

kivételével)

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)
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19.
Általános iskolai, középiskolai tanműhelyek komplex

ellenőrzése

2014. január 6- december

31. (iskolai szünetek

kivételével)

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

20. Iskolaelőkészítés, egyéb oktatás komplex ellenőrzése
2014. január 6- december

31.

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

21.
Diákszálló, kollégium (általános iskolai, középiskolai, főiskolai)

komplex ellenőrzése

2014. január 6- december

31. (iskolai szünetek

kivételével)

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

22. Gyermekotthon, lakásotthon komplex ellenőrzése
2014. január 6- december

31

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

23. Családi napközi komplex ellenőrzése
2014. január 6- december

31

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

24. Gyermekjóléti szolgálatok komplex ellenőrzése- 
2014. január 6- december

31

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

25. Játszóház komplex ellenőrzése
2014. január 6- december

31

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

26. Ifjúsági szállás komplex ellenőrzése
2014. január 6- december

31

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

27. Üdülőtábor (álló, váltó, vándor) komplex ellenőrzése
2014. január 6- december

31

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

28. Gyermeküdülő (folyamatos) komplex ellenőrzése
2014. január 6- december

31

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

29.
Nem üzleti célú szálláshelyen működő táborok komplex

ellenőrzése- 
táboroztatás időszakában

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés ellenőrzési szám a bejelentések alapján 

30. Napközistábor komplex ellenőrzése táboroztatás időszakában

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés ellenőrzési szám a bejelentések alapján 

31.

Egyes fertőtlenítőszerek hatástalansága ügyében kapott

korábbi társhatósági értesítések, valamint a 2012. évi hypo

termékek kedvezőtlen ellenőrzési tapasztalatai alapján

indokolttá vált az 1., 2. és 4. terméktípusba tartozó

felületfertőtlenítő szerek hatásosságának átfogó, országos

ellenőrzése.

2014. március 01.-

2014. december 31.

megye által megadott

irányszám és konkrét

időpont szerint

Mintavétel, laboratóriumi

vizsgálat, dokumentációk

ellenőrzése a feladathoz

biztosított segédletek

alkalmazásával

OTH munkaterv által 

32.

Az eddig előregisztrált anyagok aktuális státuszának, és

ennek megfelelően, a REACH rendelet vonatkozó

előírásainak való megfelelés ellenőrzése

2014. január 6- december

31

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés OTH munkaterv által 

33. Biztonsági adatlapok ellenőrzése
2014. január 6- december

31

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés OTH munkaterv által 
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34.

Korlátozás alá eső anyagok ellenőrzése: a REACH rendelet

XVII. mellékletének 28-30. tételében szereplő egyes, a XVII.

melléklet 11. függelékében felsorolt anyagokra vonatkozó

korlátozások ellenőrzése mosószerekben laboratóriumi

vizsgálattal egybekötve

2014. január 6- december

31

megye által megadott

irányszám és konkrét

időpont szerint

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. OTH munkaterv által 

35.
1272/2008 EK (CLP) rendelet hatálya alá tartozó anyagok és

keverékek ellenőrzése

2014. január 6- december

31

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés OTH munkaterv által 

36.
Veszélyes anyaggal/keverékkel tevékenységet végzőknél a

kockázatbecslés értékelése

2014. január 6- december

31

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés OTH munkaterv által 

37. Biociddal kezelt árucikkek ellenőrzése
2014. január 6- december

31

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés OTH munkaterv által 

38. Vízkezelésnél használt biocidok vizsgálata
2014. január 6- december

31

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés

helyi munkaterv alapján -Tevékenységi kód

szerinti ellenőrzési gyakorisággal (OTH

szakmai jánlása alapján)

39.

A közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló vasúti

üzemi létesítmények, a vasúti pálya tartozékainak

személyforgalom számára megnyitott területein, valamint a

várakozó helyeken, peronokon, továbbá a szórakoztató és

vendéglátóipari egységekben, az aluljárókban és az

egészségügyi szolgáltatóknál a dohányzási korlátozás

betartásának kiemelt ellenőrzése

2014. február és november

hó

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés OTH munkaterv által 

40.
39/2013. (II.14.) Korm. rendelet előírásainak meg nem felelő

felírat vagy jelzés módosításainak, cseréjének ellenőrzése
2014. március és április hó

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés OTH munkaterv által 

41.

A játszótereken és a megállókban a nem dohányzók

védelméről szóló törvény előírásai betartásának kiemelt

ellenőrzése

2014. július hó
az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés OTH munkaterv által 

42.

Az üzemeltetni kívánt természetes fürdőhelyek helyszíni

ellenőrzése, valamint az ütemterv szerinti laboratóriumi

vízminőségi vizsgálataik elvégzésének és a jelentés

megtörténtének ellenőrzése.

2014. március 01.- 2014.

december 31.

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan, a

szezonban havonta 1x

Helyszíni ellenőrzés OTH munkaterv által 

43.

