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A 2014. évi összevont ellen őrzési terv 1. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2014. január 1. – 2014. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek megnevezése: 

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

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

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

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

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

• Az ellenőrzött területi államigazgatási szerv (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Békés Megyei Kirendeltsége) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó tevékenységet nem végez, így 
erre az ellenőrzés nem terjedt ki, a Hatósági Főosztály nem vett részt. A vizsgálat az 
adatvédelem kapcsán állapított meg kisebb súlyú hiányosságot, amelyek rendezésére – a 
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 
29.) Korm. r. 67/C. § (4) bekezdésében meghatározott – 5 munkanapos határidőben 
megküldött külön ügyiratkezelési jegyzőkönyvben, illetve az egyéb tárgykörökre kiterjedő 
összefoglaló jelentésben határidőt tűztünk. A Khr. 15. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak 
(informatikai üzemeltetési feltételek) ellenőrzésére nem került sor, mert ezzel kapcsolatosan a 
jogszabályi rendelkezésben foglalt központi irányítás és feltétel meghatározása 2014-ben nem 
történt meg. 

• Az önkormányzati szerv (jelenlegi megnevezése szerint: Kondorosi Közös Önkormányzati 
Hivatal) ellenőrzésére 2014. december 9. napján került sor. Az ügyiratkezelési ellenőrzési 
jegyzőkönyv már megküldésre került a jegyző részére, amelyben a feltárt hiányosságokra 
vonatkozóan határidőt tűztünk, jelenleg az egyéb területekre vonatkozó összefoglaló 
ellenőrzési jelentés elkészítése zajlik. A vizsgálat során súlyos, külön intézkedést igénylő 
hiányosságot, problémát a kollégák nem tártak fel. 
 

Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  továbbra is javasoljuk a 
335/2005. (XII. 29.) Korm. r. 67/C. § (4) bekezdésében előírt határidő emelését 21 munkanapra, mert 
az abban meghatározott 5 munkanapos határidő túl rövid, és nincs összhangban a komplex 
kormányhivatali ellenőrzés egyéb tárgyköreire vonatkozó ellenőrzési jelentéskészítés időigényével. 
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A 2014. évi összevont ellen őrzési terv 2. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Ellenőrzési id őszak:  2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
 
Az összevont ellen őrzés során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
• Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 
• Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 
• Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett száma:  14 db. 
 
Az összevont ellen őrzések ténylegesen megtartott száma:  16 db. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 
szabályozott gyermekjóléti alapellátás: bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátás: lakásotthon; 

• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján 
szabályozott szociális alapszolgáltatás: szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása, 
fogyatékos személyek nappali ellátása; és a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
szakosított ellátás: idősek otthona szolgáltatások. 

 
Az összevont ellen őrzéssel érintett ügyfelek típusa : a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartói. 
 
A közösen eljáró hatóságok együttm űködésének módja : a kijelölt kapcsolattartók a 2014. évi 
összevont ellenőrzési tervben foglaltak szerint a pontos időpontra vonatkozóan telefonon egyeztettek, 
ezt követően a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 
szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – az ellenőrzést 
megelőzően legalább tizenöt nappal – ellenőrzés lefolytatása céljából végzéssel kereste meg az 
illetékes járási népegészségügyi intézetet. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  a hatósági 
ellenőrzési eljárásban az ellenőrzött engedélyesek, illetve azok fenntartói számára előnyt jelentett, 
hogy az egy időben megszervezett helyszíni ellenőrzéskor több hatóság részére egyszerre kerülhetett 
bemutatásra az ellenőrzött dokumentum, illetve a tárgyi feltétel megléte.  
Az ellenőrzésben részt vevő hatóságok a helyszínen kölcsönösen segítették és tájékoztatták egymást 
minden jelentős tényről és körülményről.  
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére  tett javaslatok:  a kormányhivatal 
szervezeti egységén kívüli – az engedélyesek, illetve azok fenntartói ellenőrzésében részt vevő – 
illetékes, első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatósággal és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatallal történő együttes ellenőrzés megszervezése. 
 
 
A 2014. évi összevont ellen őrzési terv 3. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés, melynek felel őse a Békés Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyel ősége  
  
1. sz. ellen őrzés: 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:   Ellen őrzés napja:  

• 2014. március 17-21. között 1 nap  2014. március 18.     
 

Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 
• Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége  
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• Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 
• Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 
 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  a tervezett és a megtartott 
ellenőrzés 3 egység. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenység: kereskedelem (húsbolt) 
• ügyfelek: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok. 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  telefonos egyeztetés (időpont, 
üzlet) alapján a résztvevő hatóságok a saját hatáskörbe tartozó szempontok alapján. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  

• Békéscsaba közigazgatási területén a húsvéti ünnephez kapcsolódva 3 húsbolt (kereskedelmi 
egység) ellenőrzését az ellenőrző hatóságok közösen, egyidőben megjelenve hajtották végre. 
Egy húsboltot üzemeltető vállalkozás esetében élelmiszer-biztonsági hiányosságok miatt 
figyelmeztetés szankció alkalmazására került sor. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a 
hatáskörébe tartozó kérdések vizsgálata során jogsértést nem állapított meg. 

 
 
2. sz. ellen őrzés: 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:                                           

• 2014. augusztus, szeptember hónapban 2 alkalom            
                                                                                                             
Ellenőrzés napja:        
        a) 2014. augusztus 8. (Szeghalom) 
        b) 2014. szeptember 12. (Szarvas) 
 
Mindkét alkalommal 2-2 vendéglátó egység ellenőrzésére került sor, melyek alkalmával nem 
állapítottunk meg jogsértést. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 
a) 

• Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége  
• Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 
• Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző Hivatalának élelmiszerbiztonsági felügyelője 
• Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 

Szeghalmi Kirendeltsége  
b) 

• Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége  
• Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 
• Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző Hivatalának élelmiszerbiztonsági felügyelője 
• Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 

Szarvasi Kirendeltsége  
 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma: 
A tervezett két alkalommal 20 ellenőrzést végeztünk. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenység: rendezvény és a kitelepült kereskedelmi és vendéglátó egységek 
• ügyfelek: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, költségvetési szerv. 
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A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  telefonos egyeztetés (időpont, 
rendezvény helye) alapján a résztvevő hatóságok a saját hatáskörbe tartozó szempontok alapján. Az 
ellenőrzéseket a rendezvény területén, egyidőben megjelenve, de egymástól független módon 
végezték hatáskörükbe tartozó ellenőrzési szempontok alapján. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  
 
Augusztus hónapban Szeghalom városában a IX. Boszorkányfesztivál, szeptember hónapban 
Szarvas városában a Szilvanapok, mint rendezvény, illetve a kitelepüléseken részt vett kereskedelmi 
és vendéglátó egységek kerültek ellenőrzésre.  
A népegészségügyi intézet kirendeltségei a rendezvények egészségügyi biztosításának ellenőrzését 
végezték el, illetve a kereskedelmi és vendéglátó egységeknél a fogyasztóvédelmi előírások, az 
élelmiszerbiztonsági előírások betartását, továbbá a munkabiztonsági és munkaügyi szabályok 
betartását egy költségvetési szervnél is a hatóságok külön-külön ellenőrizték.  
 
