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HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  

KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  
 

 

 

ÉLELMISZERLÁNC- BIZTONSÁGI ÉS FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY 

2017. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

 

1. Ellenőrzés tárgya: A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges 

jogosultság, a bejelentési kötelezettség teljesítése, a 

jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartása, a 

minőségi követelmények biztosítása, illetve a munkák 

minőségtanúsításának (minőségbiztosítási előírások) betartása, 

illetve a földmérési adatok és az állami földmérési térképi 

adatbázisokból, valamint az ingatlan-nyilvántartási térképi 

adatbázisokból szolgáltatott adatok jogszerű felhasználására 

vonatkozó előírások betartása. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő 

minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról 

szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Földmérési és térképészeti tevékenységet folytatók, valamint az 

állami alapadatokat felhasználók. 

Ellenőrzési időszak: 2016. év, valamint a 2017. év ellenőrzés megkezdéséig terjedő 

időszaka. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Negyedévente 1 ellenőrzés, az ellenőrzést végző (megyei 

földmérési szakfelügyelő) által ütemezett időpontokban. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, illetve iratbemutatás, tájékoztatás és 

nyilatkozatok kérése szúrópróbaszerűen. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Földmérési és térképészeti tevékenységet folytató szerv/személy 

esetén: 

- a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez 

szükséges jogosultság, 

- a 2012. évi XLVI. törvény 23. §-ának (4) és (5) bekezdésében 

foglalt bejelentési kötelezettség ismeretének, teljesítésének, 

- a jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok 

ismeretének, betartásának, 

- a minőségi követelmények biztosításának, illetve a munkák 

minőségtanúsításának (ideértve a minőségbiztosítási előírások 

betartását is), 

- az előírt munkarész-megőrzési kötelezettség betartásának, 

 

- a földmérési adatok és az állami földmérési térképi 

adatbázisokból, valamint az ingatlan-nyilvántartási térképi 
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adatbázisokból szolgáltatott adatok jogszerű felhasználására 

vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Földhivatali Osztály 
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HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  

KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  
 

 

 

FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY 

2017. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

 

1. Ellenőrzés tárgya: Közfoglalkoztatás ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
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.§ (1) bekezdés k.), (3) bek. jb.) pont 

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Közfoglalkoztatók 

Ellenőrzési időszak: 2017. év I-IV. negyedév 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. év I-IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Törvényesség, jogszerűség, szabályszerűség 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

 Munkaerő-piaci Osztály 

 

 

 

2. Ellenőrzés tárgya: Mikro-kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházási 

támogatásának ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
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.§ (1) bekezdés k.) pont 

  

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 
Foglalkoztatók 

Ellenőrzési időszak: 2017. év I-IV. negyedév 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. év I-IV. negyedév 
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Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

 

Törvényesség, jogszerűség, szabályszerűség 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

 Munkaerő-piaci Osztály 

 

 

 

3. Ellenőrzés tárgya: Bérgarancia alapból nyújtott támogatások ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
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.§ (1) bekezdés k.) pont 

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

felszámolással érintett társaságok és vállalkozások munkavállalói, 

felszámolók 

Ellenőrzési időszak: 2017. év I-IV. negyedév 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. év I-IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratbekérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Törvényesség, jogszerűség, szabályszerűség 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

 Munkaerő-piaci Osztály 

 

 

 

4. Ellenőrzés tárgya: Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás 

támogatás felhasználása ellenőrzése  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
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.§ (1) bekezdés k.) pont 

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 
Foglalkoztatók 

Ellenőrzési időszak: 2017. év I-IV. negyedév 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. év I-IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

 

Törvényesség, jogszerűség, szabályszerűség 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

 Munkaerő-piaci Osztály 
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5. Ellenőrzés tárgya: GINOP 6.1.1Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak 
képzése program ellenőrzése 
 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
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.§ (1) bekezdés g.) pont 

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 
Képzők és Közfoglalkoztatók 

Ellenőrzési időszak: 2017. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 
2017. III.-IV. negyedév  

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

 

Törvényesség, jogszerűség, szabályszerűség 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

 Munkaerő-piaci Osztály 

 

 

 

6. Ellenőrzés tárgya: GINOP 5.1.1 Út a munkaerőpiacra program ellenőrzése 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
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.§ (1) bekezdés g.) pont 

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 
képzők és foglalkoztatók 

Ellenőrzési időszak: 2017. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 
2017. IV negyedév  

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

 

Törvényesség, jogszerűség, szabályszerűség 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