2013. december 25-én változik az ivóvíz ólomtartalmára

vonatkozó határérték, az eddig ideiglenes 25 µg/l helyett a 10

µg/l határérték lép érvénybe. Mivel az ólom egészségkárosító

hatása a 6 éven aluli gyermekeket érinti legnagyobb

mértékben, ezért kérjük az ólomvizsgálatokat lehetőség

szerint a gyermek-intézményekben végezni. 

2014. március 01.- 2014.

december 31.

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés,

laboratóriumi vizsgálat
OTH munkaterv által 

44. 37/1996. (X.18.) NM rendelet szerinti hatósági ellenőrzések
2014. március 01.- 2014.

december 31.

folyamatosan üzemelő

egységeknél évente 2x

Helyszíni ellenőrzés,

laboratóriumi vizsgálat
OTH munkaterv által 

45.

37/1996. (X.18.) NM rendelet 2. számú Közfürdők

üzemeltetéséhez szükséges minimális szakképesítések c.

melléklet alapján a munkakör betöltéséhez szükséges

képesítési követelmények ellenőrzése azon szolgáltatóknál,

ahol egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak (szakképesítések

megléte, megfelelősége, fajtája, különösen a fürdővezetői

szakképesítés).

2014. március 01.- 2014.

december 31.

folyamatosan üzemelő

egységeknél évente 2x
Helyszíni ellenőrzés OTH munkaterv által 

46.
Környezeti szempontból fenntartható egészségügyi

intézmények felmérése 

2014. március 01.- 2014.

december 31.

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés OTH munkaterv által 

47. Ásványvíz kutak közegészségügyi ellenőrzése
2014. március 01.- 2014.

december 31.

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés OTH munkaterv által 31
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48. Szállodák ellenőrzése
2014. március 01.- 2014.

december 31.

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

helyi munkaterv alapján -Tevékenységi kód

szerinti ellenőrzési gyakorisággal (OTH

szakmai jánlása alapján)

49.
A gyógyszálló megnevezés jogszerű használatának

ellenőrzése

2014. január 6- december

31

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

50.
A természetes fürdőhelyekkel, fürdővizekkel kapcsolatos

ellenőrzések

2014. január 6- december

31

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan, a

szezonban havonta 1x

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

51.

Bejelentett kereskedelmi tevékenységek komplex

(közegészségügyi, dohányzás, kémiai biztonság)

rutinellenőrzése település-egészségügyi egységekben

2014. január 6- december

31

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés jegyzői megkeresésre

52.
Közüzemi vízművek ellenőrzése 0-100 m3/nap

vízmennyiséggel

2014. január 6- december

31

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

53. Hulladékgyűjtő és lerakó közegészségügyi ellenőrzése
2014. január 6- december

31

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

54.
Bejelentett kereskedelmi szálláshelyek komplex

rutinellenőrzése

2014. január 6- december

31

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés jegyzői megkeresésre

55. Bejelentett telephelyek komplex rutinellenőrzése
2014. január 6- december

31

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés jegyzői megkeresésre

56. Légikikötő ellenőrzése
2014. január 6- december

31

heti munkaterv alapján az

ellenőrzési időszak alatt

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

57.
A vakcinát tároló intézményeknél a hűtőlánc biztosításának

ellenőrzése.

2014. március 01.- 2014.

december 31.

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés OTH munkaterv által 

58.

Egészségügyi kártevők elleni védekezés a 

18/1998. (VI.3.) NM rendeletben,

az OEK „A tetvesség elleni védekezésről” szóló 3. számú

Módszertani Levelében

meghatározottak szerint

2014. január 6- december

31

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés OTH munkaterv által 

59.
Háziorvosi rendelőkben a textília mosása, cseréje

rendszerének ellenőrzése

2014. január 6- december

31

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
OTH munkaterv által 

60.
Életkorhoz kötött iskolai kampányoltások szervezésének

vizsgálata

2014. szeptember 1-

december 31.

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés

helyi munkaterv alapján -Tevékenységi kód

szerinti ellenőrzési gyakorisággal (OTH

szakmai jánlása alapján)

61.
Vérnyom kimutatás ellenőrzése fogászati rendelőkben

(magánpraxisban) 

2014. január 6-december

31

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés

helyi munkaterv alapján -Tevékenységi kód

szerinti ellenőrzési gyakorisággal (OTH

szakmai jánlása alapján)

62.
A bejelentett oltáskövető nemkívánatos események

szakszerű kivizsgálása és értékelése.

2014. január 6-december

31
bejelentés alapján Helyszíni ellenőrzés bejelentés alapján

63.

Alapellátás (háziorvos, fogászat, foglalkozásegészségügyi

alapellátás, iskolaegészségügy, ügyelet) komplex ellenőrzése

járványügyi, egészségügyi igazgatási ápolási szakterület

keretén belül

2014. január 6-december

31

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)
32
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64.