Közegészségügyi, járványügyi, kémiai biztonsági és egészségvédelmi feltételek teljesülése 
vonatkozásában intézkedésre nem került sor egyik rendezvényen sem. A Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség általános kereskedelmi feltételeknek való megfelelőség ellenőrzésére irányuló 
vizsgálatokat folytatott le, amelyek alkalmával árfeltüntetést, árfelszámítást, mérleghitelesítést 
ellenőriztünk, illetve próbavásárlásokat végeztünk. Jogsértést nem tapasztaltunk. Az 
élelmiszerbiztonsági ellenőrzések nem-megfelelőséget nem tártak fel. Munkavédelmi területen az 
ellenőrzések során súlyos jogsértést nem tapasztalt a hatóság, határidős kötelezéseket tartalmazó 
felügyelői intézkedések születtek. A munkaügyi területen voltak munkáltatók, ahol szabálytalanságok 
elkövetésére nem került sor, de több helyen kisebb súlyú szabálytalanságokat tárt fel az ellenőrzés. 
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:   
 
A hatóságok által ellenőrzésre kijelölt munkáltatók megválasztásánál fokozott figyelmet kell fordítani 
arra, hogy a hatóságok az egy időben tartott ellenőrzésekkor ne akadályozzák egymást. A kisebb 
egységekben, vállalkozásoknál minél kevesebb hatóság tartson egyidejűleg ellenőrzést, így az nem 
kelti az erődemonstráció érzetét az ellenőrzötteknél.  
  
Az együttes ellenőrzések jelentősége a több hatósági személy egyidejű megjelenésében, ezáltal az 
eredményesebb és biztonságosabb munkavégzésben kereshető. Tehát társhatósági ellenőrzések 
nagy objektumok, pl. hipermarketek, bevásárlóközpontok, települési és helyi piacok ellenőrzésénél, 
avagy az illegális előállítás/forgalmazás felgöngyölítésénél lehetnek igazán hatékonyak. A jövőben 
ilyen ellenőrzési célokra kell összpontosítani az erőket, a kisebb egységek szezonális együttes 
ellenőrzései helyett. 
 
 
A 2014. évi összevont ellen őrzési terv 3. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés, melynek felel őse a Békés Megyei Kormányhivatal 
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése: 

Az előzetesen meghatározott id őszak:   Az ellen őrzés id őpontja: 
2014. június 16-20. között (1 ellenőrzési nap)   2014. június 19. 

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

• Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 
• Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 
• Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 
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Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma: 
Tervezett ellen őrzések  Végrehajtott ellen őrzések 

száma      száma 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség:  3      3  
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakig. Szerv: 3            Munkavédelmi F.   Munkaügyi F.  

               3                         3 
Gyulai Járási Hivatal Járási Állateg- 
észségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala: 3                                                   3 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 
                Tevékenységek                     Ü gyfelek típusa  
Fogyasztóvédelmi Felügyel őség:             Vendéglátás 3    Gazdasági társaságok, egyéni                
                                                                                                                                vállalkozók 
  
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv:           Munkavédelmi F.     Munkaügyi F.  

Vendéglátás    3       Gazd. társ.(Kft.) 1   Gazd. társ (Kft.) 2      
                Egyéni váll.        2   Egyéni váll.1 
 
Gyulai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és É lelmiszer-ellen őrző Hivatala:  
                                                                             Vendéglátás    3      Gazdasági társaság (Kft.) 2

            Egyéni vállalkozó              1 
 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  előzetesen telefonos 
egyeztetés az összevont ellenőrzési tervben meghatározott szakigazgatási szervek kapcsolattartói 
részéről (pontos időpont, település, helyszín, vállalkozás) valamennyi hatóság a saját hatáskörébe 
tartozó ügykörök tekintetében, esetlegesen a szakmai irányító által meghatározott, illetve elrendelt 
szempontok alapján. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  a több hatóság 
részéről az egy időpontban, illetve az egymást követően történő ellenőrzésekre a munkáltatók 
számítottak az előző években, a hasonló időszakokban végrehajtott ellenőrzésekről alapján. Az 
összevont ellenőrzések előkészítése és végrehajtása során a hatóságok együttműködése 
álláspontunk szerint kifogástalan és konstruktív volt. Az összevont ellenőrzés lefolytatására minden 
esetben a szakigazgatási szervek előzetes egyeztetését követően, csak a feltétlenül szükséges 
gépjármű igénybevételével került sor. 
  
Fogyasztóvédelmi Felügyel őség : A tervezett 3 vendéglátó egységet a Várfürdő területén 
ellenőrizték az idegenforgalmi szezonhoz kapcsolódó vizsgálati szempontok alapján. Az ellenőrzések 
során egy egységben nem rendelkeztek hiteles mérőeszközzel, mely miatt a hiányosság 
megszüntetésére kötelezték a munkáltatót. 
 
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv : Az összevont ellenőrzésbe vont munkáltatók 
közül a gazdasági társaságnál folytatott ellenőrzés során azonnali végrehajtásra kötelező, azaz 
tevékenységet felfüggesztő és munkaeszköz használatát felfüggesztő intézkedést is kellett hoznia 
határozatban az eljáró felügyelőnek a határidős kötelező intézkedéseket tartalmazó határozat mellett. 
Bírság kiszabása nem volt indokolt, oka, hogy közvetlen veszélyeztetés nem állt fenn az 
ellenőrzéskor. Az egyéni vállalkozó munkáltatóknál határidős kötelezéseket tartalmazó felügyelői 
intézkedések születtek.  
Az ellenőrzött munkáltatók együttműködők és segítőkészek voltak a hatóságokkal, atrocitással nem 
találkoztunk.  
 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igaz gatóság : Az eljáró hatóság konkrétan a 
Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző 
Hivatala volt. A 3 vendéglátó egység ellenőrzése során határozathozatal nem volt szükséges. 
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  a hatóságok által 
ellenőrzésre kijelölt munkáltatók megválasztásánál fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
hatóságok az egy időben tartott ellenőrzésekkor ne akadályozzák egymást. Javaslat, hogy a kisebb 
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egységekben, vállalkozásoknál (pl. rendezvényen, fesztiválokon kisebb standokon történő árusításnál)  
minél kevesebb hatóság tartson egyidejűleg ellenőrzést, így az nem kelti az erődemonstráció érzetét 
az ellenőrzötteknél. 
 