 Munkaerő-piaci Osztály 
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7. Ellenőrzés tárgya: GINOP 5.2.1 Ifjúsági Garancia Program ellenőrzése 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
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.§ (1) bekezdés g.) pont 

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

foglalkoztatók 

Ellenőrzési időszak: 2017. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. IV. negyedév  

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

 

Törvényesség, jogszerűség, szabályszerűség 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

 Munkaerő-piaci Osztály  
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HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  

KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  
 

 

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY  

2017. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

 

1. Ellenőrzés tárgya: otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás és területi 

gyermekvédelmi szakszolgáltatás esetén az engedélyes a 

jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak 

megfelelően működik-e 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36.§ (1) bekezdése 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

fenntartó, szolgáltató, engedélyes, szolgáltatás: 37 szolgáltatás 

Ellenőrzési időszak: az előző ellenőrzés óta eltelt időszak 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. 02. 01. 2017. 12. 31. 

Ellenőrzés eszközei: Ket. 89 § -ban foglaltak 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az 1997. évi XXXI. törvény, a 15/1998. (IV. 30.) NM. rendeletben 

és módszertani kiadványokban és protokollban foglaltak 

figyelembe vételével készített jegyzőkönyv iratminta alapján. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

 Szociális és Gyámügyi Osztály  

 

 

2. Ellenőrzés tárgya: gyermekek napközbeni ellátása során az engedélyes a 

jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak 

megfelelően működik-e 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36.§ (1) bekezdése 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

fenntartó, szolgáltató, engedélyes, szolgáltatások: 39 szolgáltatás 

Ellenőrzési időszak: az előző ellenőrzés óta eltelt időszak 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. 02. 01. 2017. 12. 31. 

Ellenőrzés eszközei: Ket. 89 § -ban foglaltak 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet és a Módszertani levélben 

meghatározottak szerinti jegyzőkönyv minta alapján. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Szociális és Gyámügyi Osztály 
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3. Ellenőrzés tárgya: szociális alapszolgáltatás és a szakosított ellátás esetén az 

engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban 

foglaltaknak megfelelően működik-e 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36.§ (1) bekezdése 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

fenntartó, szolgáltató, engedélyes, szolgáltatás: 123 szolgáltatás 

Ellenőrzési időszak: az előző ellenőrzés óta eltelt időszak 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. 02. 01. 2017. 12. 31. 

Ellenőrzés eszközei: Ket. 89 § -ban foglaltak 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiadott 

ellenőrzési szempontsorok figyelembe vételével készített 

ellenőrzési jegyzőkönyv iratminta alapján. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

 Szociális és Gyámügyi Osztály 
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HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  

KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  
 

 

 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY 

2017. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

1. Ellenőrzés tárgya: ivóvízbiztonsági ellenőrzés 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

ivóvíz szolgáltatók 

Ellenőrzési időszak: 2017. január 1. – 2017. december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. január 1. – 2017. december 31. 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

az ivóvízellátó rendszerek jogszabályi előírásoknak megfelelő 

üzemeltetése  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közegészségügyi és Járványügyi Osztály 

 

 

2. Ellenőrzés tárgya: a mérgezési esetbejelentések teljesítésének ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 

illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 

27.) EüM rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

mérgezési eseteket ellátó kórházak, mentőállomások 

Ellenőrzési időszak: 2017. szeptember 1. – 2017. december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. szeptember 1. – 2017. december 31. 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

mérgezési esetbejelentések dokumentált teljesítése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közegészségügyi és Járványügyi Osztály 
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3. Ellenőrzés tárgya: A fekvőbeteg ellátásban a dietetika szolgálat egészségügyi 

dokumentációjának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

fekvőbeteg ellátók 

Ellenőrzési időszak: 2017. január 1. – 2017. december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. január 1. – 2017. december 31. 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

jogszabályi előírások 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály 

 

 

 

4. Ellenőrzés tárgya: Kórházhoz integrált szakrendelőkben a bőr- és nemibeteg 

gondozó, pszichiátriai gondozó, tüdőgondozó ápolás 

szakfelügyeleti ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Kórházhoz integrált szakrendelők 

Ellenőrzési időszak: 2017. január 1. – 2017. december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. január 1. – 2017. december 31. 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

jogszabályi előírások 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály 
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5. Ellenőrzés tárgya: Vakcinát tároló intézményekben hűtőlánc biztosításának 

ellenőrzése  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény  

- az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 

népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet  

- a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) 

NM rendelet 

- OEK Módszertani levele a 2016. évi védőoltásokról 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 
valamennyi vakcinát tároló intézmény/szolgáltató 

Ellenőrzési időszak: 
2017. január 1. – 2017. december 31.  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 
2017. január 1. – 2017. december 31. 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzések 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

jogszabályi előírások  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közegészségügyi és Járványügyi Osztály 
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6. Ellenőrzés tárgya: A WHO kézhigiénés önértékelő rendszer 2017. évi felmérése az 

aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézményekben. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

- az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 

népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet  

- a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) 

NM rendelet 

- WHO ajánlása – OEK EPINFO (2012. szeptember 28.) 19. 

