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Vezetoi osszefog lalo 

Az Allamreform Bizottsag felallitasarol szolo 1602/2014. (XI. 4.) Korm. hatarozat ertelmeben a 
Kormany attekintette az ,,bdlamreform II. - a burokraciacsokkentes programja" egyes 
intezkedeseit es megallapitotta, hogy egyetert a teruleti kozigazgatas atalakitasanak 
folyamataval, a kormanyhivatali szervezetrendszeren kivul eso teruleti allamigazgatasi szervek 
kormanyhivatalokba torteno integralasaval, valamint a szakigazgatasi szervek mukodesi es 
szervezeti kereteinek hatekonyabba tetelevel, melyre 201 5. aprilis 1. napjaval kerult sor. 

Ennek ertelmeben a kulso integracio kereteben a fovaros eseteben az Orszagos 
Egeszsegbiztositasi Penztar, a Bevandorlasi- es ~llampolgarsagi Hivatal es a Magyar 
~llamkincstar Budapesti es Pest Megyei lgazgatosaga egyes feladat- es hataskorei (baleseti 
megteritesi es keresokepesseg vizsgalataval kapcsolatos feladatok, hazai anyakonyvezesi 
ugyek, csaladtamogatasi es lakascelu allami tamogatasi feladatok) kerultek atvetelre. 

A kulso integracioval egyidejuleg a Kormanyhivatalon beluli belso integraciora is sor kerult, 
ennek megfeleloen a Kormanyhivatal szervezeteben mukodo szakigazgatasi szervek 
foosztalyokkent, a jarasi szakigazgatasi szervi kirendeltsegek a keruleti hivatalok osztalyaikent 
mukodnek tovabb. A fentiekkel osszefuggesben 201 5. aprilis 1. napjatol a kormanymegbizott a 
szakmai 6s funkcionalis, a keruleti hivatalvezeto a szakmai feladat-es hataskorok kizarolagos 
cimzettje. 

Az integraciot kovetoen kiadott uj jogszabaly a fovarosi es megyei kormanyhivatalokro1 szolo 
6612015. (111. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: R.) 8. § (1) bekezdese alapjan a fovarosi es 
megyei kormanyhivatal osszevonja azon feladat- es hataskorebe tartozo ellenorzeseket, 
amelyek tekintetbben - az ellenorzes helyenek 6s iddpontjanak bsszehangolhatosagara 
figyelemmel -'az egyuttes eljaras lehetseges. 

Az eves osszevont ellenorzesi terv megalkotasahoz a Kozigazgatasi es Igazsagugyi 
Miniszterium Teruleti Kozigazgatasert Felelos ~llamtitkara a fovarosi es megyei 
kormanyhivatalok eves osszevont ellenorzesi terveinek megalkotasi es vegrehajtasi rendjerol 
szolo modszertani utmutatot adott ki, amelynek iranymutatasaira figyelemmel keszult el a 
Budapest Fovaros Kormanyhivatala 201 6. evre vonatkozo eves osszevont ellenorzesi terve. 

Az eves osszevont ellenorzesi terv keszitese soran kiemelt szempont volt az, hogy az 
ellenorzesek az ellenorzott ugyfelek szamara a leheto legkisebb teherrel jarjanak, valamint az, 
hogy a kulonbozo feladatot ellato szervek egyuttes fellepese az ellenorzes hatekonysagat 
novelje az adminisztracios koltsegek csokkenese mellett. 

A 201 6. evben 5 szakterulet feladat- es hataskoreben van lehetoseg osszevont ellenorzesre. 
Az integracio hatasanak is betudhatoan szorosabb lett a hatosagok kozti egyuttmukodes, mely 
az osszevont ellenorzesi terv keretein is tulmutat a legtobb esetben. A mar kialakult 
gyakorlatnak megfeleloen egyes kulso szerveket is felkerunk az osszevont ellenorzesben 
torteno reszvetelre. 
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Az osszevont ellenorzesek soran kozosen eljaro ellenorzo hatosagok es kapcsolattartoik 
Budapest Fovaros Kormanyhivatala erintett szervezeti egysegei: 