Járóbeteg szakellátás (területellátással működő és

magánszolgáltató) komplex ellenőrzése járványügyi,

egészségügyi igazgatási ápolási szakterület keretén belül

2014. január 6-december

31

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

65. Egyéb járóbeteg szolgáltatók ellenőrzése
2014. január 6-december

31

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

66. Oltóhely ellenőrzése
2014. január 6-december

31

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés

helyi munkaterv alapján -Tevékenységi kód

szerinti ellenőrzési gyakorisággal (OTH

szakmai jánlása alapján)

67. Hajléktalanok nappali melegedőjének ellenőrzése
2014. január 6-december

31
negyedévente Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

68. Egészségügyi kártevőirtók ellenőrzése
2014. január 6-december

31

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

69.
Szociális otthonok ellenőrzése járványügyi, áplási szakterület

keretén belül

2014. január 6-december

31

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

70. Idősek napközi otthonának ellenőrzése
2014. január 6-december

31

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

71. Légikikötő szezonnyitó ellenőrzése 2014. május 1-31.
szezonnyitáskor, 

folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)

72.

A közfinanszírozott járóbeteg szakrendelők 60/2003. (X.20)

ESZCSM rendeletben meghatározott szakmai

minimumfeltételek ellenőrzése, különös tekintettel a személyi

feltételek biztosítására, ideértve annak vizsgálatát, hogy a

működési engedély szerinti óraszámokon biztosított-e a

személyi feltétel, illetve a ennek hiánya esetén a szolgáltató

által tett intézkedések.

2014. március 01.- 2014.

december 31.

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés OTH munkaterv által 

73.

A telephellyel rendelkező - nem közreműködő -

gyógymasszázs szakmára engedéllyel rendelkező

egészségügyi szolgáltatók átfogó ellenőrzése (tárgyi és

személyi feltételeinek megfelelősége).

2014. március 01.- 2014.

december 31.

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés OTH munkaterv által 

74. Magánnőgyógyászok minimumfeltételeinek ellenőrzése
2014. március 01.- 2014.

december 31.

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés OTH munkaterv által 

75.

Illetékességi területen működő háziorvosi, központi ügyelet,

fogászati ügyeletek komplex ellenőrzése egészségügyi

igazgatás és ápolás szakterület keretén belül

2014. január 6-december

31

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés

helyi munkaterv szerint- Tevékenységi kód

szerinti ellenőrzési gyakorisággal (OTH

szakmai ajánlása alapján)

76. A gyógyszállók terápiás részlegének ellenőrzése 
2014. január 6-december

31

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés

helyi munkaterv alapján -Tevékenységi kód

szerinti ellenőrzési gyakorisággal (OTH

szakmai jánlása alapján)

77.

Járási ápolási szakfelügyeleti tevékenység végrehajtása-

önálló kistérségi járóbeteg szakrendelők ápolási ellenőrzése,

gyógymasszőrők átfogó ellenőrzése, magán nőgyógyászok

szakdolgozóinak átfogó ellenőrzése)

2014. január 6-december

31

az ellenőrzési időszak

alatt folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés

Tevékenységi kód szerinti ellenőrzési

gyakorisággal (OTH szakmai ajánlása

alapján)
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78.
Területi védőnők szűrővizsgálati tevékenységének ellenőrzése

4 éves korú gyermekek esetében.

2014. január 6- december

31.

az ellenőrzés

időszakában 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés OTH munkaterv által 

79. főállású iskolavédőnők ellenőrzése
2014. január 6- december

31.

az ellenőrzés

időszakában 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

helyi munkaterv alapján -Tevékenységi kód

szerinti ellenőrzési gyakorisággal (OTH

szakmai jánlása alapján)

80.
Területi védőnők családlátogatási tevékenységének

ellenőrzése 3-6 éves korú gyermekek esetében

2014. január 6- december

31.

az ellenőrzés

időszakában 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

helyi munkaterv alapján -Tevékenységi kód

szerinti ellenőrzési gyakorisággal (OTH

szakmai jánlása alapján)

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1. Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések lefolytatása. 2014.01.01.-2014.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés

2.
Jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében épület-

állagfelülvizsgálatok.
2014.01.01.-2014.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés

3.
Szabálytalan építési tevékenységek felkutatása,

építésrendészeti eljárás keretében folytatott ellenőrzések
2014.01.01.-2014.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés

4. Elektronikus építési naplók ellenőrzése 2014.01.01.-2014.12.31. folyamatos távoli elérés, helyszíni ellenőrzés

5.
Kivitelezésben részt vevők szakmagyakorlási jogosultságainak

ellenőrzése.
2014.01.01.-2014.12.31. folyamatos távoli elérés, helyszíni ellenőrzés

6. Szakmai értekezlet 2014.01.01.-2014.12.31. kétheti rendszerességgel tájékoztatás kérése

Keszthelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatal

34
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Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1.
Temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő

feladatok ellátásának ellenőrzése
2014. 2014.01.01. - 2014.12.31 adatszolgáltatás, iratbemutatás

2.

Üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységet

folytató szolglátató adataiban bekövetkezett változás

ellenőrzése

2014. 2014.01.01. - 2014.12.31. adatszolgáltatás, iratbemutatás

3. Ideiglenes menazséria működésének ellenőzrése 2014. eseti iratbemutatás , helyszíni ellenőrzés

4. Állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése 2014. eseti iratbemutatás , helyszíni ellenőrzés

5.
Környezetvédelmi hatóságként mérőrendszerek

kialakításának és működésének ellenőrzése
2014. eseti iratbemutatás , helyszíni ellenőrzés

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1.
Egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, az egyéni

vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása
2014.

