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Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

I. Fogyasztóvédelmi Osztály 

A) Kiemelt ellenőrzések és vizsgálatok 

1. Az online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése 

Időtartam:  2017. január 1. - december 31. 

Részt vesz:  Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

2. Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzése 

Időtartam:  2017. február 20. - december 31. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

3. Ártájékoztatás, áralkalmazás ellenőrzése, különösen a meghirdetett akciók idején és a kuponos értékesítések során 

Időtartam:  2017. január 1. - december 31. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

4. A fiatalkorúak védelme érdekében a dohányzás, illetve az alkoholfogyasztás visszaszorítását szolgáló jogszabályi rendelkezések 

érvényesülésének ellenőrzése 

Időtartam:  2017. február 6. - október 6. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

5. A szavatossági és jótállási igények intézésének átfogó ellenőrzése, különös tekintettel a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra 

Időtartam:   2017. április 3. - szeptember 29. 

Részt vesz:  Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

6. Az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenőrzése, különös tekintettel a rendezvényekre 

kitelepült egységekre és a személyszállító szolgáltatás ellenőrzésére 

Időtartam:  2017. június 5. - augusztus 25. 
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Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

 

B) Piacfelügyeleti ellenőrzések és vizsgálatok 

1. A KPIR rendszerben található, valamint RAPEX riasztással érintett veszélyes termékek keresése a hagyományos, valamint az online 

kereskedelemben 

Időtartam:  2017. január 1. - december 31. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

2.  A hagyományos kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek egész éven át tartó - laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 

piac-felügyeleti ellenőrzése 
 

Az online kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek egész éven át tartó laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piac-felügyeleti ellenőrzése. 

 

Kiemelt területek: 

- szépségápolási termékek, 

- háztartási kisgépek, 

- adapterek, 

- akkutöltők, 

- merülő-szivattyúk 

 

Időtartam:  2017. február 1. - december 31. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Mechanikai és Villamos Laboratórium, Nemzeti Fejlesztés i 

Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

3. A hagyományos kereskedelmi forgalomban megtalálható játékok egész éven át tartó - laboratóriumi vizsgálattal egybekötött - 

piacfelügyeleti ellenőrzése 

Az online kereskedelmi forgalomban megtalálható játékok egész éven át tartó laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése. 

 

Kiemelt területek: 

- kül és beltéri csúszdák, hinták, 

- akusztikus játékok, 

- mágneses játékok, 
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- lövedékes játékok, 

- fürdőjátékok, 

- plüssjátékok 

 

Időtartam:  2017. február 1. - december 31. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Mechanikai és Villamos Laboratórium, Élelmiszer és 

Vegyipari Laboratórium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

4. Csecsemő és kisgyermek ruházati termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam:  2017. március 1. - október 27. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Mechanikai és Villamos Laboratórium, Élelmiszer és 

Vegyipari Laboratórium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

5. Játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam:  2017. május 2. - június 30., 2017. szeptember 4. - október 27. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért 

Felelős Helyettes Államtitkárság. 

6. Homlokzati hőszigetelő rendszerek piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam:  2017. május 8. - október 27. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

7. Légkondicionáló berendezések energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam:  2017. március 6. - április 28. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

8. Gyermekgondozási cikkek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam:  2017. március 6. - április 28. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és Pest megyei Kormányhivatal, Mechanikai és Villamos Laboratórium, Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

9. Lábbelik címkézésének piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam:  2017. április 3. - május 26. 
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Részt vesz:  Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

10. Mutatványos berendezések üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti 

ellenőrzése (állandó és utazó vidámparkok) 

Időtartam:  2017. április 3. - május 31. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

11.  Kalandparkok ellenőrzése 

Időtartam:  2017. május 15. - június 15. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

12.  Aquaparkok ellenőrzése 

Időtartam:  2017. május 15. - június 15. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

13.  Egyszerű set-top boxok teljesítményfogyasztásának készenléti állapotban történő mérése (mintavételi terv alapján) 

Időtartam:  2017. július 3. - július 28. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Mechanikai és Villamos Laboratórium, Nemzeti Fejlesztés i 

Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

14.  Festékek és lakkok illékony szerves vegyület tartalmának monitoring vizsgálata 

Időtartam:  2017. augusztus 1. - augusztus 31. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium, Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

15.  Fényforrások laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése (mintavételi terv alapján) 

Időtartam:  2017. szeptember 4. - október 27. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Mechanikai és Villamos Laboratórium, Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 
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16.  Kül- és beltéri fényfüzérek és karácsonyi villamos dekorációs termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése (mintavételi terv 

alapján) 

Időtartam:  2017. október 15. - december 2. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Mechanikai és Villamos Laboratórium, Nemzeti Fejlesztés i 

Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

 

C) Szolgáltatás-ellenőrzési területek 

1. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás átfogó ellenőrzése a beérkezett fogyasztói beadványok alapján 

Időtartam:  2017. január 1. - december 31. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

2. A villamosenergia-, földgáz-, víziközmű-, távhő- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenőrzése a beérkezett fogyasztói 

beadványok alapján 

Időtartam:  2017. január 1. - december 31. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

3. A reklámtevékenységre, a reklám közvetítésre és a médiahirdetési felületek (reklámhelyek) értékesítésére vonatkozó rendelkezések 

megtartásának ellenőrzése 

Időtartam:  2017. március 13. - október 27. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

4. A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzése 

Időtartam:  2017. április 10. - október 20. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

5. A villamosenergia- és földgázszolgáltatók panaszkezelésének vizsgálata 

Időtartam:  2017. július 3. - november 10. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért 

Felelős Helyettes Államtitkárság. 
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D) Laboratóriumi vizsgálatok 

1. Szezonális termékek ellenőrzése a megtévesztő jelölés tükrében 

Kiemelt területek: 

- húsvéti készítmények vizsgálata, 

- szaloncukrok vizsgálata 

Időtartam:  2017. február 1. - december 31. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium, Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

2. Kozmetikai termékek laboratóriumi vizsgálata 

Kiemelt területek: 

- hintőporok, fürdetők, gyermekeknek szánt naptejek vizsgálata, 

- natúrkozmetikumok, napozókrémek, rúzsok és szájfények vizsgálata, 

- szappanok, folyékony szappanok, tusfürdők, samponok, fogkrémek és szájhigiéniás termékek, fogfehérítő készítmények vizsgálata 

Időtartam:  2017. február 1. - december 31. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium, Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