 
A 2014. évi összevont ellen őrzési terv 3. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés, melynek felel őse a Békés Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igaz gatósága  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése: 2014. január 1. – 2014. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és 
Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 

• Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és 
Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 

• Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége  
• Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  a tervezett és a megtartott 
ellenőrzés 3 egység. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

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

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  telefonos egyeztetés (időpont, 
település, vállalkozó/vállalkozás). 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  

• A gesztori tevékenység keretében 2014. december hó 11. napján a Békés Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonság és Állategészségügyi Igazgatóságának 
koordinálásában a Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal valamint a Békéscsabai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és 
Élelmiszer-ellenőrző Hivatal munkatársai a társhatóságokkal közösen ellenőrzéseket folytattak 
le egy áruházlánc 3 üzletében. Az ellenőrzésekkor élelmiszer-biztonsági hibák nem voltak, 
eljárás nem indult. 

 
Egyéb, nem tervezett összevont ellen őrzések: 

• A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivata la az Orosházi Járási Hivatal 
Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellen őrző Hivatala  részére 60 megkeresés t 
küldött 2014 évben. A meghirdetett közös ellenőrzéseken a meghívott hivatalok különböző 
időpontokban vettek részt. A megkeresések alapján az Orosházi Járási Hivatal Járási 
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala a szociális és közétkeztetéssel érintett 
főző- és tálalókonyhák teljes körű, emiatt elhúzódó ellenőrzését elvégezte. Az ügyfelek 
többnyire a helyi önkormányzatok voltak, de vállalkozások is végeznek szociális étkeztetést. 
Az ellenőrzéseket végző tapasztalata szerint azzal, hogy a hivatalok különböző időpontban 
jelentek meg a helyszínen, az ellenőrzött gyors tájékoztatást tudott adni, az ellenőrzés 
gördülékenyen haladt, az ellenőrizendő dokumentumok is hamar előkerülhettek. A 
vállalkozások működésében az ellenőrzések nem okoztak fennakadást. 

• A Nemzeti Adó- és Vámhivatal valamint a Bevándorlási Hivatal  munkatársai az Orosházi 
Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmisz er-ellen őrző Hivatala munkatársával 
2014. június hó 5. napján  közös ellenőrzést tartott egy orosházi pékség telephelyén. Az 
érintett tevékenység ellenőrzése történt meg: élelmiszer-előállító (pékség) és kereskedelmi 
üzlet. 

• 2014. év június hónap folyamán  Orosháza város piacán az I. fokú kereskedelmi 
hatóság gal az Orosházi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és  Élelmiszer-ellen őrző 
Hivatala  közös ellenőrzést folytatott le. Az ellenőrzés elsősorban a piacon árusító 
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őstermelőkre terjedt ki (rendelkeznek-e érvényes őstermelői igazolvánnyal, kistermelői 
regisztrációval, a kereskedelmi tevékenység végzését bejelentették-e az önkormányzatnál), 
de szúrópróba szerűen egyéni vállalkozókat is ellenőrzés alá vonták (az áruk eredetének 
vizsgálata, a termékek fogyaszthatósági/minőség-megőrzési ideje, egészségügyi 
alkalmasság, önkormányzati bejelentő megléte). Az ellenőrzés során csak a Kereskedelmi 
Hatóság állapított meg hiányosságot (az árusító kistermelő a tevékenység végzése szerinti 
illetékes önkormányzatnál a tevékenységet nem jelentette be). 

• A Békés Megyei Kormányhivatal  Békéscsabai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi  
és Élelmiszer-ellen őrző Hivatala a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaival 2014. 
április 12. napján Békéscsaba és Mezőberény piacán kistermelők szezonális ellenőrzését 
hajtotta végre.  20 kistermelő tevékenységének helyszíni ellenőrzése nyomán 1 esetben az 
állatállományt érintő hiányosságok miatt a tevékenység felfüggesztésére került sor, további 
négy kistermelő figyelmeztető határozatot kapott. A társhatóság helyszínenként 1 (egy) 
árusítóhelyet ellenőrzött próbavásárlással, de számára a további ellenőrzések azonos 
helyszínen céltalanok voltak, mivel riadólánc indul az árusok között. 

• A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hiva tal Járási Állategészségügyi 
és Élelmiszer-ellen őrző Hivatala valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal  munkatársai 
2014. augusztus 14.  napján öt fagylaltozó szezonális ellenőrzését végezték. Élelmiszer-
biztonsági szabálysértés nem volt, eljárás nem indult. 

• A Békés Megyei Kormányhivatal  Békéscsabai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi  
és Élelmiszer-ellen őrző Hivatal a valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014. november 
4. napján  közösen kistermelői tevékenység ingatlanán, lefoglalási cselekmény közben 
észleltek gyanús élelmiszereket. A Békéscsabai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi  
és Élelmiszer-ellen őrző Hivatal a munkatársa a helyszínre érkezve 1.540 kg állati eredetű 
melléktermék ártalmatlanítását rendelte el, eljárást indított és élelmiszerlánc-felügyeleti 
bírságot szabott ki. 

• A Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Népegészs égügyi Szakigazgatási Szerve 
valamint a Gyulai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és É lelmiszer-ellen őrző Hivatal  
közösen nem tervezett ellenőrzésként egy gyulai étteremben 2014. március 25.  napján és 
2014. május 14.  napján tartottak ellenőrzést. 

• A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhiva tala 2014. évben 17 megkeresést 
küldött a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal J árási Állategészségügyi 
és Élelmiszer-ellen őrző Hivatalának , mely összesen 43 egység ellenőrzésére vonatkozott. 

• A Békés Megyei Kormányhivatal  Szociális és Gyámhivatala a Gyomaendr ődi Járási 
Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-elle nőrző Hivatal  részére 35 megkeresést 
küldött 2014 évben. 

• A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-bizton sági és Állategészségügyi 
Igazgatósága  munkatársai 2014. február hó 27. napján a Szarvasi Rend őrkapitányságtól  
érkezett megkeresés alapján tehergépjármű közúti ellenőrzését követően hatósági ellenőrzést 
tartott egy gyulai vállalkozásnál. Az ellenőrzés az élelmiszer-vállalkozás által forgalomba 
hozott és a gépjármű rakterében valamint a pótkocsin/hűtőkocsin fellelt gyorsfagyasztott 
termék tételek forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai és a szállítmányok nyomon 
követés vizsgálatára terjedt ki. A hatósági ellenőrzésről jegyzőkönyv készült, melyben 
kihirdetésre került a részben azonosított gyorsfagyasztott állati eredetű termék tételek 
azonnali hatállyal forgalomból való kivonása, a forgalomba hozatalának azonnali hatállyal való 
megtiltása és hatósági zár alá vétele, továbbá az azonnali hatállyal elrendelt ártalmatlanítás 
(mennyiség: 19.100 kg). 

• A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsá gi és Állategészségügyi 
Igazgatósága  munkatársa a Földm űvelésügyi Igazgatóság megkeresésére közös helyszíni 
ellenőrzést tartottak egy vadásztársaságnál 2014. október hó 21. napján. A jegyzőkönyvben 
meghatározott időpontra a vadásztársaság a kért iratokat megküldte. 