Budapest Fovaros Kormanyhivatala Muszaki Engedelyezesi es Fogyasztovedelmi 
Foosztaly: 
- Fogyasztovedelmi, piacfelugyeleti feladatok, kapcsolattarto: dr. Bobal Pal 

osztalyvezeto; 
- Kozlekedesi feladatok, kapcsolattarto: Ipolyi-Keller lmre foosztalyvezeto-helyettes; 
- Meresugyi es muszaki biztonsagi feladatok, kapcsolattarto: Meszaros Lorand 

foosztalyvezeto; 
Budapest Fovaros Kormanyhivatala Foglalkoztatasi Foosztaly, kapcsolattarto: 
Medvedovszkyne dr. Mikula Gabriella foosztalyvezeto; 
Budapest Fovaros Kormanyhivatala Nepegeszsegugyi Foosztaly, kapcsolattarto: 
dr. Homor Zsuzsanna fovarosi es megyei tisztifoorvos, foosztalyvezeto. 

Kulso kozremukod6 szervek 

Rendorhatosag illetekes es kulonbozo szintu szervei 
Nemzeti Ado- es Vamhivatal illetekes szervezeti egysegei 
BM Orszagos Katasztrofavedelmi Foigazgatosag 
Nemzeti Fejlesztesi Miniszterium 
Fovarosi Katasztrofavedelmi Igazgatosag 
Pest Megyei Kormanyhivatal ~lelmiszerlanc-biztonsagi es Noveny- es Talajvedelmi 
Foosztalya 
Pest Megyei Kormanyhivatal Muszaki Engedelyezesi es Fogyasztovedelmi Foosztalya 
Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya 

A jovahagyott 2016. evi eves osszevont ellenorzesi tervet a kormanymegbizott az R. 8. § (3) 
bekezdese alapjan megkuldi a kozigazgatas-szervezesert felelos miniszter reszere. 

Az ellenorzo hatosagok (szervezeti egysegek) megnevezeset, az osszevont ellenorzesek 
tervezett idopontjait, helyszineit (az ellenorzes targyat) osszefoglaloan az osszevont ellenorzesi 
terv melleklete tartalmazza. 

Az erintett szervezeti egysegekre vonatkozo reszletes adatok 

1. Budapest Fovaros Kormanyhivatala M uszaki Engedelyezesi es 
Fogyasztovedelmi Foosztaly 

Ill. Fogyasztovedelmi, piacfelugyeleti feladatok 

1. Az osszevont ellenorzes soran kozosen eliaro ellenorzo hatosa~ok: 

Budapest Fovaros Kormanyhivatala Muszaki Engedelyezesi es 
Fogyasztovedelmi Foosztaly Mechanikai es Kozuzemi Fogyasztasmero 
Hitelesitesek Osztaly es Folyadekmechanikai Hitelesitesek Osztaly, 
Budapest Fovaros Kormanyhivatala Foglalkoztatasi Foosztaly, 
Pest Megyei Kormanyhivatal ~lelmiszerlanc-biztonsagi 6s Noveny- es 
Talajvedelmi Foosztalya. 

2. A kozosen eliaro ellenorzo hatosa~okkal ka~csolatot tart: dr. Bobal Pal 
osztalyvezeto. 
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3. Az osszevont ellenorzesek tervezett eves szama: 7 db, negyedevenkenti 
utemezessel. 

4. A kozosen eliaro ellenorzo hatosagok egyuttmukodesenek modia: ertesites 
tervezett ellenorzesrol; megkereses ellenorzesben torteno reszvetel irant. 

5. Az osszevont ellenorzessel erintett tevekenysegek es ugyfelek tipusai: 
kereskedelem: kereskedelmi egysegek, piacok, piaci arusitohelyek, uzemanyag 
toltoallomasok. 

112. Kozlekedesi feladatok 

1 Az osszevont ellenorzes soran kozosen eliaro ellenorzo hatosagok: 

@Budapest Fovaros Kormanyhivatala Muszaki Engedelyezesi es 
Fogyasztovedelmi Foosztaly Fogyasztovedelmi Osztaly, 
Budapest Fovaros Kormanyhivatala Foglalkoztatasi Foosztaly 
Budapest Fovaros Kormanyhivatala Nepegeszsegugyi Foosztaly, 
Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztaly 
Hulladekgazdalkodasi Osztaly, 
Nemzeti Fejlesztesi Miniszterium, 
Orszagos Rendor-fokapitanysag, 
Budapesti Rendor-fokapitanysag, 
Budapest Kozut Zrt. 