3. „Mentes" élelmiszerek laboratóriumi vizsgálata a megtévesztő jelölés tükrében 

Időtartam:   2017. január 9. - március 31. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium, Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

4. Gyermekkerékpárok és kerékpárra szerelhető gyermekülések laboratóriumi vizsgálata 

Időtartam:  2017. március 20. - április 28. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi Megyei Kormányhivatal, Mechanikai és Villamos Laboratórium, Nemzeti Fejlesztés i 

Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

5. A tanévkezdéshez szükséges iskolaszerek laboratóriumi vizsgálata 

Időtartam:  2017. április 3. - június 30. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium, Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 
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6. Sörök vizsgálata a megtévesztő jelölés tükrében 

Időtartam:  2017. április 3. - június 30. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium, Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

7. Gördeszkák, görkorcsolyák, rollerek laboratóriumi vizsgálata 

Időtartam:  2017. április 24. - június 2. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi Megyei Kormányhivatal, Mechanikai és Villamos Laboratórium, Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

8. Húsipari termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése a megtévesztő jelölés tükrében 

Időtartam:  2017. április 24. - augusztus 25. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-

Esztergom, Nógrád, Pest, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

9. Gyermekeknek szánt napszemüvegek laboratóriumi vizsgálata UV-és fényáteresztés tekintetében 

Időtartam:  2017. május 3. - június 30. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium, Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

10. Cigaretták kátrány-, nikotin-, és szén-monoxid hozamának vizsgálata 

Időtartam:  2017. szeptember 1. - október 31. 

Részt vesz: Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Zala megyei 

Kormányhivatal, Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes 

Államtitkárság 

11. A hagyományos kereskedelmi forgalomban megtalálható étrend kiegészítők valamint nagy izomerő kifejtését elősegítőélelmiszerek 

laboratóriumi vizsgálata a megtévesztő jelölés tükrében 

Az online kereskedelmi forgalomban megtalálható étrend-kiegészítők, valamint nagy izomerő kifejtését elősegítő élelmiszerek laboratóriumi vizsgálata a 

megtévesztő jelölés tükrében.  

Időtartam:  2017. szeptember 1. - november 30. 

Részt vesz: Budapest Főváros és valamennyi megyei Kormányhivatal, Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 
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12. A „100 Ft-os" és „Egy eurós" boltokban kapható háztartási vegyipari és kozmetikai termékek laboratóriumi vizsgálata 

Időtartam:  2017. szeptember 1. - október 31. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala és valamennyi megyei Kormányhivatal, Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium, Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

13. Tejfölök, kefirek és élőflórás joghurtok laboratóriumi vizsgálata a megtévesztő jelölések tükrében 

Időtartam:  2017. október 2. - december 31. 

Részt vesz: Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-

Esztergom, Nógrád, Pest, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság. 

 

II. Forgalmi Osztály ellenőrzési terve  

Ellenőrzés megnevezése Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés ütemezése 

(2017. év) 

Ellenőrzés eszköze 

ECR ellenőrzési akció Turistabuszok átfogó ellenőrzése. Február 14-16. Közúti ellenőrzés 

Vezetési és pihenőidő betartásának ellenőrzése, menetíró 

manipulációk felderítése, műszaki feltételek és a 

rakományrögzítés ellenőrzése. 

Március 7-9. 

Május 10-12. 

Autóbuszok ellenőrzése Július 25-27. 

Vezetési és pihenőidő betartásának ellenőrzése, menetíró 

manipulációk felderítése. 

Szeptember 12-14. 

ADR hatálya alá tartozó áruszállítás ellenőrzése November 21-23. 

"Józan Húsvét" és "Tavaszi 

átállás" akció 

- nyári gumiabroncsra történő átállás ellenőrzése, 

- a gumik állapotának ellenőrzése 

Április 13-14. Közúti ellenőrzés 

Személygépkocsis Műszaki 

Biztonság Hete akció 

- fékfolyadék-, fékbetét- és fékállapot-ellenőrzés (mobil 

vizsgálóállomással is), 

- biztonsági gyermekülések és kapcsolódó biztonsági 

berendezések megvizsgálása 

Július 3-7. Közúti ellenőrzés 
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"Overload" akció - 3,5 t alatti és feletti járművek ellenőrzése 

- rakományrögzítés és csomagszállítás ellenőrzése; 

- túlsúllyal, túlmérettel közlekedés kiszűrése 

Augusztus 23-25. Közúti ellenőrzés 

„Közúti Közlekedési 

Környezetvédelmi Akció” 

Emissziós állapotmérés (mobil vizsgálóállomással is). Szeptember 18-22. Közúti ellenőrzés 

Nemzetközi, menetrendszerinti 

autóbuszok közlekedésének 

ellenőrzése akció 

közúti közlekedési szolgáltatások ellenőrzése kiemelten a 

személyszállítási engedélyek használatára, a járművek 

műszaki- és esztétikai állapotára (különös tekintettel a 

Piacvédelmi intézkedések iránti érdekképviseleti igényekre). 

Szeptember 25-27. Közúti ellenőrzés 

ECR "TRUCK & BUS" akció Menetíró berendezéssel kapcsolatos csalások és 

manipulációk felderítése. 

Október 10-12. Közúti ellenőrzés 

"Téli átállás" akció - téli gumiabroncsra történő átállás ellenőrzése; 

- a gumik állapotának ellenőrzése; 

- „LÁTNI ÉS LÁTSZANI”: világító- és fényjelző 

berendezések  

November 8-10. Közúti ellenőrzés 

ADR akció Közúti ellenőrzés keretében a közúti járműveknél a veszélyes 

áruk szállításához előírt különleges feltételek ellenőrzése 

(ADR) 

Előzetes időpont nélkül  

Közlekedésbiztonsági akció Közúti járművek közúti közlekedésbiztonsági ellenőrzése. 

A közúti szállítást végző járművek személyzetének vezetési 

és pihenőidejének ellenőrzése. 

Előzetes időpont nélkül  

III. Műszaki Osztály ellenőrzési terve 

Ellenőrzés megnevezése Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés ütemezése 

(2017. év) 

Ellenőrzés eszköze 

Alkatrész forgalmazók és 

kereskedők ellenőrzése akció 

A forgalmazott, jóváhagyásra, vagy minősítésre kötelezett 

alkatrész rendelkezik-e jóváhagyással vagy minősítéssel. 