évfolyam, 38. szám 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Heves megye aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi 

szolgáltatói 

Ellenőrzési időszak: 
2017. január 1. – 2017. december 31.  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 
2017. január 1. – 2017. december 31. 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzések és az önértékelő kérdőívek  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

jogszabályi előírások és a WHO kézhigiénés önértékelő 

rendszere (kérdőív) 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közegészségügyi és Járványügyi Osztály 
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7. Ellenőrzés tárgya: Járó- és fekvőbeteg ellátást nyújtó közfinanszírozott 

egészségügyi szolgáltatók által végzett endoszkópos 

(kolonoszkópos és gasztroszkópos) vizsgálatok ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

- az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 

népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet  

- a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) 

NM rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Heves megye azon járó- és fekvőbeteg ellátást nyújtó 

közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatói, akik kolonoszkópos 

és gasztroszkópos laboratóriummal rendelkeznek 

Ellenőrzési időszak: 
2017. január 1. – 2017. november 30. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 
2017. január 1. – 2017. november 30. 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzések és mintavételezés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

jogszabályi előírások és az OEK által 2017. január 31-ig 

összeállításra kerülő felmérőlap, mely meghatározza a 

mintavétellel kapcsolatos tudnivalókat is 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közegészségügyi és Járványügyi Osztály 
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8. Ellenőrzés tárgya: Tetvesség (mint egészségügyi kártevő) elleni védekezés 

ellenőrzése  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

- a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM 

rendelet, 

- Országos Epidemiológiai Központ (OEK) „A tetvesség elleni 

védekezésről” szóló 3. számú Módszertani Levele 

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

1. HMKH Járási Hivatalainak Népegészségügyi Osztályai 

2. Heves megye hajléktalanokat ellátó egységei (Eger, Gyöngyös, 

Hatvan városokban) 

Ellenőrzési időszak: 
2017. január 1. – 2017. december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 
2017. január 1. – 2017. december 31. 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzések 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

jogszabályi előírások  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közegészségügyi és Járványügyi Osztály 
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HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  

KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  
 

 

 

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY 

2017. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

1. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

DS Smith Packaging Kft. 3390 Füzesabony, Patak út 1.  

Nyilvántartási száma: 15915719 

Ellenőrzési időszak: 2014.05.01-től 2016.12.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.01.01-től 2017.01.31-ig   

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

2. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Flott-Trans Kft. 3300 Eger, Kistályai út 12.  

Nyilvántartási száma: 18876919 

Ellenőrzési időszak: 2013.07.01-től 2016.12.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.01.01-től 2017.01.31-ig   

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

3. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének záró ellenőrzése. 
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Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Egri Törvényszék 3300 Eger, Barkóczy u. 1.  

Nyilvántartási száma: 546712 

Ellenőrzési időszak: 2014.01.01-től 2016.12.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.01.01-től 2017.01.31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály 

 

4. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Állami Ménesgazdaság 3348 Szilvásvárad, Egri út 16.  

Nyilvántartási száma: 556912 

Ellenőrzési időszak: 2013.10.01-től 2017.01.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.02.01-től 2017.02.28-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály 

 

5. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

KINCSINFO Kft. 1054 Budapest, Hold u. 4.  

Nyilvántartási száma: 206687710 

Ellenőrzési időszak: 2012.04.12-től 2017.01.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.02.01-től 2017.02.28-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály 
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6. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének záró ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Betonbauer 2000 Kft. 3300 Eger, Madách u. 10.  

Nyilvántartási száma: 94455317 

Ellenőrzési időszak: 2015.09.01-től 2017.01.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.02.01-től 2017.02.28-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

7. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének téma ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Hm-i Gyermekvédelmi Központ 3300 Eger, Dobó tér 6/a 

Nyilvántartási száma: 174841213 

Ellenőrzési időszak: 2013.01.01-től 2016.06.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.03.01-től 2017.03.31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály 

 

8. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. 3262 Markaz, Domoszlói u. 1. 

Nyilvántartási száma: 94549516 

Ellenőrzési időszak: 2013.11.01-től 2017.02.28-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.03.01-től 2017.03.31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 
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Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály 

 

9. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Érseki Szent J. Kollégium 3300 Eger, Foglár u.1.  