2. A kozosen eliaro ellenorzo hatosagokkal kapcsolatot tart: Ipolyi-Keller lmre 
foosztalyvezeto-helyettes. 

Az osszevont ellenorzesek tervezett eves szama: 

4. A kozosen eliaro ellenorzo hatosagok egyuttmukodesenek modia: ertesites 
tervezett ellenorzesrol; megkereses ellenorzesben torteno reszvetel irant; 

5. Az osszevont ellenorzessel erintett tevekenysegek es ugyfelek tipusai: 

- Kozuti kozlekedesben resztvevo jarmuveknel nyari gumiabroncsra torteno 
atallas ellenorzese, a gumik allapotanak ellenorzese; 

- Jarmualkatresz kereskedok, forgalmazok helyszini ellenorzese, a forgalmazott 
termekek dokumentacioinak kiemelt vizsgalataval; 

- Fovaros teruleten mukodo jarmubontok, atvevo- es ertekesito telephelyeinek 
tematikus ellenorzese; 

- Fovarosban mukodo szemelytaxis szemelyszallito vallal kozasok ellenorzese; 
- Kozuti kozlekedesben resztvevo jarmuveknel fekfolyadek-, fekbetet- es 

fekallapot-ellenolz6se, biztonsagi gyermekulesek es kapcsolodo biztonsagi 
berendezesek megvizsgalasa, gyermekbiztonsagi rendszereket forgalmazok 
ellenorzese; 

- Kozuti kozlekedesben resztvevo jarmuveknel a ki bocsatott szennyezoanyagok 
merese, a kapcsolodo reszegysegek allapotfelmerese; 

- Kozuti ellenorzes kereteben a kozuti jarmuveknel a veszelyes aruk szallitasahoz 
eloirt kulonleges feltetelek ellenorzese (ADR), a kozuti jarmure eloirt tomeg- es 
merethatarok betartasanak ellenorzese. 
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- Kozuti szallitast vegzo jarmuvek szemelyzetenek vezetesi es pihenoidejenek 
ellenorzese; 

- Veszelyes arut kozuton szallito jarmuvek kozlekedesenek ellenorzese; 
- Kepzes, tovabbkepzes, utankepzes, a szakoktatok es iskolavezetok 

tevekenysegenek ellenorzese. 

113. Meresugyi 6s miiszaki biztonsagi feladatok 

1. Az osszevont ellenorzes soran kozosen eliaro ellenorzo hatosaaok: 

Budapest Fovaros Kormanyhivatala Muszaki Engedelyezesi es 
Fogyasztovedelmi Foosztaly Fogyasztovedelmi Osztaly, 
Fovarosi Katasztrofavedelmi Ig azg atosag . 

2. A kozosen eliaro ellenorzo hatosagokkal kapcsolatot tart: Meszaros Lorand 
foosztalyvezeto. 

3. Az osszevont ellenorzesek tervezett eves szama: 3 db. 

4. A kozosen eliaro ellenorzo hatosaaok egyuttmukodesenek modia: a kozosen 
eljaro ellenorzo hatosag kijeloli az ellenorzessel erintett munkaltatokat, majd a 
hatosagok kapcsolattartoi kozvetlen egyeztetes soran meghatarozzak a kozos 
ellenorzesek idopontjat. 

5. Az osszevont ellenorzessel erintett tevekenysegek es uayfelek tipusai: 
kereskedelmi egysegek, piaci arusitohelyek, uzemanyagtolto allomasok. 

II. Budapest Fovaros Kormanyhivatala Foglalkoztatasi F6osztaly 

1. Az osszevont ellenorzes soran kozosen eliaro ellenorzo hatosagok: 

Budapest Fovaros Kormanyhivatala Muszaki Engedelyezesi es 
Fogyasztovedelmi Foosztaly Kozuti Jarmu Muszaki Osztaly, 
Budapest Fovaros Kormanyhivatala Muszaki Engedelyezesi es 
Fogyasztovedelmi Foosztaly Fogyasztovedelmi Osztaly. 

2. A kozosen eliaro ellenorzo hatosagokkal kapcsolatot tart: Medvedovszkyne dr. 
Mikula Gabriella foosztalyvezeto. 

3. Az osszevont ellenorzesek tervezett eves szama: 5 db. 

4. A kozosen eliaro ellenorzo hatosagok egyuttmukodesenek modia: ertesites 
tervezett ellenorzesrol; megkereses ellenorzesben torteno reszvetel irant. 