(közlekedési és fogyasztóvédelmi) 

Április 24-28. Helyszíni ellenőrzés a 

forgalmazóknál 

Gázüzemanyag-ellátó 

berendezés beszerelésével 

foglalkozó vállalkozás 

ellenőrzése akció 

- a beépítésre kerülő alkatrészek ellenőrzése, 

- az előírt személyi- és tárgyi feltételek, 

dokumentációk ellenőrzése (közlekedési és 

fogyasztóvédelmi) 

Május 8-11. Helyszíni ellenőrzés 
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Személygépkocsis Műszaki 

Biztonság Hete akció 

A forgalmazott, jóváhagyásra kötelezett biztonsági 

gyermekülés rendelkezik-e jóváhagyással vagy minősítéssel. 

(közlekedési és fogyasztóvédelmi) 

Július 3-7. Helyszíni ellenőrzés a 

forgalmazóknál 

Kijelölt vizsgáló állomások 

tematikus ellenőrzése 

Kockázatelemzés, hibajavítások (Műszaki adatlap), külső 

megkeresések alapján történő speciális ellenőrzések. 

Január – December, 

heti vezénylés szerint 

Informatikai ellenőrzés, helyi 

ellenőrzés 

Menetíró (tachográf) műhelyek és 

szerelők ellenőrzése 

A tevékenység engedélyezéséhez kapcsolódó jogszabályok 

hatályba lépésétől függően. 

Január – December, 

jogszabályi határidőkre 

figyelemmel 

helyszíni ellenőrzés, 

informatikai ellenőrzés 

Klímaberendezés javítók 

(feltöltők) tematikus ellenőrzése 

A tevékenységhez kapcsolódó előírások dokumentált 

betartásának ellenőrzése. 

Május – Augusztus, 

heti vezénylés szerint 

Helyszíni ellenőrzés 

Hűtőkamionok 

szivárgásvizsgálatát végzők 

tematikus ellenőrzése 

A tevékenység engedélyezéséhez kapcsolódó jogszabályok 

betartásának ellenőrzése, különös tekintettel az előírt 

képzettségre. 

Március – Augusztus 

heti vezénylés szerint 

Helyszíni ellenőrzés 

Kijelölt vizsgáló állomások és 

eredetiségvizsgáló állomások 

átfogó ellenőrzése 

A hatósági szerződésben foglaltak és a kapcsolódó 

jogszabályok betartásának ellenőrzése. 

Január – December, 

heti vezénylés szerint 

Informatikai ellenőrzés, helyi 

ellenőrzés 

Járműfenntartó szervezetek 

átfogó, komplex ellenőrzése 

A járműfenntartó tevékenységet végzők személyi-, tárgyi-, 

létesítményi feltételeinek, a bejelentési kötelezettség 

teljesítésének ellenőrzése. 

Január – December, 

heti vezénylés szerint 

Helyszíni ellenőrzés, 

informatikai ellenőrzés 

IV. Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály ellenőrzési terve 

Ellenőrzés megnevezése Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés ütemezése 

(2017. év) 

Ellenőrzés eszköze 

Képző szervek ellenőrzése akció Képző szervek hirdetési- és reklámtevékenységének 

ellenőrzése 

Június 19-23. Informatikai és helyszíni 

ellenőrzés 

Képző szervek ellenőrzése akció A közúti forgalomban résztvevő járművezetők gyakorlati 

oktatásának ellenőrzése. 

Július 17-21. Helyszíni ellenőrzés 

Szakoktatók tevékenységének 

tematikus ellenőrzése 

- az oktatáshoz használt járműre vonatkozó előírások, 

- a szakoktatóra vonatkozó formai előírások, 

- a vezetési karton használatára vonatkozó előírások 

- betartásának ellenőrzése 

Február, Március, 

Április, Május, Június, 

Szeptember, December, 

heti vezénylés szerint 

Helyszíni ellenőrzés 
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Iskolavezetők tevékenységének 

tematikus ellenőrzése 

Státuszának, érvényességének és a képző szerv 

vezetéséhez kapcsolódó tevékenységének ellenőrzése. 

Június - Július 

heti vezénylés szerint 

Helyszíni ellenőrzés 

V. Útügyi Osztály ellenőrzési terve 

Ellenőrzés megnevezése Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés ütemezése 

(2017. év) 

Ellenőrzés eszköze 

Gyalogos átkelőhelyek tematikus 

ellenőrzése 

Burkolati jelek, észlelhetőség, láthatóság ellenőrzése. Március, Április, Május 

Szeptember, Október 

November 

havi vezénylés szerint 

Helyszíni ellenőrzés 

Vasúti átjárók forgalombiztonsági 

felülvizsgálata 

Előjelzés, rálátási háromszög, fényjelző készülékek, 

biztosítási mód megfelelőségének ellenőrzése. 

Március, Április, Május, 

Szeptember, Október, 

November 

havi vezénylés szerint 

Helyszíni ellenőrzés 

VI. Mérésügyi és műszaki biztonsági terület 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a 

tartalmazza a fővárosi és megyei kormányhivatalok által végzett hatósági ellenőrzések tervezésének és kiértékelésének részletes szabályait. 

Az R-ben foglaltak alapján a szakmai irányító miniszter legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít az 

irányítási jogkörébe tartozó feladatok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lefolytatandó hatósági ellenőrzésekről, és gondoskodik annak 

az általa vezetett minisztérium honlapján történő közzétételéről. A mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok 

az iparügyekért felelős miniszter által kiadott országos hatósági ellenőrzési terv alapján készítik el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti hatósági ellenőrzési tervüket az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig. 

Az előzőekben foglaltak figyelembevételével 2017. évre a szakmai irányító az alábbi országos ellenőrzési tervet állította össze. 

1. Üzemanyagtöltő állomások mérőeszközei (üzemanyagmérők, tartályok, tartályszintmérő eszközök, gépjármű-gumiabroncsnyomás mérők), 

valamint kereskedelmi elárusítóhelyek mérőeszközei (mérlegek, súlyok) 

Az ellenőrzés tárgya: a címben felsorolt mérőeszközök vizsgálata 

Ellenőrzési célja, szempontjai: a mérőeszközök hiteles állapotának vizsgálata (a hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszköz adatainak összevetése, a tanúsító 

jelek ellenőrzése, az engedélyezett típussal való azonosság megállapítása).  

A mérőeszköz hitelesítése hatályát veszti, ha  

- a hitelesítésben meghatározott időtartam eltelt, 

- a hitelesítési törvényes tanúsító jelet eltávolították, vagy megsérült,  
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- a hitelesítési törvényes tanúsító jelet vagy bizonyítványt érvénytelenítették, 

- a mérőeszközön javítást vagy olyan változtatást végeztek, amely annak metrológiai jellemzőit befolyásolhatta, 

- a helyhez kötött mérőeszközt áthelyezték. 