• 2014. november hó 13 . napján zöld számon érkezett közérdekű bejelentés miatt éjszakai 
ellenőrzés történt a megye illetékességi területén lévő engedélyezett létesítményben.  A 
bejelentésben szereplő engedély nélküli tevékenység kivizsgálásához a helyszínt a 
Mezőkovácsházi Rend őrkapitányság munkatársai biztosították. 

 
Az együttes ellenőrzések pozitív tapasztalata, hogy a több hatóság jelenlétében és 
együttműködésében az ellenőrzött egység/terület jól biztosítható, az ellenőrzött fél 
együttműködési készsége jó. 
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Negatív tapasztalat, hogy a kis egységekben (1-3 főnyi üzemeltető személyzet) több hatóság 
egyszerre nem tud eredményesen ellenőrizni, azaz „várni kell a másikra”. Nincs is érdemi 
együttműködés a szakhatóságok között, hiszen más-más hatáskörben és szakterületeken 
tevékenykednek. 
A jelentésből kitűnik, hogy szakigazgatási szervünk munkatársai nem csak a tervezett 
ellenőrzéseket végezték el, hanem a társhatóságok részéről történő megkeresésre azonnali 
ellenőrzéseket is végeztek több alkalommal, akár heti rendszerességgel is munkaidőn túl. Ezen 
ellenőrzések száma lényegesen meghaladja a tervezett ellenőrzések számát, jelentősége 
különösen kiemelt fontosságú mivel az élelmiszerbiztonság szempontjából sok esetben azonnali 
hatósági intézkedést igényel. 
Hetente több alkalommal keresik hatóságunkat a határátkelőkön dolgozó hatóságok munkatársai 
és kérnek információt egy-egy az általuk ellenőrzött, de a feladat- és hatáskörünkbe tartozó 
szállítmánnyal kapcsolatban. 
 

Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  -  
 
 
A 2014. évi összevont ellen őrzési terv 4. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2014. február, október és december hónapban hat 
munkanapon. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

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

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

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

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

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

• A forgalomtechnikai felülvizsgálatban a Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége Útügyi Osztálya és a rendőrhatóság mellett az ellenőrzésben részt vettek az 
országos és a helyi közutak kezelői, valamint az önkormányzatok képviselői. Egy 
munkanapon (2014.10.30-án) a nehezen megközelíthető földutas átjárókat vasúti teher-
vágánygépkocsival (TVG-vel), a többi napokon személygépkocsival megközelítve helyszíni 
szemle keretében ellenőriztük. A vasúti átjárók közúti és vasúti biztonsági feltételeinek az 
ellenőrzése kiemelt fontosságú közlekedésbiztonsági kérdés. A vasúti balesetek nagyon 
alacsony számaránya ellenére, nagy közfeltűnést keltő és igen súlyos (többnyire halálos) 
kimenetelű balesetek. Az ellenőrzés során a hatvanöt átjáróból három átjáró felelt meg 
minden követelménynek, a többi átjáró esetében a közút kezelőket és a vasút üzemeltetőket a 
hiányosságok megszüntetésére felszólítottuk. A hiányosságokat 2015. április 30-ig kell 
megszüntetniük. Azonnali intézkedést igénylő, balesetveszélyes átjárót nem találtunk. 
Medgyesegyházán két illegális vasúti gyalogos-átkelőhelyet észleltünk, amelyekhez vezető 
kitaposott gyalogutak megszüntetésére a helyi közút kezelőjét szignalizációs formában 
felkértük. 

 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  -  
 



 10

A 2014. évi összevont ellen őrzési terv 5. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2014. január 1. – 2014. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

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

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  a szakmai irányító 
Nemzeti Közlekedési Hatóság által az adott év elején meghatározott számban 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

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

• ügyfelek: közúti közlekedésben résztvevő járművezetők, üzembentartók. 
 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  a Békés Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Főosztály Forgalmi Osztálya és a Békés 
Megyei Rendőr-főkapitányság folyamatos, heti egyeztetéssel történő, vezénylése alapján. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  kiemelt 
ellenőrzési terület volt a Békés megyében található három határátkelőhely. A Nemzeti Közlekedési 
Hatóság mint szakmai irányító által meghatározott ellenőrzési darabszámokat ellenőrzési fajtánként 
teljes mértékben teljesítettük. A 2014. évben 4597 jármű közúti ellenőrzését végeztük el. Az 
ellenőrzési tevékenységünk hatékonysága a rendőrséggel kialakult jó munkakapcsolat folytán 
megfelelő. 
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  a következő évben a 
közös ellenőrzést célszerű kiterjeszteni a Közlekedési Felügyelőség Járművezető Vizsgáztatási és 
Utánképzési Osztálya bevonásával, a járművezető oktatásban tevékenységet végző oktatók 
tevékenységének és járműveik műszaki állapota megfelelőségének ellenőrzésére. A közösen végzett 
ellenőrzés hatékonysága nagyobb, az érintett ügyfeleket kevésbé terhelő, mint a külön hatóságonként 
végzett ellenőrzés. 
 
 
A 2014. évi összevont ellen őrzési terv 6. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2014. január 1. – 2014. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
• Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  havonta egy alkalommal 
/12 alkalom. 
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Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 
• tevékenységek: közúton közlekedő, veszélyes anyagot szállító járművek (ADR) ellenőrzése 

szolgáltatás, veszélyes anyag biztonságos szállítása szempontjából,  
• ügyfelek: közúti közlekedésben résztvevő járművezetők. 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  a Békés Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Főosztály Forgalmi Osztálya és a Békés 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság folyamatos, havonta történő egyeztetése alapján. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  a tervezett 
ellenőrzéseket a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségével és az Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségével, előzetes egyeztetések után 
havi egy alkalommal hajtottuk végre Békés megye közútjain közlekedő veszélyes anyagot szállító 
járművek és járművezetőik ellenőrzése céljából. Az ellenőrzések lefolytatása során az eljáró 
hatóságok közúti ellenőrzések keretében végezték tevékenységüket. A két hatóság a hatásköri 
eltérések miatt kiegészítette egymás tevékenységét a közös munka során. 
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  - 
 
 
A 2014. évi összevont ellen őrzési terv 7. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2014. január 1. – 2014. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

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

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

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

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  a Békés Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Főosztály Forgalmi Osztálya és a 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség előzetes egyeztetése alapján. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  a 2014. évben a 
Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségével közösen meghatározott 
ellenőrzések elvégzésére a nyári időszakban került sor. Kettő taxi szolgáltató vállalkozó ellenőrzését 
végeztük el próbautazással egybekötve. A próbautazások és az elvégzett ellenőrzések mindkét 
alkalommal frekventált, a taxik által sűrűn látogatott helyen történtek. Az ellenőrzés alá vont 
vállalkozók a jogszabályoknak megfelelő módon végezték tevékenységüket. 
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  - 
 
 

A 2014. évi összevont ellen őrzési terv 8. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2014. január 1 – 2014. december 31.  
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Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 
• Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
• Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége 

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

• tevékenység: a veszélyes hulladékok tárolása, kezelése és adminisztrációja, továbbá a bontó 
és hulladékkezelő tárgyi, személyi, technológiai, informatikai feltételeinek ellenőrzése, illetőleg 
a HKR-KöKIR rendszerben letárolt dokumentumok megfelelőségének vizsgálata. Kiemelt 
figyelmet kapott a klímagáz lefejtésének, kezelésének a módja.  