Nyilvántartásba vételt 

követő 30 napon belül

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás,

hatósági nyilvántartások, 

egyéb tájékoztatás kérés

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1. Határszemle 2014.05.15- 2014.10.15.
2014. május 15-től 

folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés

2. Parlagfű elenőrzés 2014.07.01- 2014.10.31.

2014. július 01-től 

folyamatosan, illetve 

bejelentés alapján

Helyszíni ellenőrzés

3
TAKARNET felhasználók ellenőrzésében igény szerinti

közreműködés
2014.01.01- 2014.12.31.

2014. január 01-től 

folyamatosan, Zala 

Megyei Kormányhivatal 

Földhivatalának felkérése 

alapján

Adatszolgáltatás, iratbetekintés

Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatala

Lenti Járási Hivatal Törzshivatala

Lenti Járási Hivatal Törzshivatal Okmányiroda

Lenti Járási Földhivatal Járási Földhivatala
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Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1.

Üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységet

folytató szolglátató adataiban bekövetkezett változás

ellenőrzése

2014. 2014.01.01. - 2014.12.31. adatszolgáltatás, iratbemutatás

2.
Temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő

feladatok ellátásának ellenőrzése
2014. 2014.01.01. - 2014.12.31 adatszolgáltatás, iratbemutatás

3. Állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése 2014. eseti iratbemutatás, helyszíni ellenőrzés

4.
Környezetvédelmi hatóságként mérőrendszerek

kialakításának és működésének ellenőrzése
2014. eseti iratbemutatás, helyszíni ellenőrzés

5. Ideiglenes menazséria működésének ellenőrzése 2014. eseti iratbemutatás, helyszíni ellenőrzés

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1.

Az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, az

egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének

ellenőrzése.

2014. 01. 01-től 

2014.12.31-ig

Nyilvántartásba vételt 

követő 30 napon belül

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kérés, 

hatósági nyilvántartások

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1. TAKARNET-ellenőrzés egész évben folyamatos negyed évben helyszíni ellenőrzés

2.

Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási

kötelezettség

ellenőrzése

rendszeres, átfogó jellegű 

2014. június 3. október 30.

időjárás körülmények, 

illetve az egyedi

bejelentések számától 

függően

Helyszíni szemle, ortofotó

3. Parlagfűvel fertőzött területek felkutatása
2014. június 30. október 

30.

célidőszakban heti egy 

alkalom

helyszíni szemle, a FÖMI által 

megküldött távérzékeléses 

(műholdas

felvételek) veszélyeztetettségi 

térképek

4. Újrahasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése teljes naptári év
 2014. június 3. október 

30. napjáig terjed
Helyszíni szemle, ortofotó

5.
Művelési ág változtatás bejelentésének ellenőrzése,

földminősítési mintaterek helytállóságának vizsgálata

Az ellenőrzés célja a

természetbeni állapot és az 

ingatlan-nyilvántartás 

tartalmának egyezőségét 

biztosítani.

időjárás körülmények, 

illetve az egyedi

bejelentések számától 

függően

Helyszíni szemle, ortofotó

Letenyei Járási Hivatal Okmányirodai Osztály

Letenyei Járási Hivatal Járási Földhivatala

Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatala

 Letenyei Járási Hivatal Törzshivatala
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Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

6. Termőföldek engedély nélküli más célú hasznosítása

Feltárni és

mielőbb intézkedni a 

jogszabálysértő állapot 

megszüntetése érdekében 

a termőföldvédelmi

szempontok figyelembe 

vételével.

Átfogó jellegű ellenőrzés 

a gazdálkodási, időjárási 

viszonyokhoz igazodóan 

június 3. napjától október 

30. napjáig terjed.

Helyszíni szemle, ortofotó

7. Szakfelügyeleti ellenőrzés

az állami alapadat-

adatbázisok jogszerű 

felhasználására vonatkozó 

előírások betartásának

ellenőrzése,

Az ellenőrzés 2014. 

január 1. napjától 

december 31. napjáig 

terjed

Helyszíni-, irodai ellenőrzés

8. Földmérési ellenőrzés: Magassági alappontok helyszínelése

beszerkesztés, jelkulcs 

elhelyezés / javítás DATR 

települési állományokban

helyszínrajzok javítása 

mérési vázlat tartalommal, 

helyrajzi szám 

azonosítással,

beírással

adott naptári év Helyszíni-, irodai ellenőrzés

9. Földmérési helyszínelés

földmérési helyszínelés az 

állami ingatlan-

nyilvántartási térképi

adatbázis állami alapadat 

tartalmának és a helyszíni 

állapot egyezőségének 

vizsgálata az

illetékességi terület 10 %-

án.