Jogszabályhely: a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 13. §-a, és a végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 12-13. §-a. 

Ellenőrzött dokumentum: hitelesítési bizonyítvány. 

Kiválasztás módja: panaszbejelentés alapján, véletlenszerű kiválasztással, vagy egyéb hatósági megkeresés alapján. 

Szankciók: a hivatkozott jogszabályokban részletezett előírások megsértése esetén az alábbi mérésügyi hatósági intézkedések tehetők: 

a) a felelős személy írásbeli figyelmeztetése, a figyelmeztetésnek az alábbiakat kell tartalmaznia 

- az ügyfél figyelmének felhívása arra, hogy megsértette a mérésügyi jogszabályban és/vagy a hatósági határozatban foglalt előírásokat, 

- az ügyfél felszólítása – legalább 20 napos határidő kitűzésével – arra, hogy szüntesse meg az ellenőrzés során feltárt jogsértő helyzetet, valamint a 

mérőeszköz használatának megtiltása, 

- az ügyfél figyelmének felhívása arra, hogy a jogsértő helyzet megszüntetésének elmaradása milyen jogkövetkezményekkel járhat, 

b) amennyiben az ügyfél-figyelmeztetésre már sor került és a korábbi ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében nem történtek meg a 
megfelelő intézkedések, akkor: 

- a hitelesítés érvénytelenítése és a mérőeszköz használatának megtiltása, 

- döntés a hibás mérőeszköz használatra alkalmatlanná tételéről (lezárásáról). 

Ellenőrzések száma: elsősorban funkcionális irányítást érintő kérdés, a rendelkezésre álló személyi erőforrás függvénye, de célszerűen havonta legalább 1 

embernapnyi tevékenység. 

2. Autógáz töltőállomások 

Az ellenőrzés tárgya: autógáz töltőállomások 

Ellenőrzési célja, szempontjai: Illegális gázpalacktöltési tevékenység, vagy arra utaló körülmény feltárása. Autógázt tölteni csak e célra kialakított tartályba, 

palackba lehet. 

Jogszabályhely:  

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az 

autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. mellékletének (Műszaki Biztonsági Szabályzat) 10.1.2.2.2. pontja értelmében 

az autógáz töltőállomáson gázpalackot tölteni tilos. 

Ellenőrzött dokumentum: [–] 

Kiválasztás módja: Panaszbejelentés alapján, véletlenszerű kiválasztással, vagy egyéb hatósági megkeresés alapján. 

Szankciók:  

A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes 

szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében, ha a műszaki biztonsági hatóság eljárása során a megfelelő biztonsággal 

és megbízhatósággal kapcsolatos előírások teljesülésében hibát, hiányosságot állapít meg, és a létesítmény, berendezés az egészség, az anyagi javak, vagy 

a környezet sérülésének, károsodásának forrásává válhat, vagy a működése ezek sérülését okozó helyzetet teremthet, úgy jogosult 
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- a hiányosság megszüntetését, illetve a hiba kijavítását – a körülmények figyelembevételével, a teljesítéshez szükséges határidő vagy határnap 

megállapítása mellett – elrendelni, 

- a létesítménynek, berendezésnek – közvetlen veszélyhelyzetet előidéző hibája esetén – a használatát azonnali hatállyal véglegesen, vagy ha a 

veszélyhelyzet megszüntethető, annak megszüntetéséig ideiglenesen megtiltani, 

- az engedélyek kiadását megelőzően vizsgált feltételek megváltozása vagy rendeltetéstől eltérő használat esetén a vonatkozó engedélyt ideiglenesen, 

vagy véglegesen visszavonni. 

Ellenőrzések száma: elsősorban funkcionális irányítást érintő kérdés, a rendelkezésre álló személyi erőforrás függvénye, de célszerűen havonta és 

megyénként legalább 1 embernapnyi tevékenység. 

3. Egyéb, műszaki biztonsági vonatkozású berendezés 

Az ellenőrzés tárgya: nyomástartó berendezések, veszélyes folyadék és olvadék tárolására szolgáló tartályok, gázfelhasználó technológiák, felvonók és 

mozgólépcsők, stb. engedélyei meglétének és kötelező biztonságtechnikai vizsgálatai elvégzésének ellenőrzése. 

a) Nyomástartó berendezések ellenőrzése: 

Ellenőrzési célja, szempontjai:  

A nyomástartó berendezés(ek) üzembevételi (használatbavételi) engedélyének megléte, hatályossága. Csak olyan – hatósági eljárásokra kötelezett – 

nyomástartó berendezés üzemeltethető, amelyik rendelkezik hatályos üzembevételi (használatbavételi) engedéllyel. 

Jogszabályhely:  

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az 

autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet (a továbbiakban: Nytbr.) 3. § (1) és (2) bekezdése értelmében a berendezések 

üzembe helyezését, üzembe vételét e rendelet előírásainak és a 2. mellékletet képező Műszaki Biztonsági Szabályzat előírásainak alkalmazásával kell 

végezni; a hatóság engedélyével lehet nyomástartó berendezést, töltő berendezést üzembe venni. Az Nytb.r 5. § (11) bekezdése értelmében az üzembevételi 

engedély hatályosságának feltétele az időszakos hatósági ellenőrzések elvégzése. Az Nytbr. 6. § (1) bekezdés értelmében az üzemeltető a rendelet 

alkalmazási körébe tartozó berendezéseket köteles megfelelő műszaki állapotban tartani, rendeltetésszerűen üzemeltetni, a karbantartási munkákat időben 

elvégeztetni, a vonatkozó műszaki biztonsági előírásokat betartatni és az előírt hatósági eljárásokat, ellenőrzéseket kezdeményezni. 

Ellenőrzött dokumentum:  

Üzembevételi (használatbavételi) engedély, időszakos ellenőrzések bizonylatai. 

Kiválasztás módja:  

Panaszbejelentés alapján, véletlenszerű kiválasztással, vagy egyéb hatósági megkeresés alapján. 