• ügyfelek: megbízási szerződéssel rendelkező bontó- hulladékkezelő vállalkozások. 
 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  a Békés Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Főosztály Műszaki Osztályának ütemterve 
és a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltségének meghívója 
alapján. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  
A bontó-hulladékkezelő tevékenység ellenőrzésében a Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége Közúti Jármű Főosztály Műszaki Osztálya és a Tiszántúli Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége vett részt. Egy munkanapon egy bontó-hulladékkezelő 
tevékenységének ellenőrzésére került sor. A környezetvédelmi hatóság és a közlekedési hatóság a 
saját szakmai szempontjai figyelembevételével ellenőrzött. Általánosságban megállapítható hogy a 
vállalkozások tevékenységükhöz szükséges engedélyekkel folyamatosan rendelkeznek, személyi- és 
tárgyi feltételei megfelelőek. Az elbontott járművek körülbelül 5 %-a rendelkezik klímagázt is 
tartalmazó rendszerrel, amelynek lefejtését a bontó-hulladékkezelők szerződéses partnerrel teljesítik. 
Az ellenőrzéseink mindegyike eredményesen megvalósult, jelentős hiányosságot egy esetben 
tapasztaltunk. Megállapítottuk, hogy a bontó-hulladékkezelő több esetben nem csatolt fényképet a 
HKR-KÖKIR rendszerbe az alvázszám megsemmisítéséről, ennek kapcsán hiánypótlásra szólítottuk 
fel. Ezen kötelezettségének nem megfelelően tett eleget, ezért a rendőrkapitányság felé feljelentést 
tettünk.   

 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  A bontó-hulladékkezelő 
tevékenység tételes ellenőrzésének megvalósítása, a visszaélések kiküszöbölése érdekében. 
 
 
A 2014. évi összevont ellen őrzési terv 9. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2014. január 1. – 2014. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala 

• Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala 
• Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala 
• Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője - általános építésügyi hatóság 
• Békés Város Jegyzője - általános építésügyi hatóság 
• Szeghalom Város Jegyzője - általános építésügyi hatóság 
• Békés Megyei Mérnöki Kamara 
• Békés Megyei Építész Kamara 
• Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
• Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
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Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:   
Tárgyi ellenőrzési időszakra 18 darab összevont ellenőrzés volt tervezve, a társhatóságokkal való jó 
együttműködés alapján 28 darab összevont ellenőrzés valósult meg. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek típusa és ügyfelek k öre: 

• tevékenységek: építési kivitelezési tevékenységek végzése (új építés, átalakítás, bővítés, 
bontás) a Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának mint 
építésfelügyeleti hatóság Békéscsabai járás, Békési járás, Szeghalmi járás illetékességi 
területén;  

• ügyfelek: az építési beruházások építtetői, egyéb résztvevői mint vállalkozó kivitelezők, felelős 
műszaki vezetők, építési műszaki ellenőrök, kiviteli terv készítői. 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:   
A társhatóságokkal való együttműködés szóbeli megállapodásokon alapul, az összevont ellenőrzések 
a társhatóságokkal való szóbeli egyeztetés alapján kerülnek kitűzésre. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:   
A közös munka során területileg illetékes társhatóságok az eltérő hatáskörük alapján hatósági 
ellenőrzés vizsgálati szempontjait kiegészítették a saját (jogszabályon alapuló) szakmai 
szempontrendszerükkel és ezáltal átfogóbb, komplexebb ellenőrzés valósulhatott meg. Az azonos 
hatáskörű, ám eltérő illetékességű társhatóságokkal való közös ellenőrzés elősegítette a szakmai 
tapasztalatcserét és az egységesebb jogalkalmazás gyakorlatát a Békés megyei építésfelügyeleti 
hatóságok között. Az ellenőrzések időpontjai az építőipari beruházás olyan készültségi fokában 
kerültek kitűzésre, hogy az az ellenőrzésbe bevont hatóság, szervezet is saját szempontrendszere 
szerint vizsgálni tudja a tevékenységet, és a kivitelezés megvalósításában résztvevők körét. 
Az ügyfelek számára pozitív volt, hogy az összevont ellenőrzés következtében kevesebb alkalommal 
kellett hatósági ellenőrzés alá vetni magukat. 
A hatóságok számára a közös ellenőrzések megtartása a szakmai előnyökön túl, költséghatékonyabb 
megvalósítást is eredményezett (pl.: egy gépjárművel utaztak a helyszínre a hatóságok). 
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok: - 
 
 
A 2014. évi összevont ellen őrzési terv 10. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2014. január hó 1. – 2014. december hó 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala 
• Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
• Békés Megyei Mérnöki Kamara 
• Békés Megyei Építész Kamara 
• Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
• ÉMI Nonprofit Kft. (Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Észak- és Kelet-

magyarországi Anyagvizsgáló Laboratórium) 
• Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala  
• Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala  
• Mezőkovácsháza Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósága 
 

Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:   
• Tervezett: 8 db; 
• Ténylegesen megtartott: 16 db. 
 
2014-re a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Békés Megyei Mérnöki Kamarával, a 
Békés Megyei Építész Kamarával és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 
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terveztünk közös ellenőrzéseket. Tekintettel arra, hogy az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 61. § (2) bekezdése szerint: „Az építésfelügyeleti hatóság szükség esetén, de 
évente legalább két alkalommal az építésügyi hatósággal (ideértve a sajátos építményfajták 
szerinti hatóságokat is), más illetékességi területen működő építésfelügyeleti hatósággal, az 
illetékes területi építész-, illetve mérnöki kamara, területi kereskedelmi és iparkamara, vagy más - 
ellenőrzésre jogosult - hatósággal vagy szervezettel közös ellenőrzés végzését kezdeményezi.”, 
szükségesnek tartottam bevonni a közös ellenőrzésekbe a Békés Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarát, az ÉMI Nonprofit Kft-t, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal 
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalát, a Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási 
Hivatal Járási Építésügyi Hivatalát és Mezőkovácsháza Város Polgármesteri Hivatal 
Építéshatóságát is. Annak érdekében, hogy a társhatóságokkal egy-egy ellenőrzés alkalmával ne 
akadályozzuk egymást a munkában, egyszerre csak egy társhatóságot hívtunk meg, így 
értelemszerűen megnőtt a közös ellenőrzések száma is. 
 

Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa:  
• Tevékenységek: Építési engedéllyel rendelkező építmények építőipari kivitelezési 

tevékenységének ellenőrzése (az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők megfelelő 
jogosultságának, regisztrációja meglétének ellenőrzése, a jogerős építésügyi hatósági 
engedélynek, a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 
dokumentációnak, illetve a kivitelezési dokumentációnak megfelelő építkezés, illetve a szakmai 
és biztonsági előírások megtartásának ellenőrzése, az építési napló jogszabályszerű vezetése, 
az építési termékek beépítésére vonatkozó jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok 
megtartása, kivitelezési szerződésre vonatkozó előírások teljesítésének ellenőrzése) 

• Ügyfelek: magánszemélyek, társaságok, önkormányzatok mint építtetők; egyéni vállalkozások, 
részben kis- és középvállalkozások mint tervezők, kivitelezők, felelős műszaki vezetők és 
műszaki ellenőrök. 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja: a Járási Építésügyi Hivatal e-
mailen keresztül megküldött szemleértesítője és egyeztetés alapján. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás: - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k: 
Az összevont ellenőrzés levezetője a Járási Építésügyi Hivatal építésfelügyelője. Az ellenőrzés során 
közreműködő hatóságok a hatáskörükbe tartózó esetekben nyilatkozatot, észrevételt tettek, amely az 
eljárás során készített jegyzőkönyvben rögzítésre került.  
Jellemzően egyszerre csak egy társhatósággal tartottunk közös ellenőrzést, hogy a jelenlévők ne 
akadályozzák egymást az ellenőrzésben. A tapasztalt hiányosságok leginkább az elektronikus építési 
naplóval kapcsolatosak. Általában nem kerültek feltöltésre a biztonsági és egészségvédelmi tervek, 
árazatlan költségvetési kiírások, a jogerős építési engedély-határozatok, a záradékolt építési engedély 
tervek, vagy az egyes kivitelezésben résztvevők adatai. Előfordult az is, hogy a kivitelező nem 
rendelkezett iparkamarai regisztrációs számmal. Az ÉMI Nonprofit Kft. munkatársaival megtartott 
közös ellenőrzés során az ÉMI az előregyártott vasbeton elemek és a monolit vasbeton szerkezetek 
szilárdság-ellenőrzését Schmidt-kalapáccsal elvégezte, az eredményekről jegyzőkönyv készült, mely 
az építésfelügyelet felé utólag megküldésre került.  A hiányzó adatok pótlólagosan feltöltésre kerültek 
az e-naplóba. Az ellenőrzések során több esetben figyelmeztetés, illetve hatósági kötelezés típusú 
szankciót alkalmaztunk. 

 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  - 
 
 
A 2014. évi összevont ellen őrzési terv 11. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2014. január hó 1. – 2014. december hó 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 
1. sz. ellen őrzés: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala 
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• Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala 
• Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala 
• Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 
• Békés Megyei Mérnöki Kamara 
• Békés Megyei Építész Kamara  
• ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Észak- és Kelet-magyarországi 

Anyagvizsgáló Laboratórium  
 
2. sz. ellen őrzés 

• Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala 
• Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala 
• Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala 
• Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 
• Békés Megyei Mérnöki Kamara 
• Békés Megyei Építész Kamara  
• ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Észak- és Kelet-magyarországi 

Anyagvizsgáló Laboratórium  
• Gyomaendrőd Város Önkormányzat Jegyzője mint építésügyi hatóság 

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

• Tevékenységek: Építési engedéllyel rendelkező építmények építőipari kivitelezési 
tevékenységének ellenőrzése (az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők megfelelő 
jogosultságának, regisztrációja meglétének ellenőrzése, a jogerős építésügyi hatósági 
engedélynek, a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 
dokumentációnak, illetve a kivitelezési dokumentációnk megfelelő építkezés, illetve a 
szakmai és biztonsági előírások megtartásának ellenőrzése, az építési napló 
jogszabályszerű vezetése, az építési termékek beépítésére vonatkozó jogszabályok, 
szabványok és szakmai szabályok megtartása, kivitelezési szerződésre vonatkozó előírások 
teljesítésének ellenőrzése) 

• Ügyfelek: Az összevont ellenőrzések során az építtetők mindkét esetben gazdasági 
társaságok, a kivitelezési tevékenységek végzői részben egyéni vállalkozások, részben kis- és 
középvállalkozások voltak.  
 

A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  előzetes egyeztetést 
követően, helyszíni ellenőrzés megtartását kiíró végzéssel kerülnek értesítésre. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  
Az összevont ellenőrzés levezetője a Járási Építésügyi Hivatal építésfelügyelője. Az ellenőrzés során 
közreműködő hatóságok a hatáskörükbe tartózó esetekben nyilatkozatot, észrevételt tettek, amely az 
eljárás során készített jegyzőkönyvben rögzítésre került. 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k: 

• Az első ellenőrzés során az egyik kivitelező esetében a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamaránál vezetett nyilvántartási szám rögzítésének hiányosságát, a jogerős záradékkal 
ellátott tervdokumentáció, a teljesítmény nyilatkozatok, tanúsítványok feltöltését pótoltattuk, 
továbbá az építési napló vezetésének hiányosságainak pótlását írtuk elő. 
Az előírt hiányosságokat a kötelezettek meghatározott határidőre pótolták.  
 

• A második ellenőrzés esetében szintén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett 
nyilvántartási szám rögzítésének hiányosságát, az engedélyezési tervdokumentáció és 
jogerős engedély, az árazatlan költségvetési kiírás, a biztonsági és egészségvédelmi terv, a 
fővállalkozó és az alvállalkozók a felelős műszaki vezetővel kötött megbízási szerződéseit, 
műszaki ellenőr megbízási szerződésének a teljesítmény nyilatkozatok, tanúsítványok 



 16

feltöltését pótoltattuk, továbbá az építési napló vezetésének hiányosságainak pótlását írtuk 
elő. 
Az előírt hiányosságokat a kötelezettek meghatározott határidőre pótolták.  
 

Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  - 
 
 
A 2014. évi összevont ellen őrzési terv 12. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2014. március, április, október és november hónapokban. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, 
illetékes Járási Hivatalok Járási Állategészségügyi Élelmiszer-ellenőrző Hivatalai 

• Békés Megyei Rendőr-főkapitányság illetékes rendőrkapitányságai 
 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  4/4 alkalom. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

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

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

• 2014. március 9-én  a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási 
Állategészségügyi Élelmiszer-ellenőrző Hivatala hatósági állatorvosa a Kötegyáni 
Határrendészeti Kirendeltség munkatársaival végzett közúti ellenőrzést, amely során 
jogszabálysértést nem állapítottak meg. 

• 2014. április 1-jén  a Szeghalmi Rendőrkapitányság munkatársaival a Békés Megyei 
Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatalának hatósági állatorvosa közúti ellenőrzést tartott. Az ellenőrzéskor 
tapasztaltak miatt az állatok kíméletes leölését kellett végrehajtani. 

• 2014. október 5-én  a Gyomaendrődi Rendőrkapitánysággal és a Békés Megyei 
Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatalának hatósági állatorvosával közösen végrehajtott ellenőrzéskor tapasztaltak 
miatt az állatok kíméletes leölését kellett végrehajtani. 