ütemezetten naptári év 

szeptember 30.
Földmérési helyszínelés

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1

Az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, az

egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének

biztosítása

2014. 01. 01-től 

2014.12.31-ig

Nyilvántartásba vételt 

követő 30 napon belül

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kérés, 

hatósági nyilvántartások

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala

Nagykanizsai Járási Hivatal Törzshivatal Okmányirodai Osztály
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Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1. Szakmai értekezlet. 2014.01.01.-2014.12.31. minden hét szerdai napja  tájékoztatás kéréssel megvalósuló

2. Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések lefolytatása. 2014.01.01.-2014.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés

3.
Jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében épület-

állagfelülvizsgálatok.
2014.01.01.-2014.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés

4. Szabálytalan építési tevékenységek felkutatása. 2014.01.01.-2014.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés

5. Elektronikus építési naplók ellenőrzése 2014.01.01.-2014.12.31. folyamatos távoli elérés, helyszíni ellenőrzés

6.
Kivitelezésben részt vevők szakmagyakorlási jogosultságainak

ellenőrzése.
2014.01.01.-2014.12.31. folyamatos távoli elérés, helyszíni ellenőrzés

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1
Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó étrend-

kiegészítő készítményeket forgalmazó egységek ellenőrzése
2014.03.01-12.31-ig folyamatos Helyszíni ellenőrzés,mintázás

2
Potencia fokozó étrend-kiegészítő készítményeket forgalmazó

egységek
2014.03.01-12.31-ig folyamatos Helyszíni ellenőrzés,mintázás

3

Anyatej-helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszereket, mint

különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket

forgalmazó egységek

2014.03.01-12.31-ig folyamatos Helyszíni ellenőrzés,mintázás

4

.) Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek kategórián belül

a „teljes napi étrendet biztosító speciális tápszer felnőtteknek”

termékeket, mint különleges táplálkozási igényt kielégítő

élelmiszereket forgalmazó egységek

2014.03.01-12.31-ig folyamatos Helyszíni ellenőrzés,mintázás

5

Csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott

gabona alapú élelmiszereket, bébiételeket, mint különleges

táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket forgalmazó

egységek

2014.03.01-12.31-ig folyamatos Helyszíni ellenőrzés,mintázás

6

Glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszereket, mint különleges

táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket forgalmazó

egységek

2014.03.01-12.31-ig folyamatos Helyszíni ellenőrzés,mintázás

7

Testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, csökkentett

energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerek

kategórián belül a „testtömeg-csökkentés célját szolgáló a

napi étrend egy részét (egy vagy több étkezés) helyettesítő

élelmiszerek”-et, mint különleges táplálkozási igényt kielégítő

élelmiszereket forgalmazó egységek

2014.03.01-12.31-ig folyamatos Helyszíni ellenőrzés,mintázás

8 Cumikat és cuclikat forgalmazó egységek 2014.03.01-12.31-ig folyamatos Helyszíni ellenőrzés,mintázás

9 Kozmetikumot előállító cégek 2014.04.01-07.31-ig folyamatos Helyszíni ellenőrzés,mintázás

10 Bölcsödék 2014.03.01.-11.30 folyamatos Helyszíni ellenőrzés

11
1., 2., 4. terméktípusú biocid terméket gyártók, importálók,

magyarországi első forgalomba hozók
2014.03.01-12.31-ig folyamatos Helyszíni ellenőrzés,mintázás

Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

Nagykanizsa Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatal
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Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

12

A közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló vasúti

üzemi létesítmények, a vasúti pálya tartozékainak

személyforgalom számára megnyitott területei, valamint a

várakozó helyek, peronok, továbbá a szórakoztató és

vendéglátóipari egységek, az aluljárók és az egészségügyi

szolgáltatók

2014. 2. és 11 hónap akció ellenőrzés Helyszíni ellenőrzés

13

A 39/2013. (II.14.) Korm. rendelet előírásainak meg nem felelő

felirat vagy jelzés módosításának, cseréjének kiemelt

ellenőrzése a különböző egységekben

2014.3. és 4.hónap akció ellenőrzés Helyszíni ellenőrzés

14 A játszóterek és megállók 2014.7 hónap akció ellenőrzés Helyszíni ellenőrzés

15 A természetes fürdőhelyek, fürdővizek 2014.03.01-12.31-ig folyamatos Helyszíni ellenőrzés

16

Minden településen az ivóvízellátással kapcsolatosan a

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet által előírt minimális hatósági

ellenőrző vizsgálat elvégzése, illetve az előre meghatározott

minimális önellenőrző ólomvizsgálat megkövetelése a

vízszolgáltatótól. 

2014.03.01-12.31-ig folyamatos Helyszíni ellenőrzés,mintázás

17 Medencés fürdők ellenőrzése 2014.03.01-12.31-ig folyamatos Helyszíni ellenőrzés,mintázás

18 Egészségügyi szolgáltatást is nyújtó közfürdők 2014.03.01-12.31-ig folyamatos Helyszíni ellenőrzés

19

A telephellyel rendelkező - nem közreműködő -

gyógymasszázs (gyógymasszőr)

 tevékenység 
2014.03.01-12.31-ig folyamatos Helyszíni ellenőrzés

21 Magán nőgyógyászatok 2014.03.01-12.31-ig folyamatos Helyszíni ellenőrzés

Sor-szám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak
Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1 közétkeztetés, vendéglátás 2014. I. negyedév ütemezés szerint helyszíni ellenőrzés