Szankciók:  

A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes 

szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében, ha a műszaki biztonsági hatóság eljárása során a megfelelő biztonsággal 

és megbízhatósággal kapcsolatos előírások teljesülésében hibát, hiányosságot állapít meg, és a létesítmény, berendezés az egészség, az anyagi javak, vagy 

a környezet sérülésének, károsodásának forrásává válhat, vagy a működése ezek sérülését okozó helyzetet teremthet, úgy jogosult 

- a hiányosság megszüntetését, illetve a hiba kijavítását – a körülmények figyelembevételével, a teljesítéshez szükséges határidő vagy határnap 

megállapítása mellett – elrendelni, 
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- a létesítménynek, berendezésnek – közvetlen veszélyhelyzetet előidéző hibája esetén – a használatát azonnali hatállyal véglegesen, vagy ha a 

veszélyhelyzet megszüntethető, annak megszüntetéséig ideiglenesen megtiltani, 

- az engedélyek kiadását megelőzően vizsgált feltételek megváltozása vagy rendeltetéstől eltérő használat esetén a vonatkozó engedélyt ideiglenesen, 

vagy véglegesen visszavonni. 

Az Nytbr. 5. § (15) bekezdése értelmében, amennyiben a hatóság az időszakos vagy soron kívüli ellenőrzés során személyeket, vagy a környezetet 

közvetlenül veszélyeztető hiányosságot állapít meg, vagy az engedélyek kiadásakor alapul vett feltételek engedély nélküli megváltozását tapasztalja a hatóság 

az engedélyt visszavonja. 

Ellenőrzések száma: elsősorban funkcionális irányítást érintő kérdés, a rendelkezésre álló személyi erőforrás függvénye, de célszerűen havonta és 

megyénként legalább 1 embernapnyi tevékenység. 

b) Veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak ellenőrzései: 

Ellenőrzési célja, szempontjai:  

A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályai időszakos ellenőrző vizsgálatainak (ciklusonként elvégzett belső tisztítás, szerkezeti vizsgálat és tömörségi 

próba) megléte. Csak olyan tárolótartály üzemeltethető, amelyen az időszakos ellenőrző vizsgálatokat elvégezték. 

Jogszabályhely:  

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. 

(I. 5.) NGM rendelet (a továbbiakban: Vftr.) 13. § (1) bekezdése értelmében a tárolótartályoknál, tároló-létesítményeknél időszakos ellenőrző vizsgálatot kell 

tartani, amely ciklusonként elvégzett belső tisztításból, szerkezeti vizsgálatból, valamint tömörségi próbából áll. Az időszakos ellenőrző vizsgálatok ciklusideje – 

a (2) és a (3) bekezdésben, valamint a 14. §-ban meghatározott eltérésekkel – belső tisztítás, szerkezeti vizsgálat esetében tíz év, tömörségi próba esetében 

öt év. Az ellenőrző tér ellenőrzése szivárgásvizsgálattal történik. A Vftr. 13. § (2) bekezdése szerint az e rendelet hatálybalépését követően létesült új dupla 

falú fekvőhengeres vagy kettős fenekű állóhengeres tartály, valamint hűtéssel cseppfolyósított gázok tároló-létesítményei esetén az időszakos ellenőrző 

vizsgálatok ciklusidejét a hatóság a tárolt közeg tulajdonságaitól és az alkalmazott üzemi állapotfelügyeleti rendszertől függően határozza meg az üzembe 

helyezési engedélyben. A ciklusidő nem lehet hosszabb, mint 20 év az első periódusban, 15 év a második periódusban, és 10 év az utánuk következő 

periódusokban. A Vftr. 13. § (3) bekezdése értelmében a fekvőhengeres dupla falú tartályok és az állóhengeres kettős fenekű tartályok esetében nem 

szükséges a ciklusonkénti belső tisztítás elvégzése, amennyiben a tartály belső szerkezeti vizsgálata szivárgás ellenőrzéssel történik. 

A Vftr. 13. § (7) bekezdése akként rendelkezik, hogy az időszakos ellenőrző vizsgálatról készített jegyzőkönyveket az üzemeltető köteles a Hatóság részére 

intézkedés és nyilvántartásba vétel céljából 30 napon belül megküldeni. A Vftr. 14. § (1) bekezdése szerint a 100 m
3
 vagy annál nagyobb névleges térfogatú 

tárolótartály esetében az időszakos ellenőrző vizsgálatot a ciklusidő tárgyévében az év végéig kell elvégezni. 

Ellenőrzött dokumentum: Időszakos ellenőrző vizsgálatról készült jegyzőkönyv megléte. 

Kiválasztás módja: Panaszbejelentés alapján, véletlenszerű kiválasztással, vagy egyéb hatósági megkeresés alapján. 

Szankciók:  

A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes 

szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében, ha a műszaki biztonsági hatóság eljárása során a megfelelő biztonsággal 

és megbízhatósággal kapcsolatos előírások teljesülésében hibát, hiányosságot állapít meg, és a létesítmény, berendezés az egészség, az anyagi javak, vagy 

a környezet sérülésének, károsodásának forrásává válhat, vagy a működése ezek sérülését okozó helyzetet teremthet, úgy jogosult 
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- a hiányosság megszüntetését, illetve a hiba kijavítását – a körülmények figyelembevételével, a teljesítéshez szükséges határidő vagy határnap 

megállapítása mellett – elrendelni, 

- a létesítménynek, berendezésnek – közvetlen veszélyhelyzetet előidéző hibája esetén – a használatát azonnali hatállyal véglegesen, vagy ha a 

veszélyhelyzet megszüntethető, annak megszüntetéséig ideiglenesen megtiltani, 

- az engedélyek kiadását megelőzően vizsgált feltételek megváltozása vagy rendeltetéstől eltérő használat esetén a vonatkozó engedélyt ideiglenesen, 

vagy véglegesen visszavonni. 

A Vftr. 13. § (7) bekezdése értelmében, amennyiben az időszakos ellenőrző vizsgálat jegyzőkönyvei határidőn belül nem kerülnek beküldésre, a hatóság 

megtiltja a tárolótartály vagy tároló-létesítmény üzemeltetését. 

Ellenőrzések száma: elsősorban funkcionális irányítást érintő kérdés, a rendelkezésre álló személyi erőforrás függvénye, de célszerűen havonta és 

megyénként legalább 1 embernapnyi tevékenység. 

c) A földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató és a telephelyi szolgáltató műszaki-biztonsági tevékenységének ellenőrzése 

Ellenőrzési célja, szempontjai:  

A földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató és a telephelyi szolgáltató műszaki-biztonsági tevékenységének a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói 

berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) 

NGM rendeletben foglaltak szerinti ellenőrzése. Az ellenőrzés indokolt esetben (szabálytalanság bejelentése, panasz) kiterjedhet a csatlakozó vezeték és a 

felhasználói berendezés, valamint a telephelyi vezeték létesítésének és használatának a földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató, illetve a telephelyi 

szolgáltató bevonásával történő helyszíni ellenőrzésére is. 