5. Az osszevont ellenorzessel erintett tevekenysegek es uavfelek tipusai: 
gepjarmujavitasban erintett munkaltatok; idegenforgalmi szempontbo1 kiemelt 
idoszakokban idegenforgalmi-, kereskedelmi, vagy vendeglatoipari 
tevekenyseget vegzo munkaltatok. 
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Ill. Budapest Fovaros Kormanyhivatala Nepegeszsegugyi Foosztaly 

1. Az osszevont ellenorzes soran kozosen eliaro ellenorzo hatosaaok: 

Budapest Fovaros Kormanyhivatala Foglalkoztatasi Foosztaly Munkavedelmi 
Ellenorzesi Osztaly, 
BM Orszagos Katasztrofavedelmi Foigazgatosag. 

2. A kozosen eliaro ellenorzo hatosaaokkal kapcsolatot tart: dr. Homor Zsuzsanna 
fovarosi 6s megyei tisztifoorvos. 

3. Az osszevont ellenorzesek tervezett eves szama: 2 db. 

4. A kozosen eliaro ellenorzo hatosaaok eayuttmukodesenek modia: ertesites 
tervezett ellenorzesrol, egyeztetes a kozos ellenorzesben, helyszini szemleben 
torteno reszvetel irant. 

5. Az osszevont ellenorzessel erintett tevekenvseaek es uavfelek tipusai: Az egyes 
logisztikai bazisokat uzemeltetok vizsgalata az ott atmenetileg tarolt veszelyes 
vegyi anyagoklkeszitmenyek es azok tulajdonosai tekinteteben, valamint a 
kiadott biztonsagi adatlapok es cimkek megfelelosegenek attekintese; 
iparbiztonsagi ellenorzes tartasa az also es felso kuszoberteku ipari cegeknel. 

Budapest, 201 5. decem ber ,, (y. ,, 



1. sz. melleklet - 2016. evi osszevont ellenorzesi terv 

Budapest Fovaros Korminyhivatala Muszaki Engedelyezesi es Fogyasztovedelmi Foosztaly 
Fogyasztov6delmi Oszt6lyok 

BFKH MEFF 
1. negyedev, elore egyeztetett idapontban kereskedelmi egysegek, piaci arusitohelyek 

kereskedelmi egysegek, piaci arusitohelyek, 
Hitelesitesek Osztaly es 

uzemanyag to1toa11omasok 

1. negyedev, elore egyeztetett idopontban 

2. negyedev, elore egyeztetett idopontban 

3. negyedev, elore egyeztetett idopontban 

4. negyedev, elore egyeztetett idopontban 

4. negyedev, eelre egyeztetett idopontban 

BFKH MEFF 
Fogyasztov5delmi Osztaly 
BFKH MEFF 
Fogyaszto&delmi Osztaly 
BFKH MEFF 
Fogyasztov5delmi Osztaly 
BFKH MEFF 
Fogyaszto&delmi Osztaly 

BFKH MEFF 
Fogyaszt6~ddelmi Osztaly 

Folyadekmechanikai Hitelesitesek 
Osztaly 

BFKH Foglalkoztatasi Foosztaly 

BFKH Foglalkoztatasi Foosztaly 

BFKH Foglalkoztatasi Foosztaly 

BFKH Foglalkoztatasi Foosztaly 

BFKH MEFF Mechanikai es 
Kozuzemi Fogyasztasmero 
Hitelesitesek Osztaly es 
Folyadekmechani kai Hitelesitesek 
Osztaly 

kereskedelmi egysegek 

kereskedelmi egysegek 

keres kedelmi egysegek 

kereskedelmi egysegek 

kereskedelmi egysegek, piaci arusitohelyek, 
uzemanyag toltoallomasok 
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Budapest Fovaros Kormanyhivatala Maszaki Engedelyezesi 6s Fogyasztovtidelmi Foosztaly 
Kijzlekedksi Osztilyok 

atallas ellenorzese, 

forgalmazok helyszini 
skedok ellenorzese ellenorzese, a forgalmazott 

termekek dokumentacioinak 

Fogyasztovedelmi Osztaly lehetoleg az esti idoszakban. 