2 üzlet, szaküzlet, nagykereskedelmi raktár 2014. I. negyedév ütemezés szerint helyszíni ellenőrzés

3 multi kereskedelem 2014. I. negyedév ütemezés szerint helyszíni ellenőrzés

4 üzem ellenőrzés 2014. I. negyedév ütemezés szerint helyszíni ellenőrzés

5 állatorvosi rendelő, és gyógyszertár 2014. I. negyedév ütemezés szerint helyszíni ellenőrzés

6 takarmány előállítás, forgalmazás 2014. I. negyedév ütemezés szerint helyszíni ellenőrzés

Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
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Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1. Zalalövő, Csöde, Keménfa temető 2014. második negyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

2. Salomvár, Zalacséb, Zalaszentgyörgy temető 2014. második negyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

3. Pacsa, Zalaigrice, Szentpéterúr temető 2014. második negyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

4. Bagod, Hagyárosbörönd, Ozmánbük, Vaspör temető 2014. második negyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

5. Bak, Bocfölde, Sárhida temető 2014. második negyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

6.
Bucsuszentlászló, Kisbucsa, Nemeshetés,

Nemessándorháza, Nemesszentandrás temető
12014. második negyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

7. Egervár, Csatár, Lakhegy temető 2014. második negyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

8. Gellénháza, Becsvölgye, Gombosszeg, Iborfia temető 2014. második negyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

9.
Lickóvadamos, Nagylengyel, Ormándlak, Petrikeresztúr

temető
2014. második negyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

10. Nagykapornak, Misefa, Nemesrádó, temető 2014. második negyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

11. Orbányosfa, Bezeréd, Padár temető 2014. második negyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

12. Almásháza, Tilaj temető 2014. harmadik nergyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

13. Pókaszepetk, Gyűrűs temető 2014. harmadik nergyedévt évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

14. Kemendollár, Vöckönd, Zalaistvánd temető 2014. harmadik nergyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

15. Söjtör, Csertalakos temető 2014. harmadik nergyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

16. Gutorfölde, Pusztaszentlászló Szentpéterfölde temető 2014. harmadik nergyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

17. Teskánd, Boncodfölde temető 2014. harmadik nergyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

18. Csonkahegyhát, Kustánszeg, Dobronhegy temető 2014. harmadik nergyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

19. Milejszeg, Pálfiszeg, Németfalu temető 2014. harmadik nergyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

20. Tófej, Baktüttös temető 2014. harmadik nergyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

21. Pusztaederics, Szentkozmadombja, Zalatárnok temető 2014. harmadik nergyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

22. Zalaszentgyörgy, Babosdöbréte, Böde temető 2014. harmadik nergyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

23. Hottó, Kávás, Zalaboldogfa temető 2014. negyedik negyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

24. Zalaszentiván, Alibánfa, Zalaszentlőrinc temető 2014. negyedik negyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

25. Kiskutas, Nagykutas temető 2014. negyedik negyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

26. Zalaszentmihály, Pölöske temető 2014. negyedik negyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

27. Zalaegerszeg temető 2014. negyedik negyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

28. Zalaegerszeg temető 2014. negyedik negyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

29. Zalaegerszeg temető 2014. negyedik negyedév évente egyszer Helyszíni ellenőrzés

30. temetkezési szolgáltatók
folyamatosan, településhez 

rendelten  
évente egyszer

helyszíni ellenőrzés, 

iratbemutatás

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1.

Az egyéni vállakozói nyilvántartás közhitelességének, az

egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének

biztosítása

2014.01.01-től 2014.12.31-

ig

vállalkozói 

nyilvántartásba vételt 

követő 30 napon belül

adatszolgáltatás kérése, iratok 

bekérése, egyéb tájékoztatás 

kérés, hatósági nyilvántartások

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala

Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Osztály

Zalaegerszegi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
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Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1. Szakmai értekezlet. 2014.01.01.-2014.12.31. minden hét keddi napja tájékoztatás kérése

2. Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések lefolytatása. 2014.01.01.-2014.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés

3.
Jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében épület-

állagfelülvizsgálatok.
2014.01.01.-2014.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés

4. Szabálytalan építési tevékenységek felkutatása. 2014.01.01.-2014.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés

5. Elektronikus építési naplók ellenőrzése 2014.01.01.-2014.12.31. folyamatos távoli elérés, helyszíni ellenőrzés

6.
Kivitelezésben részt vevők szakmagyakorlási jogosultságainak

ellenőrzése.
2014.01.01.-2014.12.31. folyamatos távoli elérés, helyszíni ellenőrzés

7. Örökségvédelmi hatósági ellenőrzések. 2014.01.01.-2014.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés

8. Régészeti ellenőrzések lefolytatása. 2014.01.01.-2014.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1

Határszemle (termőföldek engedély nélküli más célú

haszn.,művelési ág változás, haszn.kötelezettség

elmulasztása, mintaterek)

2014.05.15-2014.10.31 heti 2 nap helyszíni ellenőrzés
VM Földügyi Főosztály aktuális utasítása 

alapján

2 Parlagfű elleni közérdekű védekezés, felderítés 2014.07.01-2014.10.31. heti 3 nap helyszíni ellenőrzés
Lakossági, és PBR rsz.bejelentések, valamint 