Nyilvántartási száma: 94702110 

Ellenőrzési időszak: 2013.08.01-től 2017.02.28-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.03.01-től 2017.03.31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

10. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Mátrai Erőmű Zrt. 3271 Visonta, Erőmű u. 11.  

Nyilvántartási száma: 550418 

Ellenőrzési időszak: 2013.08.01-től 2017.03.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.04.01-től 2017.04.30-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

11. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

PIKOPACK TRADE Kft. 3530 Miskolc, Szemere u. 5. 1/2. 

Nyilvántartási száma: 75718413 

Ellenőrzési időszak: 2013.05.01-től 2017.03.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.04.01-től 2017.04.30-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 
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Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

12. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Elso-Elbe Hungária Bt. 3300 Eger, Kistályai út 18.  

Nyilvántartási száma: 2604515 

Ellenőrzési időszak: 2014.01.01-től 2017.03.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.04.01-től 2017.04.30-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

13. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Hm. Vízmű Zrt. 3300 Eger, Hadnagy u. 2.  

Nyilvántartási száma: 549819 

Ellenőrzési időszak: 2014.02.01-től 2017.04.30-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.05.01-től 2017.05.31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

 

14. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Ostorosbor Zrt. 3326 Ostoros, Nagyvölgy u. 2.   

Nyilvántartási száma: 3394018 

Ellenőrzési időszak: 2014.02.01-től 2017.04.30-ig   
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Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.05.01-től 2017.05.31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

15. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Egri Cigány Önkormányzat 3300 Eger, Kovács J. u. 35.  

Nyilvántartási száma: 214226115 

Ellenőrzési időszak: 2013.12.01-től 2017.04.30-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.05.01-től 2017.05.31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály 

 

16. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Coop Kápolna Zrt.  3355 Kápolna, Kossuth út. 23.  

Nyilvántartási száma: 219287317 

Ellenőrzési időszak: 2014.01.01-től 2017.05.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.06.01-től 2017.06.30-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

17. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett Gyöngyszöv COOP Zrt. 3200 Gyöngyös, Jókai u. 4.   
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ügyféli kör: Nyilvántartási száma: 219408610 

Ellenőrzési időszak: 2014.01.01-től 2017.05.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.06.01-től 2017.06.30-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

18. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Felső-Mátrai Zakupszky L. Általános Iskola és Óvoda 

 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 14.   

Nyilvántartási száma: 94687510 

Ellenőrzési időszak: 2014.01.01-től 2017.05.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.06.01-től 2017.06.30-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

19. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

HUMAN-C Kft. 3354 Tófalu, Kossuth L. u. 16.  

Nyilvántartási száma: 152964312 

Ellenőrzési időszak: 2014.03.01-től 2017.06.30-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.07.01-től 2017.07.31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

20. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 
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Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Eger-Park Hotel Kft. 3300 Eger, Szálloda u. 5.  

Nyilvántartási száma: 125596111 

Ellenőrzési időszak: 2014.04.01-től 2017.06.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.07.01-től 2017.07.31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

21. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Kft.  

3271 Visonta, Erőmű u. 11.  

Nyilvántartási száma: 561916 

Ellenőrzési időszak: 2014.03.01-től 2017.07.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.08.01-től 2017.08.31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

22. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Arnaut Pasa Fürdője Kft. 3300 Eger, Fürdő u.3-4.  

Nyilvántartási száma: 194251012 

Ellenőrzési időszak: 2014.04.01-től 2017.07.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.08.01-től 2017.08.31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  
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23. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Mátra Kincse 2002. Kft. 3200 Gyöngyös, Szurdokpart u. 9.  

Nyilvántartási száma: 129075817 

Ellenőrzési időszak: 2014.04.01-től 2017.08.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.09.01-től 2017.09.30-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

24. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Dietiker Kft. 3300 Eger, Faiskola u. 7. 

Nyilvántartási száma: 551716 

Ellenőrzési időszak: 2014.05.01-től 2017.08.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.09.01-től 2017.09.30-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

25. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Erdőkövesd Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

3300 Eger, Vécsey-völgy út 40. 

Nyilvántartási száma: 220792119 

Ellenőrzési időszak: 2014.06.01-től 2017.08.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.09.01-től 2017.09.30-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 
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Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

26. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága 

3300 Eger, Telekessy u. 2. 

Nyilvántartási száma: 194158616 

Ellenőrzési időszak: 2013.09.01-től 2017.08.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.09.01-től 2017.09.30-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

27. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Schön-Sandt Hungary Kft. 3300 Eger, Kistályai út 6.  