Fogyasztovedelmi biztonsagi gyermekulesek es 
kapcsolodo biztonsag i 
berendezesek megvizsgalasa. 
Gyermekbiztonsagi 
rendszereket forgalmazok 
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Kozuti kozlekedesben 
resztvevo jarmuveknel a 
kibocsatott szennyezoanyagok 
merese, a kapcsolodo 
reszegysegek allapotfelmerese. 
Kozuti ellenorzes kereteben a 
kozuti jarmuveknel a veszelyes 
aruk szallitasahoz eloirt 
kulonleges feltetelek 
ellenorzese (ADR) 
Kozuti ellenorzes kereteben a 
kozuti jarmure eloirt tomeg- es 
merethatarok betartasanak 
ellenorzese. 

Kozuti jarmuvek kozuti 
kozlekedesbiztonsagi 
ellenorzese. 
A kozuti szallitast vegzo 
jarmuvek szemelyzetenek 
vezetesi es pihenoidejenek 
ellenorzese. 
A kozuti szallitast vegzo 
jarmuvek szemelyzetenek 
vezetesi es pihenoidejenek 
ellenorzese telephelyen. 

Fovaros teruleten mukodo 
jarmubontok, atvevo- es 
ertekesito telephelyeinek 
kornyezetvedelmi szempontu 
ellenorzese. 

Vizsg a10 allomasok, 
eredetisegvizsgalo allomasok, 
egye b jarmufenntarto 
szervezetek tematikus 
ellenorzese. 

KT1 

Nepegeszsegugyi 
Foosztaly 

Nemzeti Fejlesztesi 
Miniszterium 

Muszaki Engedelyezesi es 
Fogyasztovedelmi Foosztaly 

Forgalmi Osztaly 

Budapest Kozut Zrt. 

Muszaki Engedelyezesi es 
Fogyasztovedelmi Foosztaly 

Forgalmi Osztaly 

Foglalkoztatasi Foosztaly 

Muszaki Engedelyezesi es 
Fogyasztovedelmi Foosztaly 

Muszaki Osztaly 

Foglalkoztatasi Foosztaly 

Szeptem ber 1 9-23. 
,,Kozuti Kozlekedesi 
Kornyezetvedelmi Akcio" 

Elozetes idopont nelkul 

Elozetes idopont nelkul 

Elozetes idopont nelkul 

Elozetes idopont nelkul 

Elozetes idopont nelkul 

Elozetes idopont nelkul 

Muszaki Engedelyezesi es 
Fogyasztovedelmi Foosztaly 

Forgalmi Osztaly 

Fovarosi Katasztrofavedelmi 
Igazgatosag 

Muszaki Engedelyezesi es 
Fogyasztovedelmi Foosztaly 

Forgalmi Osztaly 

BRFK 

Muszaki Engedelyezesi es 
Fogyasztovedelmi 
FoosztalyForgalmi Osztaly 

Pest Megyei Kormanyhivatal 
Kornyezetvedelmi es 
Termeszetvedelmi Foosztaly 
Hulladekgazdal kodasi Osztaly 

Muszaki Engedelyezesi es 
Fogyasztovedelmi Foosztaly 

Muszaki Osztaly 
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Budapest Fovaros Korminyhivatala MGszaki Engedelyezesi es Fogyasztov6delmi Foosztaly 
Muszaki Biztonsagi es Merksugyi Osztilyok 

Autosiskolak, szakoktatok, 
iskolavezetok tevekenysegenek 
tematikus ellenorzese. 

Foglalkoztatasi Foosztaly Elozetes idopont nelkiil Muszaki Engedelyezesi es 
Fogyasztovedelmi Foosztaly 

Jarmuvezeto Vizsgaztatasi 6s 
Utan kepzesi Osztaly 
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Budapest Fovaros Kormanyhivatala Foglalkoztatasi Foosztaly 
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Budapest Fovdros Kormdnyhivatala NGpeg6szs6gugyi Foosztaly 

Az egyes logisztikai bazisokat 
az ott atmenetileg tarolt 

anyagoktkeszitmenyek 6s 
tekinteteben, valamint a kiadott biztonsagi adatlapok es 

cimkek megfelelosegenek attekintese 

2016.04.01 -2016.08.31 
BFKH NF Kozegeszsegugyi 

es Sugaregeszsegijgyi 
Osztaly (kemiai biztonsag) 

BFKH Fog la1 koztatasi 
Foosztaly Munkavedelmi 

Ellenorzesi Osztaly 

BM Orszagos 
Katasztrofavedelmi 

Foigazgatosag 

lparbiztonsagi ellenorzes tartasa az also es felso 
kuszoberteku ipari cegeknel 