VM ut. alapján 

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1 közétkeztetés, vendéglátás 2014. I. negyedév ütemezés szerint helyszíni ellenőrzés

2 üzlet, szaküzlet, nagykereskedelmi raktár 2014. I. negyedév ütemezés szerint helyszíni ellenőrzés

3 multi kereskedelem 2014. I. negyedév ütemezés szerint helyszíni ellenőrzés

4 üzem ellenőrzés 2014. I. negyedév ütemezés szerint helyszíni ellenőrzés

5 állatorvosi rendelő, és gyógyszertár 2014. I. negyedév ütemezés szerint helyszíni ellenőrzés
6 takarmány előállítás, forgalmazás 2014. I. negyedév ütemezés szerint helyszíni ellenőrzés

Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Egyéb fontosabb adatok

1.

Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó étrend-

kiegészítő készítményeket forgalmazó egységek 37/2004.

(IV.26.) ESzCsM rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó

jelölések vizsgálata és a 432/2012/EU rendeletben foglalt

egészségügyi állítások ellenőrzése, D-vitamin és kalcium

tartalomra vonatkozó laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

2014. március 01.-2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Zalaegerszegi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

Zalaegerszegi Járási Hivatal Járási Földhivatala

Zalaegerszegi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Zalaegerszegi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
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Sorszám Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze Egyéb fontosabb adatok

2.

Potencia fokozó-étrend-kiegészítő készítményeket forgalmazó

egységek 37/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben foglalt

hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és a 432/2012/EU

rendeletben foglalt egészségügyi állítások ellenőrzése,

szintetikus gyógyszer-hatóanyag tartalomra vonatkozóan

célzott laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

2014. március 01.-2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

3.

Anyatej- helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszereket, mint

különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket

forgalmazó egységekben a 36/2004. (IV.26.) ESZCSM

rendeletben, a 20/2008. (V.14.) EüM rendeletben, valamint

az 1924/2006/EK rendeletben foglalt jelölések, és tápanyag-

összetétel ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal

kiegészítve.

2014. március 01.-2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

4.

Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek kategórián belül a

"teljes napi étrendet biztosító speciális tápszerek felnőtteknek"

termékeket, mint különleges táplálkozási igényt kielégítő

élelmiszereket forgalmazó egységek 36/2004. (IV. 26.)

ESzCsM rendelet, a 24/2003. (V.9.) EüM rendelet, valamint a

1924/2006/EK rendeletben foglalt jelölések, a tápanyag-

összetétel és egészségre vonatkozó állítások ellenőrzése,

laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. 

2014. március 01.-2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

5.

Csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott

gabona alapú élelmiszereket, bébiételeket, mint különleges

táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket forgalmazó

egységekben a 36/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben, és a

35/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben foglaltak alapján a

jelölések ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

2014. március 01.-2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

6.

Glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszereket, mint különleges

táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket forgalmazó

egységek 36/2004.(IV.26.) ESzCsM rendelet és a 41/2009/EK

rendelet alapján a jelölések ellenőrzése, laboratóriumi

vizsgálatokkal kiegészítve.

2014. március 01.-2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

7.

Testtömeg csökkentés céljára szolgáló, csökkentett

energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerek

kategórián belül a "testtömeg-csökkentés célját szolgáló a

napi étrend egy részét (egy vagy több étkezés) helyettesítő

élelmiszerek"-et, mint különleges táplálkozási igényt kielégítő

élelmiszereket forgalmazó egységek 36/2004.(IV.26.)

ESzCsM rendelet, a 27/2004. (IV.24.) ESzCsM rendelet,

valamint a 432/2012/EU Bizottsági rendeletben foglaltak

alapján a jelölések, egészségre vonatkozó állítások

ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

2014. március 01.-2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

8.

Cumikat és cuclikat forgalmazó egységekben a 9/2002.

(X.17.) ESzCsM rendelet alapján a minőségi és egészségügyi

megfelelőségről szóló dokumentumok ellenőrzése,

laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

2014. március 01.-2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel
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9.

Kozmetikai gyártóhelyek teljeskörű, komplex, laboratóriumi

vizsgálattal összekötött ellenőrzése. Az 1223/2009/EK

rendelet és a 246/2013 (VII.2.) Korm. rendeletben előírt

kötelezettségek betartásának ellenőrzése.

2014. március 01.-2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

10.

A zenés, táncos rendezvények működésének

biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm.

rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése az érintett

egységekben.

2014. január 2.-2014. 

december 31.
jegyzői megkeresésére Helyszíni ellenőrzés

11.

Főzőkonyhák ellenőrzése "A rendszeres étkezést biztosító,

szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára" című OTH

szempontrendszere és az országos tisztifőorvos 1/2011. sz.

Normatív Utasítása alapján 

2014. március 01.-2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

12.
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységek ellenőrzése a

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján

2014. január 2.-2014. 

december 31.
jegyzői tájékoztatásra Helyszíni ellenőrzés

13.
Bölcsődék közegészségügyi körülményeinek ellenőrzése,

egységes szempontrendszer alapján.