Jogszabályhely:  

A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő 

hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a hatóság a műszaki biztonsági felügyelete keretében 

évente ellenőrzi a földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató és a telephelyi szolgáltató – e rendelet szabályozási körébe – tartozó műszaki-biztonsági 

tevékenységét. A (2) bekezdés értelmében a hatóság a felhasználó csatlakozó vezetékét és a felhasználói berendezés létesítését és használatát – a 70 kW 

együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológia, valamint a földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató és a telephelyi szolgáltató szolgáltatási 

körébe nem tartozó csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés kivételével – a földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató, a telephelyi szolgáltató 

bevonásával ellenőrizheti. 

Ellenőrzött dokumentum:  

A gáz csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, valamint a telephelyi vezetékek kiviteli tervének műszaki biztonsági szempontból történő 

alkalmasságának megítéléséhez szükséges dokumentum a földgázelosztónál, a vezetékes PB-gáz szolgáltatónál és a telephelyi szolgáltatónál. 

Kiválasztás módja:  

Panaszbejelentés alapján, véletlenszerű kiválasztással, vagy egyéb hatósági megkeresés alapján. 

Szankciók:  

A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes 

szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében, ha a műszaki biztonsági hatóság eljárása során a megfelelő biztonsággal 

és megbízhatósággal kapcsolatos előírások teljesülésében hibát, hiányosságot állapít meg, és a létesítmény, berendezés az egészség, az anyagi javak, vagy 

a környezet sérülésének, károsodásának forrásává válhat, vagy a működése ezek sérülését okozó helyzetet teremthet, úgy jogosult 
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- a hiányosság megszüntetését, illetve a hiba kijavítását – a körülmények figyelembevételével, a teljesítéshez szükséges határidő vagy határnap 

megállapítása mellett – elrendelni, 

- a létesítménynek, berendezésnek – közvetlen veszélyhelyzetet előidéző hibája esetén – a használatát azonnali hatállyal véglegesen, vagy ha a 

veszélyhelyzet megszüntethető, annak megszüntetéséig ideiglenesen megtiltani, 

- az engedélyek kiadását megelőzően vizsgált feltételek megváltozása vagy rendeltetéstől eltérő használat esetén a vonatkozó engedélyt ideiglenesen, 

vagy véglegesen visszavonni. 

Ellenőrzések száma: elsősorban funkcionális irányítást érintő kérdés, a rendelkezésre álló személyi erőforrás függvénye, de célszerűen évente legalább 4 

embernapnyi tevékenység. 

d) Felvonók és mozgólépcsők (mozgójárdák) ellenőrzése: 

Ellenőrzési célja, szempontjai:  

A felvonók és mozgólépcsők (mozgójárdák) használatbavételi engedélyének megléte, valamint a kötelező időszakos műszaki biztonságtechnikai vizsgálatok 

megléte, továbbá az egy éven túl leállított berendezés esetében a veszélytelenítés elvégeztetéséről kiállított ellenőrzési jegyzőkönyv megléte. Csak olyan 

berendezés üzemeltethető, amelyik rendelkezik használatbavételi, illetőleg a jogszabályban meghatározott egyéb műszaki biztonsági engedéllyel, és a 

berendezés kötelező műszaki biztonságtechnikai vizsgálatait elvégezték; Az üzemeltető kötelezettségei közé tartozik a berendezés egy évet meghaladó 

leállítása esetén a berendezés veszélyteleníttetése iránti intézkedés megtétele, ezt követően a veszélytelenítés megtörténte és szakszerűsége ellenőrzésének 

megrendelése egy nyilvántartott szervezetnél. 

Jogszabályhely:  

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17/A. § (1) bekezdése értelmében a felvonót és mozgólépcsőt létesíteni, áthelyezni, 

átalakítani, a létesítést követően használatba venni és műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatukat elvégezni az e törvény végrehajtására kiadott 

kormányrendeletben meghatározott közigazgatási hatóság engedélyével (nyilvántartásba vételével) lehet. A berendezések műszaki-biztonsági felügyeletére 

vonatkozó követelményeket a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fmr.) határozza meg. 

Ellenőrzött dokumentum:  

Használatbavételi engedély, illetőleg leállított berendezés esetén az ismételt üzemeltetés engedélyének megléte; a Fmr. 10. § (2) bekezdésben meghatározott 

kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégeztetését igazoló irat (jegyzőkönyv és/vagy gépkönyvi bejegyzés) megléte. Az egy éven túl leállított 

berendezés esetében a veszélytelenítés elvégeztetéséről a nyilvántartott szervezet által kiállított ellenőrzési jegyzőkönyv megléte. 

Kiválasztás módja:  

Panaszbejelentés alapján, véletlenszerű kiválasztással, vagy egyéb hatósági megkeresés alapján. 

Szankciók:  

A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes 

szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében, ha a műszaki biztonsági hatóság eljárása során a megfelelő biztonsággal 

és megbízhatósággal kapcsolatos előírások teljesülésében hibát, hiányosságot állapít meg, és a létesítmény, berendezés az egészség, az anyagi javak, vagy 

a környezet sérülésének, károsodásának forrásává válhat, vagy a működése ezek sérülését okozó helyzetet teremthet, úgy jogosult 

- a hiányosság megszüntetését, illetve a hiba kijavítását – a körülmények figyelembevételével, a teljesítéshez szükséges határidő vagy határnap 

megállapítása mellett – elrendelni, 
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- a létesítménynek, berendezésnek – közvetlen veszélyhelyzetet előidéző hibája esetén – a használatát azonnali hatállyal véglegesen, vagy ha a 

veszélyhelyzet megszüntethető, annak megszüntetéséig ideiglenesen megtiltani, 

- az engedélyek kiadását megelőzően vizsgált feltételek megváltozása vagy rendeltetéstől eltérő használat esetén a vonatkozó engedélyt ideiglenesen, 

vagy véglegesen visszavonni. 

Ellenőrzések száma: elsősorban funkcionális irányítást érintő kérdés, a rendelkezésre álló személyi erőforrás függvénye, de célszerűen havonta és 

megyénként legalább 2 embernapnyi tevékenység. 
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Egészségbiztosítási Főosztály 

Jogszabályi háttér: 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében 

foglaltak szerint Budapest Főváros Kormányhivatal Egészségbiztosítási Főosztály a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény szerint az alábbi hatósági ellenőrzési tervet készítette elő. 

