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A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI HIVATALA 2019. ÉVI 

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE 
 
 
 
1. Szociális igazgatási hatáskörben eljárva: 
 
a) időskorúak járadékára, valamint ápolási díjra való jogosultságok felülvizsgálata 
 
Az ellenőrzés jogalapja: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
25. § (4) bekezdés a) pontja 
 
Az ellenőrzés tárgya: az időskorúak járadékára, valamint az ápolási díjra való jogosultsági feltételek 
 
Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, nyilatkozattételre való felszólítás, iratbekérés 
 
Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan 
 
Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály 
 
 
b) aktív korúak ellátására való jogosultságok felülvizsgálata 
 
Az ellenőrzés jogalapja: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
25. § (4) bekezdés 
 
Az ellenőrzés tárgya: foglakoztatást helyettesítő támogatásra, valamint egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultsági feltételek 
 
Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, nyilatkozattételre való felszólítás, iratbekérés 
 
Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan 
 
Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály 
 
 
2. Gyámhatósági hatáskörben eljárva: 
 
a) védelembe vételek felülvizsgálata 
 
Az ellenőrzés jogalapja: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 68. § (5) bekezdés 
 
Az ellenőrzés tárgya: a védelembe vétel fenntartásának indokoltsága 
 
Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, helyszíni szemle  
 
Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan 
 
Az ellenőrzést végzi: Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 
 
b) nevelésbevételek felülvizsgálata  
 
Az ellenőrzés jogalapja: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 80/A. § 
 
Az ellenőrzés tárgya: a nevelésbe vétel fenntartásának szükségessége  
 
Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, helyszíni szemle  
 
Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan 
 
Az ellenőrzést végzi: Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 
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c) cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személyek vagyonának kezelése 
 
Az ellenőrzés jogalapja: a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és a gyámügyi eljárásról 
szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 158. § 
 
Az ellenőrzés tárgya: gondnokok vagyonkezelői tevékenysége, gazdálkodás gondossága 
 
Az ellenőrzés eszköze: számadás, adatkérés, okirati bizonyítás, jegyzőkönyvi nyilatkozatok 
 
Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan 
 
Az ellenőrzést végzi: Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 
 
d) kiskorúak vagyonának kezelése, szerződéskötések, hagyaték visszautasítása 
 
Az ellenőrzés jogalapja: a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és a gyámügyi eljárásról 
szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 16/A. §, 150. §, 156. § 
 
Az ellenőrzés tárgya: szülők jognyilatkozat a gyermek érdekében áll-e 
 
Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, helyszíni szemle 
 
Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan 
 
Az ellenőrzést végzi: Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 
 
 
3. Általános igazgatási hatáskörben eljárva: 
 
a) temetkezési szolgáltatók és temetők ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés jogalapja: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására 
kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rend. 59. § a) és b) pontjai, valamint 61/A. § 
 
Az ellenőrzés tárgya: temetkezési szolgáltatók tevékenysége, valamint a temetők fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatellátás 
 
Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, helyszíni ellenőrzés 
 
Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten, valamint bejelentés alapján 
 
Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály 
 
b) egyéni vállalkozók ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés jogalapja: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 
19/A. § 
 
Az ellenőrzés tárgya: az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 
vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása érdekében annak ellenőrzése, hogy az 
egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek 
 
Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, ügyfél meghallgatása, interneten hozzáférhető 
kötelező nyilvántartásokból történő lekérdezéssel 
 
Az ellenőrzés ütemezése: a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül folyamatosan, illetve külön 
ellenőrzési terv alapján ütemezetten 
 
Az ellenőrzést végzi: Kormányablak Osztály 
 
c) közoktatási feladatokkal összefüggő ellenőrzés  
 
Az ellenőrzés jogalapja: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (8) bekezdés 
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Az ellenőrzés tárgya: a járási hivatal által a Belügyminisztériumtól lekért, és a Szigetszentmiklósi 
Tankerületi Központ útján az általános iskoláknak továbbított, a tanköteles korú gyermekekről vezetett 
nyilvántartás alapján annak megállapítása, hogy a tanköteles gyermekek beíratása megtörtént-e 
 
Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, ügyfél meghallgatása 
 
Az ellenőrzés ütemezése: 2019. második félév 
 
Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály 
 
d) Üzletszerű társasház- és ingatlankezelők ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés jogalapja: a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az 
ingatlanvagyon-értékelő és-közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének 
feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
5-6. §  
 