• 2014. november 5. és 12. napjain  a Gyomaendrődi Rendőrkapitányság munkatársai és a 
Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és 
Élelmiszer-ellenőrző Hivatalának hatósági állatorvosa állattartás körülményeinek kivizsgálása 
tárgyában helyszíni ellenőrzést folytattak le. Az utóellenőrzést követően a jogsértés 
megszüntetésre került. 

 
Egyéb, nem tervezett ellen őrzések: 

• 2014. december hónap folyamán a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási 
Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-elle nőrző Hivatalának  hatósági 
állatorvosa a Mezőkovácsházi Rend őrkapitánysággal közös ellenőrzést egy 
mezőkovácsházi magánszemély ebtartási tevékenységét érintően állatkínzás gyanúja miatt. 
Az ellenőrzés jogsértést nem tárt fel. 

• Határrendészettel  közös ellenőrzésen a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási 
Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-elle nőrző Hivatalának  hatósági 
állatorvosa 4 alkalommal vett részt 2014. év folyamán különféle állatszállítmányok 
(jellemzően sertés) ellenőrzésében. A  feltárt szabálytalanságok miatt  valamennyi szállítmány 
visszautasítására és a származási helyre történő visszairányítására került sor igazgatási 
intézkedésként. 
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• A Mezőkovácsházi Rend őrkapitánysággal és a Battonyai Határrendészeti szer vvel 
közös ellenőrzésen a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal  Járási 
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellen őrző Hivatalának  hatósági állatorvosa az 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igaz gatósága munkatársával  közösen 
egy alkalommal vett részt. A sertésszállítmány a feltárt jogsértések (zsúfoltság és kísérő 
dokumentáció hiánya) miatt lefoglalásra és leöletésre került. 

• A Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal  Járási Állategészségügyi és 
Élelmiszer-ellen őrző Hivatalának  munkatársait a NAV Békés Megyei Vám- és Pénzügy őri 
Igazgatósága Gyulai és Méhkeréki Határállomásról át lagban heti 1-2 esetben 
megkeresték az egész év folyamán.  Az ellenőrzést minden alkalommal még munkaidőn túl is 
végrehajtották. 

 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  -  
 
 
A 2014. évi összevont ellen őrzési terv 13. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése : 2014. október 1. – 2014. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 
• Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma : 5 / 11. 
 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja : a Főhatóság (NÉBIH) által 
előírt helyszíni ellenőrzés. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa:  
Az ellenőrzés tárgya az 1999-2004. év között tisztán nemzeti támogatással megvalósuló 
agrárberuházások célellenőrzése volt. Elsősorban ültetvény telepítési és építési beruházásokat 
ellenőriztünk. Az ellenőrzött beruházásoknál az alábbi prioritásokat vettük figyelembe: 

• még nem ellenőrzött beruházások ellenőrzése, 
• még üzembentartási kötelezettség alatt álló beruházások ellenőrzése, 
• még folyamatban lévő ültetvénytelepítési beruházások ellenőrzése. 

Az ügyfelek magánszemélyek és társas vállalkozások voltak.  
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  
Az ellenőrzések folyamán egy esetben tapasztaltunk súlyos mulasztást, ahol a teljes támogatási 
összeg visszafizetését rendeltük el, a többi esetben rendben találtuk a beruházásokat, vagy csak 
kisebb hiányosságokat tapasztaltunk, amelyre hivatalunk hiánypótlást rendelt el. 
 
 
A 2014. évi összevont ellen őrzési terv 14. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2014. január 1. – 2014. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 
• Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  1/2 db. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• Horgászat ellenőrzése a 2013. évi CII. törvény előírásainak betartására vonatkozóan. Az 
ellenőrzött terület 1 alkalommal a Kettős-Körös folyó, valamint második alkalommal a Hármas-
Körös folyó Békés megyei szakasza.  
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• Az ellenőrzött ügyfelek a halgazdálkodási vízterületen horgászatot folytató természetes 
személyek. Az ellenőrzésen részt vett továbbá 1 fő halászati őr. 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  az ellenőrzések lefolytatása a 
szervezeti egységek telefonos és elektronikus úton történt egyeztetése alapján kialakított ellenőrzési 
útvonal alapján történt. Az ellenőrzési a vízterület mentén haladva történt, a horgászok szúrópróba 
szerű ellenőrzésével. Az ellenőrzés ténye az intézkedés alá vont horgász fogási naplójába került 
bejegyzésre.    
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  A rendőrhatóság és a halászati hatóság 
együttműködése és kapcsolattartása rendszeres.  
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  

• Az ellenőrzés során jogszabálysértést nem tapasztaltunk. A horgászati és halászati 
tevékenység a halászati őrök, a rendőrhatóság és a halászati hatóság által rendszeres és 
valamennyi Békés megyei halgazdálkodási vízterületet érint. Az ellenőrzéseknek 
köszönhetően a horgászatot és halászatot folytató személyek jogszabálykövető magatartása 
a jellemző.    

• A rendőrhatósággal összevont ellenőrzés előnye a személyekkel szembeni intézkedés az 
eltérő hatáskörök miatt szélsőséges esetekben eredményesebb lehet, mint az önállóan 
végzett ellenőrzések során. A vizeken intézkedő rendőrhatóság jogszabály megsértése 
esetén az ügyet a halászati hatóság részére közigazgatási eljárás lefolytatása céljából átteszi. 
A rendőrhatóság kezdeményezése által jogosulatlan horgászat és halászat ügyében 
lefolytatott eljárások száma 26 db. 

 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  Az ellenőrzések jól 
működnek, a megközelíthetetlen folyószakaszok esetén a motoros csónakból végzett ellenőrzés 
eredményessége jobb. A halászati hatóság vízen végrehajtott ellenőrzése a halászatra jogosult 
halászati őreivel közösen történik. A jövőben tervezzük a rendőrhatósággal közös vízen végrehajtott 
ellenőrzés lefolytatását is.  
 
 
A 2014. évi összevont ellen őrzési terv 15. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2014. január 1. – 2014. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 
• Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  1/2 db. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• A társas vadászatok megtartása során a vadászat rendjének betartására irányuló hatósági 
ellenőrzés az 1996. évi LV. törvény előírásai szerint.  

• Az ellenőrzött ügyfelek a Békés megyei vadászatra jogosultak és a társas vadászaton 
megjelent vadászok. 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  az ellenőrzések lefolytatása a 
szervezeti egységek telefonos és elektronikus úton történt egyeztetése alapján történt. Az ellenőrzést 
az ellenőrzés alá vont vadászatra jogosult előzetes tájékoztatásának mellőzésével hajtottuk végre. Az 
előzetes tájékoztatás mellőzése az eredményesség érdekében történt. A vadászatra jogosultak az 
ellenőrzések megtarthatósága érdekében minden társas vadászatot kötelesek bejelenteni a vadászati 
hatóság és a rendőrhatóság részére egyaránt, így az előzetes tájékoztatás indokolatlan.  Az 
ellenőrzésről jegyzőkönyv felvétele megtörtént. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  A rendőrhatóság és a vadászati hatóság 
együttműködése és kapcsolattartása rendszeres.   
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Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  
• Az ellenőrzés során jogszabálysértést nem tapasztaltunk. A vadászatra jogosultak ellenőrzése 

a rendőrhatóság és a vadászati hatóság által rendszeres és valamennyi Békés megyei 
vadászterületet érint. Az ellenőrzéseknek köszönhetően a vadászatra jogosultak és a 
sportvadászok jogszabálykövető magatartása a jellemző.    