1. Az ellenőrzési terv általános irányelvei 

- a bekövetkezett jogszabályváltozások következtében felmerülő feladatok végrehajtása, illetve végrehajtatása, 

- az egészségbiztosítási ellátásokhoz való hozzájutás, az ezekkel kapcsolatos bejelentési, adatszolgáltatási és nyilvántartási szabályok betartatása, 

- az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának, a társadalombiztosítási jogok és kötelezettségek együttes érvényesülésének biztosítása, 

- az ellenőrzés preventív jellegének hangsúlyozása, az ellenőrzött foglalkoztatók és kifizetőhelyek munkájának segítése, 

2. A hatóságnak ellenőrzést kell lefolytatnia: 

- a kifizetőhelyen az elévülési időn belül legalább egy alkalommal (átfogó ellenőrzés), 

- az érkezett beadvány, illetőleg az OEP nyilvántartása alapján feltételezhető, hogy a foglalkoztató a nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének 

nem, vagy nem az előírt módon tett eleget, 

- a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervtől felkérés érkezik a székhelytől eltérő egészségbiztosítási szerv illetékességi 

területén működő kifizetőhelyen lefolytatandó eljárásra, 

- más szerv megkeresése a foglalkoztató mulasztásának, téves adatszolgáltatásának feltárására irányul, 

- a foglalkoztató, a társadalombiztosítási kifizetőhely megszűnik (záró ellenőrzés), 

- ügyirati megkeresés esetében, ha (pl.: panasz, közérdekű bejelentés, hatósági megkeresés) az ügyfélnél, a biztosítottnál vagy foglalkoztatónál, 

illetőleg egyéb adatszolgáltatásra kötelezettnél, egyéni vállalkozónál, őstermelőnél, stb. helyszínen történő eljárást igényel. 

 

Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Az ellenőrzések 

ütemezése 

Ellenőrzés eszköze 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban 

Ebtv.), valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet 2016. január 

1-től és 2016. július 01-jétől hatályba lépett, a kifizetőhelyeket is érintő rendelkezéseinek 

végrehajtása, különös tekintettel: 

- az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak számfejtésére vonatkozó szabályok, 

- a maximális összegben megállapított gyermek-gondozási díj évenkénti 

felülvizsgálatára vonatkozó szabályozás végrehajtása /Ebtv. 42/D. § (4)/ 

- az Ebtv. 82/J. §-ban foglaltak betartása, a „speciális kedvezményszabály” alkalmazása, 

2016. január 1.  

– 2016. december 

31. 

2017. I-IV. negyedév 
Helyszíni téma 

ellenőrzés 
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- Az Ebtv. 46. § (1), (1a) bekezdéseiben foglaltak alkalmazása, a gyermekápolási 

táppénzes napokra vonatkozóan,  

- az Ebtv. 74. §-ban foglaltak alkalmazása, a döntések felülvizsgálata (döntés 

módosítása, visszavonása, kijavítása), 

- az ügyintézési határidők betartása, 

- a kifizetőhelyi nyomtatványok kiállítása és vezetése.  

A kifizetőhelyek által folytatott eljárások, különös tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak 

alkalmazása, főként 

- a döntések (végzés, határozat) alakszerűsége, 

- fellebbezési eljárások. 

Elévülési időn belül 

 
2017. I-IV. negyedév 

Helyszíni téma 

ellenőrzés 

Társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók esetében a pénzbeli 

ellátások megállapításához közölt adatok helyessége: az elektronikus úton benyújtott 

ellátás iránti kérelmek esetében az elektronizált dokumentumon és a papíralapú eredeti 

igazoláson lévő adatok egyezősége, a biztosítási jogviszony bejelentéséről szóló igazolás 

kiadása, ellátás igénylésekor a kérelem és igazolások átvételének, beérkezésének 

igazolása. 

2012. január 1.  

– 2016. december 

31. 

2017. I-IV. negyedév 
Helyszíni téma 

ellenőrzés 

 

 



 

 
 
 

  

Népegészségügyi Főosztály 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályának ellenőrzési terve 

S
o
rs

z
á
m

 

Az előre ütemezett 
ellenőrzés tárgya  

Az ellenőrzés 
tárgyához 

kapcsolódó feladat 
rövid leírása  

Az ellenőrzendő 
egységek körének és 
számának/arányának 

meghatározása  

Ellenőrzési 
időszak 

Az 
ellenőrzések 
ütemezésér
e vonatkozó 

javaslat a 
kormány-

hivatal 
népegész-

ségügyi 
főosztálya 
számára 

Az 
ellenőrzés 

javasolt 
eszköze a 
kormány-

hivatal 
népegész-

ségügyi 
főosztálya 
számára 

Javaslat az 
ellenőrzés 

szempontrendszerér
e (jogszabályi 

hivatkozás; 
ellenőrzési segédlet, 

útmutató, stb. 
csatolása, vagy 

hivatkozása) 

Szakterület  

1 
Fertőtlenítőszerek 
ellenőrzése 

OTH engedéllyel 
rendelkező 
fertőtlenítőszerek 
laboratóriumi 
vizsgálattal 
egybekötött 
ellenőrzése: a 
termékek 
engedélyben 
foglaltaknak való 
megfelelése, 
továbbá a 
hatékonyság 
laboratóriumi 
vizsgálata.  

A népegészségügyi 

főosztályok illetékességi 

területén a 

fertőtlenítőszerek 

gyártói, nagykereskedők, 

kiskereskedelmi 

egységek. 

Laboratóriumi vizsgálati 

mintaszám: 

- megyénként 2 db 

termék, 

- Budapest és Pest 

megye: 2-2 db termék 

2017. 
március 1. 
- november 
15. 

A 
vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A biocid termékek 
előállításának és 
forgalomba 
hozatalának 
feltételeiről szóló 
38/2003. (VII. 7.) 
ESzCsM-FVM-KvVM 
együttes rendelet 

Kémiai 
biztonság 
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Részvétel az Európai 
Vegyianyag-ügynökség 
által meghirdetett 
REACH-EN-Force 
ötödik (REF-5) 
ellenőrzési 
projektjében; az 
expozíciós 
forgatókönyvvel 
kiterjesztett biztonsági 
adatlapok, adatlap 
átadási kötelezettségek 
és kockázatkezelési 
intézkedések 
betartásának 
ellenőrzése.  