2014. március 01.-2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

14.

Gyermek- és ifjúsági tábor közegészségügyi követelményei

teljesítésének ellenőrzése a 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet

alapján.

2014. január 2.-2014. 

március 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

15.

Családi napközi, alternatív napközbeni ellátás, bölcsőde,

hetes bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, családok

átmeneti otthona, gyermekotthon és utógondozó otthon

esetén ellenőrzés lefolytatása a 259/2002. (XII. 18. ) Korm.

rendelet alapján.

2014. január 2.-2014. 

december 31.

eljáró hatóság 

megkeresésére
Helyszíni ellenőrzés

16.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló

1999. évi XLII. törvény előírásai alapján végzett ellenőrzések

2014. március 01.-2014. 

november 30.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

       17.

Egyes fertőtlenítőszerek hatástalansága ügyében kapott

korábbi társhatósági értesítések, valamint a 2012. évi hypo

termékek kedvezőtlen ellenőrzési tapasztalatai alapján

indokolttá vált az 1., 2. és 4. terméktípusba tartozó

felületfertőtlenítő szerek hatásosságának átfogó, országos

ellenőrzése. 1., 2., 4. terméktípusú biocid terméket gyártók,

importálók, magyarországi első forgalomba hozók

2014. március 01.-     

2014. december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.    

Helyszini ellenőzés, mintavétel, 

laboratóriumi vizsgálat, 

dokumentációk ellenőrzése a 

feladathoz biztosított segédletek 

alkalmazásával

18. Természetes fürdőhelyek, fürdővizek 2014. 03.01.-2014.12.31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

19.

Minden településen az ivóvízellátással kapcsolatosan a

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet által előírt minimális hatósági

ellenőrző vizsgálat elvégzése, illetve az előre meghatározott

minimális önellenőrző ólomvizsgálat megkövetelése a

vízszolgáltatótól. 

2014. 03.01.-2014.12.31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés, 

laboratóriumi vizsgálat
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20. Medencés fürdők ellenőrzése 2014.03.01.-2014.12.31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés, 

laboratóriumi vizsgálat

21. Egészségügyi szolgáltatást is nyújtó közfürdők 2014-03.01.-2014.12.31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

22.
A vakcinát tároló intézményeknél hűtőlánc biztosításának

ellenőrzése.                                            
2014. 01.01-2014.12.31.

Oltóhelyeken, védőnői 

tanácsadókban 

2014.01.01-2014.06.30.     

Felnőtt-, vegyes- és 

gyermek háziorvosi 

rendelőkben 2014. 07.01-

2014.12.31.

helyszíni ellenőrzés

23.
Háziorvosi rendelőkben a textília mosása, cseréje

rendszerének ellenőrzése
2014. 07.01-2014.12.31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatosan
helyszíni ellenőrzés

24. Tetvességi vizsgálatok végzése hajléktalan szállón 2014.11.01-2014.12.31.

ellenőrzési időszakban 1x 

ill. halmozódás esetén 

többször

helyszíni ellenőrzés

25.

A közfinanszírozott járóbeteg szakrendelők 60/2003. (X.20)

ESZCSM rendeletben meghatározott szakmai

minimumfeltételek ellenőrzése, különös tekintettel a személyi

feltételek biztosítására, ideértve annak vizsgálatát, hogy a

működési engedély szerinti óraszámokon biztosított-e a

személyi feltétel, illetve a ennek hiánya esetén a szolgáltató

által tett intézkedések.

2014. március 01.- 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.            

Helyszíni ellenőrzés

26.

A telephellyel rendelkező - nem közreműködő -

gyógymasszázs szakmára engedéllyel rendelkező

egészségügyi szolgáltatók átfogó ellenőrzése (tárgyi és

személyi feltételeinek megfelelősége).

2014. március 01.- 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.   

Helyszíni ellenőrzés

28.

Magán nőgyógyászok ellenőrzése, különösen a

tevékenységhez kapcsolódó szakdolgozói feladatok, valamint

a szűrővizsgálatok során levett vizsgálati anyagok

továbbítására vonatkozó szerződéses kapcsolatok vizsgálata

2014. március 01.- 2014. 

december 31.

Havonta 2 szolgáltató 

ellenőrzése 
Helyszíni ellenőrzés

29.
Háziorvosi ellátást (háziorvos, házi gyermekorvos) végző

egészségügyi szolgáltatók helyszíni ellenőrzése 

2014. március 01.- 2014. 

december 31.

Havonta 2 szolgáltató 

ellenőrzése.
Helyszíni ellenőrzés

30.
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás végző egészségügyi

szolgáltatók helyszíni ellenőrzése 

2014. március 01.- 2014. 

december 31.

Havonta 2 szolgáltató 

ellenőrzése.
Helyszíni ellenőrzés

31.
Területi védőnők szűrővizsgálati tevékenységének ellenőrzése

4 éves korú gyermekek esetében.

2014. február 01.-2014. 

december 31. 
Ellenőrzési időszakban 

folyamatosan
Helyszíni ellenőrzés
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