Nyilvántartási száma: 553212 

Ellenőrzési időszak: 2014.05.01-től 2017.09.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.10.01-től 2017.10.31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

28. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

ZF Hungária Kft. 3300 Eger, Kistályai út 2.  

Nyilvántartási száma: 558613 

Ellenőrzési időszak: 2014.05.01-től 2017.09.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.10.01-től 2017.10.31-ig 
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Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály 

 

 

29. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Seissenschmidt Kft. 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 66.  

Nyilvántartási száma: 156569710 

Ellenőrzési időszak: 2014.06.01-től 2017.09.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.10.01-től 2017.10.31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

30. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A-Z Topker Kft. 3390 Füzesabony, Kossuth L. u. 66. 

Nyilvántartási száma: 94419515 

Ellenőrzési időszak: 2014.07.01-től 2017.10.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.11.01-től 2017.11.30-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

31. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Ebm. Hungary Kft. 3300 Eger, Vécsey-völgy út 40. 

Nyilvántartási száma: 558516 
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Ellenőrzési időszak: 2014.07.01-től 2017.10.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.11.01-től 2017.11.30-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

32. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Platt 2003' Kft. 3324 Felsőtárkány, Berva Ipartelep 2411. hrsz. 

Nyilvántartási száma: 129014710 

Ellenőrzési időszak: 2014.07.01-től 2017.11.30-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.12.01-től 2017.12.31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

33. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

AlZink Öntvénygyártó Kft. 3300 Eger, Mátyás K. u. 165. 

Nyilvántartási száma: 150087110 

Ellenőrzési időszak: 2015.02.01-től 2017.11.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.12.01-től 2017.12.31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

34. Ellenőrzés tárgya: A foglalkoztatók és tb. kifizetőhelyek záró ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett A megszűnő tb. kifizetőhelyek, foglalkoztatók. 
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ügyféli kör: 

Ellenőrzési időszak: Az előző ellenőrzéstől a megszűnés időpontjáig eltelt idő. 

(legfeljebb 5 év) 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Jellegénél fogva előre nem tervezhető. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

35. Ellenőrzés tárgya: A foglalkoztatók és tb. kifizetőhelyek nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségének utó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Azon tb. kifizetőhelyeken és foglalkoztatóknál, ahol az ellenőrzés 

során hiányosságok pótoltatására került sor.  

Ellenőrzési időszak: Az előző ellenőrzés során megállapított időszak. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

A pótlásra kötelezés határidejének lejártát követő időpont. (eseti) 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Előírt pótlások teljesítése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

36. Ellenőrzés tárgya: A foglalkoztatók és tb. kifizetőhelyek nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségének téma ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Szúrópróba szerűen kiválasztott foglalkoztatók és tb. 

Kifizetőhelyek. 

Ellenőrzési időszak: Az előző ellenőrzéstől eltelt idő. (legfeljebb 5 év) 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési szakterület leterheltségétől, előírt feladatoktól 

függő.(eseti) 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

 

37. Ellenőrzés tárgya: A foglalkoztatók és tb. kifizetőhelyek nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségének célellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 
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tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A megkeresésekben szereplő személyek, ellenőrizendő 

foglalkoztatók. 

Ellenőrzési időszak: Megkeresésekben meghatározottak szerint. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Jellegénél fogva előre nem tervezhető. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

38. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének instruáló ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A foglalkoztatók ahol tb.kifizetőhely indítására kerül sor. (szükség 

szerint.) 

Ellenőrzési időszak: 2017.01.01-től 2017.12.31-ig  

(A tb.kifizetőhely indításának időpontjától.) 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Jellegénél fogva előre nem tervezhető. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

39. Ellenőrzés tárgya: A foglalkoztatók nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségének általános ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az ellenőrizendő foglalkoztatók. 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés megkezdésének időpontjától visszafelé számított 

elévülési idő. (legfeljebb 5 év) 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési szakterület leterheltségétől, előírt feladatoktól 

függő. (eseti). 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  
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40. Ellenőrzés tárgya: Munkáltató megkeresésére a munkavállaló 

keresőképtelenségének felülvizsgálata. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

102/1995.(VIII. 25.) Kormányrendelet 6. § (3) bekezdés. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A táppénz igénybevétele alatt a munkavállalók. 

(Megkeresésben szereplő személyek.) 

Ellenőrzési időszak: 2017.01.01-től 2017.12.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Munkáltatói megkeresés beérkezésétől számított 8 nap (eseti). 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Keresőképtelenség jogszabálynak megfelelő elbírálása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

 

 

 