Az ellenőrzés tárgya: a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az 
ingatlanvagyon-értékelő és-közvetítő szolgáltatói tevékenység folytatásához szükséges feltételek 
változása 
 
Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, ügyfél meghallgatása 
 
Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan 
 
Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály 
 
e) A levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés jogalapja: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
 
Az ellenőrzés tárgya: a környezet és az egészség védelme, az ingatlanok fűtéséhez felhasznált 
anyagok vizsgálata 
 
Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, ügyfél meghallgatás, helyszíni ellenőrzés 
 
Az ellenőrzés ütemezése: bejelentés alapján 
 
Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály 
 
 
4. Fogyasztóvédelmi hatósági jogkörben eljárva: 
 
Az ellenőrzés jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a kereskedelemről szóló 
2005. évi CLXIV. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
szóló 2008. évi XLVII. törvény, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. 
törvény, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény, a nemdohányzók védelméről és a 
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, 
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. 
rendelet, a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 
 
Az ellenőrzés tárgya:  
 

 Ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatok 

 Fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások 

 Szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek 

 Eljárás lefolytatása, ha a vásárlók, könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, vagy a 
nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve nyitvatartási időt nem tüntették fel 

 Mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése 

 Fiatalkorúak kiszolgálása alkoholtartalmú italokkal, dohánytermékekkel, fiatalkorú részére 
szexuális termék értékesítése 

 Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésére 
vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése 
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 Társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével szemben eljárás 
lefolytatása, ha megsérti a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget 

 PB gázpalack rezsicsökkentési tájékoztató ellenőrzése 

 Eljárás lefolytatása rendezvény szervezőjével szemben jegyző kezdeményezésére 

 Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálói díjat annak feltüntetése nélkül felszámítják 
 
Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, ügyfél meghallgatása, helyszíni ellenőrzés 
 
Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten 
 
Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály 
 
 
5. Igazságügyi hatósági jogkörben eljárva: 
 
Az ellenőrzés jogalapja: a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 56. § 
 
Az ellenőrzés tárgya: a támogatás feltételei fennállásának vizsgálata 
 
Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, nyilatkozattételre való felszólítás, iratbekérés 
 
Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos 
 
Az ellenőrzést végzi: Gyámügyi és Igazságügyi Osztály és Hatósági Osztály 
 
 
6. Egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskörben eljárva: 
 
Az ellenőrzés jogalapja: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 15/A. § 
 
Az ellenőrzés tárgya: építésfelügyeleti, közegészségügyi, munkaügyi és munkavédelmi, 
élelmiszerlánc-biztonsági, valamint fogyasztóvédelmi 
 
Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, nyilatkozattételre való felszólítás, iratbekérés, helyszíni ellenőrzés 
 
Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten, valamint bejelentés alapján 
 
Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály és a járási hivatalvezető által kijelölt további szervezeti 
egységek 
 
 
7. Ideiglenes menazséria ellenőrzése: 
 
Az ellenőrzés jogalapja: a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint 
fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 
 
Az ellenőrzés tárgya: cirkuszi menazséria létesítése és működtetése, fenntartása 
 
Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, nyilatkozattételre való felszólítás, iratbekérés, helyszíni ellenőrzés 
 
Az ellenőrzés ütemezése: amennyiben a járás illetékességi területén cirkusz tart előadást 
 
Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály 
 
 
8. Mezőgazdasági igazgatási hatáskörben  
 
Az ellenőrzés jogalapja: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/C. §, valamint 
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 
2.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdés 
 
Az ellenőrzés tárgya: őstermelői igazolvány használatának jogszerűsége, az őstermelők által közölt és 
nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságának, valamint az őstermelői tevékenységében 
bekövetkezett változások ellenőrzése 
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Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, ügyfél meghallgatása, helyszíni ellenőrzés 
 
Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten 
 
Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály 
 
 
9. Egyéb ágazati ellenőrzési hatáskörök a fentiek szerinti formában és tartalommal   
 
Az ellenőrzés jogalapja: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 
évi LXVI. törvény és az annak végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X.26.) Kormányrendelet 34.§ (3) 
bekezdés 
 
Az ellenőrzés tárgya: a bejelentett lakcím valódiságának, vagy a lakcímbejelentés jogszerűségének 

ellenőrzése 

 
Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, ügyfél meghallgatása, helyszíni ellenőrzés 
 
Az ellenőrzés ütemezése: bejelentés alapján 
 
Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály és a járási hivatalvezető által kijelölt további szervezeti 
egységek 
 
 
10. Foglalkoztatási hatáskörben eljárva: 
 
a) közfoglalkoztatási programok munkaerőpiaci hatósági ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés jogalapja: az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) 
Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés f) pont és j) pont jb-jd alpontok és 11. § (2) bekezdés h) pont hb-hd 
alpontok 
 
Az ellenőrzés tárgya: a Közfoglalkoztató a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 
375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben és a hatósági szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget 
tett-e. 
 
Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés 
 
Az ellenőrzés ütemezése: évi 6 közfoglalkoztató 
 
Az ellenőrzést végzi: Foglalkoztatási Osztály 
 
 
11. Építésfelügyeleti hatáskörben eljárva  
 
a) kivitelezések helyszíni felülvizsgálata 
 
Az ellenőrzés jogalapja: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 46. §  
 
Az ellenőrzés tárgya: az építési folyamat felügyelete, az építőipari kivitelezési tevékenység 
végzésének szakszerűsége, jogszerűsége, résztvevőinek jogosultsága 
 
Az ellenőrzés eszköze: e-napló ellenőrzés távoli eléréssel, jogosultságok ellenőrzése a 
nyilvántartásokban, helyszíni szemle  
 
Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos 
 
Az ellenőrzést végzi: Építésügyi Osztály 
 
b) lakóépület egyszerű bejelentéssel történő építésének ellenőrzése  
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Az ellenőrzés jogalapja: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 33/A. § 
 
Az ellenőrzés tárgya: a készenlétbe helyezett e-naplók és az építőipari kivitelezési tevékenység 
végzésének szakszerűsége, jogszerűsége, résztvevőinek jogosultsága 
 
Az ellenőrzés eszköze: e-napló ellenőrzés távoli eléréssel, jogosultságok ellenőrzése a 
nyilvántartásokban, helyszíni szemle  
 
Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos 
 
Az ellenőrzést végzi: Építésügyi Osztály 
 
12. Népegészségügyi hatáskörben eljárva:  
 
a) Nemdohányzók védelmében történő hatósági ellenőrzés (szórakoztató és vendéglátóipari 
egységekben a vízipipa és elektronikus cigaretta használat, valamint a dohányzási korlátozás 
betartásának kiemelt ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés jogalapja: 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 2. §. (1) bekezdés 
 
Az ellenőrzés tárgya: jogszabályi előírások betartása 
 
Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés  
 
Az ellenőrzés ütemezése: 2019. március 1. – 2019. szeptember 30. 
 
Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály  
 
b) A népegészségügyi osztály illetékességi területén szezonálisan üzemelő medencés fürdők 
hatósági ellenőrzése (hatósági vízminőség vizsgálatok elvégzése, 100%) 
 
Az ellenőrzés jogalapja: 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről 
3. §. (5) bekezdése, 37/1966. (X.18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 
közegészségügyi feltételeiről  
 
Az ellenőrzés tárgya: a jogszabály előírásainak betartása 
 
Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, laboratóriumi mintavétel 
 
Az ellenőrzés ütemezése: 2019. május 1. – 2019. szeptember 5. 
 
Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály  
 
c) A fogorvosi rendelők sterilizáló berendezéseinek műszaki és mikrobiológiai ellenőrzése – 
felmérése (75%) 
 
Az ellenőrzés jogalapja: 4/2009 (III.17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről 
 
Az ellenőrzés tárgya: a fogorvosi rendelőkben üzemelő sterilizáló berendezések működtetésének 
ellenőrzése, tekintettel a műszaki és mikrobiológiai hiányosságokra 
 
Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, kérdőíves felmérés 
 
Az ellenőrzés ütemezése: 2019. március 1. – 2019. december 15. 
 
Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály 
 
d) Középiskolai korosztály (15-18 éves) napi egyszeri étkezésének vizsgálata 
 
Az ellenőrzés jogalapja: A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 
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Az ellenőrzés tárgya: a korosztály egy napi étkeztetésének (ebéd) vizsgálata tápanyagszámítással és 
laboratóriumi vizsgálattal 
 
Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 
 
Az ellenőrzés ütemezése: 2019. március 1. – 2019. június 15. 
 
Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály 
 
e) Óvodai és általános iskolai közétkeztetés szúrópróbaszerű táplálkozás-egészségügyi 
vizsgálata 
 
Az ellenőrzés jogalapja: A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 
 
Az ellenőrzés tárgya: óvodai és/vagy általános iskolai háromszori étkeztetés 1 élelmezési napjának 
vizsgálata tápanyagszámítással, laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve  
 
Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 
 
Az ellenőrzés ütemezése: 2019. március 1. – 2019. december 31. 
 
Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály 
 
f) Iskolabüfék és élelmiszer árusító automaták ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés jogalapja: A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet, valamint a népegészségügyi termékadóról 
szóló 2011. évi CIII. törvény 
 
Az ellenőrzés tárgya: Iskolabüfékben és oktatási intézmények területén üzemelő élelmiszer árusító 
automatákban forgalmazott csomagolt élelmiszerek ellenőrzése a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI 
rendeletben foglaltak, valamint a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben 
foglaltak figyelembevételével 
 
Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés  
 
Az ellenőrzés ütemezése: 2019. március 1.  – 2019. november 15. 
 
Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály 
 
g) Az alapellátásban az ügyeleti ellátás esetén a működés feltételei és a vezetett 
egészségügyi/ápolási dokumentáció ellenőrzése, helyszíni vizsgálat alapján, teljes körben az 
egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában (100%) 
 
Az ellenőrzés jogalapja: 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről, 60/2013. (X.20.) ESzCsM 
rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
 
Az ellenőrzés tárgya: az ügyeleti ellátást működtető egészségügyi szolgáltatók személyi, tárgyi, 
szakmai környezeti feltételeinek és a kötelezően vezetendő dokumentációs jogszabályi előírásnak az 
ellenőrzése, tekintettel a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben foglalt előírásokra. 
 
Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés 
 
Az ellenőrzés ütemezése: 2019. január 1. – 2019. december 31. 
 
Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály 
 
h) Az alapellátásban a foglalkozás-egészségügyi ellátás esetén a működés feltételei és a 
vezetett egészségügyi/ápolási dokumentáció ellenőrzése, helyszíni vizsgálat alapján, a kijelölt 
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában 
 
Az ellenőrzés jogalapja: 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről, 60/2013. (X.20.) ESzCsM 
rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
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Az ellenőrzés tárgya: az ügyeleti ellátást működtető egészségügyi szolgáltatók személyi, tárgyi, 
szakmai környezeti feltételeinek és a kötelezően vezetendő dokumentációs jogszabályi előírásnak az 
ellenőrzése, tekintettel a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben foglalt előírásokra. 
 
Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés 
 
Az ellenőrzés ütemezése: 2019. január 1. – 2019. december 31. 
 
Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály 
 
i) REACH korlátozások ellenőrzése: Azoszínezékek korlátozásának ellenőrzése textíliákban és 
bőrárukban, valamint ftalátok korlátozásának ellenőrzése gyermekápolási cikkekben, 
játékokban. 
 
Az ellenőrzés jogalapja: A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
Az ellenőrzés tárgya: A REACH rendelet XVII. mellékletének 43. bejegyzése értelmében az 
azoszínezékeknek, a korlátozásban meghatározott árucikkekben való laborvizsgálattal egybekötött 
ellenőrzése, elsősorban ázsiai és észak-afrikai forgalmazóknál.  Az 51. bejegyzésben nevezett 
ftalátoknak a korlátozásban meghatározott árucikkekben való laborvizsgálattal egybekötött 
ellenőrzése.   
 
Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 
 
Az ellenőrzés ütemezése: 2019. január 1. – 2019. június 30. 
 
Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály 
 
j) A lakosság számára forgalmazott tisztítószerek esetén az 1 %-nál több aktív klórt tartalmazó 
veszélyes keverékek CLP címkéjének ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés jogalapja: Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 
szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP) 
 
Az ellenőrzés tárgya: A klórgáz mérgezés/expozíció elkerülésére szolgáló, a CLP rendelet II. melléklet 
2. rész 2.6. pontja szerinti kiegészítő címkeelem meglétének ellenőrzése kiskereskedelmi forgalomban 
előforduló tisztítószerek esetén.  A feladat része a tisztítószer - magyar nyelvű - CLP címkéért felelős 
forgalmazójának azonosítása és az aktív klórtartalom alapján az EUH206 - „Figyelem! Tilos más 
termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.” - kiegészítő mondat 
használata szükségességének megállapítása. 
 
Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés 
 
Az ellenőrzés ütemezése: 2019. január 1. – 2019. december 31. 
 
Az ellenőrzést végzi: Népegészségügyi Osztály 
 
 
Szigetszentmiklós, 2018. december 18. 
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