• A rendőrhatósággal összevont ellenőrzés előnye a személyekkel, hogy az intézkedés az 
eltérő hatáskörök miatt szélsőséges esetekben eredményesebb lehet, mint az önállóan 
végzett ellenőrzések során. A vadászterületeken feladatot ellátó hivatásos vadászok 
közrendvédelmi személyek is egyben. A hivatásos vadászokkal közösen intézkedő 
rendőrhatóság jogszabály megsértése esetén az ügyet a vadászati hatóság részére 
közigazgatási eljárás lefolytatása céljából átteszi. A rendőrhatóság kezdeményezése által 
lefolytatott jogosulatlan eljárások száma 3 db. 

 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  Az ellenőrzések jól 
működnek, a társas vadászatok ellenőrzése a rendőrkapitányságok illetékességi területein 
rendszeres. A vadászati hatóság is rendszeresen folytatja a társas vadászatok ellenőrzését. A két 
hatóság ellenőrzési tevékenységének a tervezettnél több ellenőrzésre történő összehangolása nem 
szükséges, mivel így átfogóbb a hatósági jelenlét a megye vadászatra jogosultjai által megtartásra 
kerülő társas vadászatok során.   
 
 
A 2014. évi összevont ellen őrzési terv 16. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2014. január 1. – 2014. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 
• Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  1/1 db. A tervezett 
fácántelep és vadréce telep ellen őrzése helyett vadhús kezelés általános ellen őrzésére került 
sor  vadászatra jogosult esetében, melyet a vadászatra jogosult ellen folytatott közigazgatási eljárás 
indokolt.  
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• A vadászatra jogosult által lőtt nagyvad vadhúskezelési szabályainak betartása az 
élelmiszerláncba kerülő nyershús eredetének nyomon követhetősége és egészségügyi 
kockázatának kizárása érdekében szükséges.    

• Az ellenőrzött ügyfél a vadászatra jogosult egyesület. 
 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  az ellenőrzések lefolytatása a 
szervezeti egységek írásos és személyes úton történt egyeztetése alapján történt. Az ellenőrzést az 
ellenőrzés alá vont vadászatra jogosult előzetes tájékoztatása mellett történt. Az ügyfél-tájékoztatást 
az élelmiszerlánc felügyeletet ellátó hatósággal történt megkereséseket követően a vadászati hatóság 
tette meg. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv felvétele megtörtént. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  Az állategészségügyi hatóság és a vadászati 
hatóság együttműködése és kapcsolattartása rendszeres. 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  

• Az ellenőrzés kiterjedt a vadászati hatóság hatáskörébe tartozó más tevékenységek 
vizsgálatára is, mely eljárás jelenleg felfüggesztett státuszban van. Az állategészségügyi 
hatóság ellenőrzése feltárt jogszabálysértést, melyre vonatkozó intézkedéseket indokolt 
esetben önállóan teszik meg.    

• Az állategészségügyi hatósággal történő összevont ellenőrzések előnye, hogy a feladatellátás 
során számos eljárásban egyébként is szakhatóságként, illetve társhatóságként 
együttműködő hatóságok közös jelenléte a hatáskörök figyelembevételével eredményesebb 
és az ügyintézés gyorsabb. A vadászatra jogosultak által folytatott apróvad nevelés és 
vadászterületre történő kihelyezés állategészségügyi és vadegészségügyi szempontok szerint 
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történhet. A lőtt nagyvad kezelés és a rókaimmunizálás hatósági felügyelete érdekében a 
hatáskörök figyelembe vételével az összehangolt hatósági munkavégzés indokolt. 

 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  Az ellenőrzések jól 
működnek, a feladatellátás során a jövőben indokolt lenne a közös ellenőrzések számának bővítése. 
Az ellenőrző hatóságok közös jelenléte megfelelően hatékony ellenőrzéseket tesz lehetővé. 
 
 
A 2014. évi összevont ellen őrzési terv 17. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2014. január 1. – 2014. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 
• Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  1/1 db.  
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• A vadászatra jogosultak által befogott élő mezei nyúl export nyomon követhetősége különös 
tekintettel a terítékre és a karantén telepet üzemeltető exportőr által az állategészségügyi 
előírások betartására.    

• Az ellenőrzött ügyfél az exportőr vadászatszervező iroda és általa a beszállító vadászatra 
jogosultak. 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  a közös ellenőrzések a 
szervezeti egységek írásos és személyes úton történt egyeztetése alapján kerültek lefolytatásra. Az 
ellenőrzést az ellenőrzés alá vont exportőr előzetes tájékoztatása mellett történt. Az ügyfél 
tájékoztatást az élelmiszerlánc-felügyeletet ellátó hatóság tette meg. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv 
felvétele megtörtént. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  Az állategészségügyi hatóság és a vadászati 
hatóság együttműködése és kapcsolattartása rendszeres. 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  

• Az ellenőrzés elsősorban a karantén telep belső szabályzatainak, nyilvántartásainak, 
berendezéseinek az ellenőrzésére irányult. Az ellenőrzés során a karanténban lévő mezei 
nyúl állomány összevetésre került. Az exportőr iroda a karanténozást az előírásoknak 
megfelelően és a vadászatra jogosultak vadbefogási eredményeiről a vadászati hatóság által 
vezetett nyilvántartás szerinti mennyiségben és időszakra egyezően végezte.         

• Az állategészségügyi hatósággal történő összevont ellenőrzések előnye, hogy a feladatellátás 
során számos eljárásban egyébként is szakhatóságként, illetve társhatóságként 
együttműködő hatóságok közös jelenléte a hatáskörök figyelembevételével eredményesebb 
és az ügyintézés gyorsabb. A vadászatra jogosultak által befogott mezei nyúl export 
kereskedelmének ellenőrzése állategészségügyi, állatjóléti és vadászati hasznosítási 
szempontból indokolt. A mezei nyúl export ellenőrzése során a törzsállomány védelme, a 
vadkereskedelmi előírások betartás érdekében a hatáskörök figyelembe vételével az 
összehangolt hatósági munkavégzés indokolt. 

 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  Az ellenőrzések jól 
működnek, a feladatellátás során a jövőben indokolt lenne a közös ellenőrzések számának bővítése. 
A mezei nyúl export ellenőrzése során a közúton szállított állományok ellenőrzése is indokolt lenne, 
melyhez a közlekedési hatóság, vagy a rendőrhatóság további bevonása szükséges. 
 
 