A projekt keretében 
az expozíciós 
forgatókönyvvel 
kiterjesztett 
biztonsági 
adatlapok és a 
kémiai biztonsági 
jelentések közötti 
tartalmi azonosság 
és összhang 
megállapításának, a 
biztonságos 
felhasználást előíró 
információk 
megfelelő 
továbbításának, 
valamint az 
alkalmazandó 
üzemi feltételek és 
az előírt 
kockázatkezelési 
intézkedések 
végrehajtásának 
ellenőrzése történik 
a keverék-előállítók 
körében. 

A népegészségügyi 
főosztályok illetékességi 
területén található 
keverék előállítók. 
Megyénként minimum 5 
keverék előállító. 

2017. 
április 1. - 
október 31. 

A 
vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés 

1907/2006/EK 
(REACH) rendelet  

Kémiai 
biztonság 

3 

Biocid termékek 
jogszerű 
forgalmazhatóságának 
ellenőrzése 

Kizárólag 
jóváhagyott 
hatóanyagokat 
tartalmazó biocid 
termékek 
ellenőrzése 
forgalmazásuk 
jogszerűségének 
tekintetében, 
összeállított lista 
alapján. 

A népegészségügyi 
főosztályok illetékességi 
területén forgalomban 
lévő termékek, 
nagykereskedelmi és 
kiskereskedelmi 
egységek. 

2017. 
január 1.  - 
december 
31. 

A 
vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés 

A biocid termékek 
forgalmazásáról és 
felhasználásáról 
szóló 528/2012/EU 
rendelet 

Kémiai 
biztonság 
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Kivont biocid 
hatóanyagú biocid 
termékek és kezelt 
árucikkek ellenőrzése 

Kivont 
hatóanyagokat 
tartalmazó biocid 
termékek és kezelt 
árucikkek 
ellenőrzése a 
türelmi idők 
figyelembe 
vételével, 
összeállított lista 
alapján. 

A népegészségügyi 
főosztályok illetékességi 
területén forgalomban 
lévő termékek, 
nagykereskedelmi és 
kiskereskedelmi 
egységek. 

2017. 
január 1.  - 
december 
31. 

A 
vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés 

A biocid termékek 
forgalmazásáról és 
felhasználásáról 
szóló 528/2012/EU 
rendelet 

Kémiai 
biztonság 

5 

Egészségügyi 
intézmények részére 
fertőtlenítő mosást 
végző mosodák 
ellenőrzése 

Az ellenőrzés 
kiterjed a teljes 
folyamatra, a 
mosodába 
beérkező szennyes 
textília átvételétől a 
tiszta ruhának az 
egészségügyi 
szolgáltató részére 
történő 
visszaszállításáig. 
Az ellenőrzés 
magába foglalja a 
mosoda elvárható 
higiénés rendjének, 
valamint a 
mosógépek 
mikrobiológiai 
hatékonyságának 
és a tiszta textília 
mikrobiológiai 
kontaminálódásána
k az ellenőrzését is.  

12 

2017. 
január 1.  - 
december 
31. 

A 
vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos. 

Helyszíni 
ellenőrzés, 
kérdőív 
kitöltése 

Az OEK 
Dezinfekciós 
Osztálya által 
később 
összeállításra kerülő 
kérdőív 

Kórházhigiéne 
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A természetes 
fürdőhelyekkel, 
fürdővizekkel 
kapcsolatos hatósági 
ellenőrzések elvégzése 

Az üzemeltetni 
kívánt természetes 
fürdőhelyek 
helyszíni 
ellenőrzése, az 
ütemterv szerinti 
önellenőrzői 
laboratóriumi 
vízminőségi 
vizsgálatok 
elvégzésének 
ellenőrzése és a 
hatósági 
laboratóriumi 
vízminőségi 
vizsgálatok 
elvégzése, továbbá 
a nyilvánosság 
bevonásával és 
tájékoztatásával 
kapcsolatos 
jelentés küldése. 

A népegészségügyi 
főosztály illetékességi 
területén nyilvántartott 
valamennyi természetes 
fürdőhely, illetve az 
onnan származó 
fürdővizek (100%) 

2017. 
május 1. - 
november 
15. 

Az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosa
n.Laboratóri
umi 
mintavételez
és 

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A természetes 
fürdővizek minőségi 
követelményeiről, 
valamint a 
természetes 
fürdőhelyek 
kijelöléséről és 
üzemeltetéséről 
szóló 78/2008. 
(IV.3.) Korm. 
rendelet 

Település - és 
környezet-
egészségügy 

7 

Szolgáltatott közműves 
ivóvizekkel 
kapcsolatos hatósági 
ellenőrzések elvégzése 

Közüzemi ivóvíz 
szolgáltatást végző 
üzemeltetők 
nyilvántartott 
telephelyeinek 
közegészségügyi 
ellenőrzése, 
különös tekintettel a 
szolgáltatott ivóvíz 
minőségére, 
valamint az 
ivóvízbiztonsági 
tervbe foglaltakra 
vonatkozóan a 
201/2001. (X.25.) 
Korm. rendelet 2. § 
k.)pontja szerint. 

A népegészségügyi 
főosztály illetékességi 
területén nyilvántartott 
telephelyek 50 %, 250 
db 

2016. 
február 1. - 
december 
15. 

Az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosa
n 

Helyszíni 
ellenőrzés 

Az ivóvíz minőségi 
követelményeiről és 
az ellenőrzés 
rendjéről szóló 
201/2001. Korm. 
rendelet  

Település - és 
környezet-
egészségügy 
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A szezonálisan 
üzemelő medencés 
fürdőkkel kapcsolatos 
hatósági ellenőrzések 
elvégzése 

A 37/1996.(X.18.) 
NM rendelet szerinti 
hatósági 
ellenőrzések, 
hatósági 
vízminőség 
vizsgálatok 
végzése, valamint a 
szezon előtti és a 
szezonzáró 
jelentések küldése 

A népegészségügyi 
főosztály illetékességi 
területén nyilvántartott 
valamennyi szezonálisan 
üzemelő medencés 
fürdő (100%) 

2017. 
május 1. - 
szeptembe
r 5. 

Az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosa
n. 
Laboratóriu
mi 
mintavételez
és 

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A közfürdők 
létesítésének és 
üzemeltetésének 
közegészségügyi 
feltételeiről szóló 
37/1996. (X.18.) NM 
rendelet 

Település - és 
környezet-
egészségügy 

9 

Nedves hűtőtornyok 
hatósági ellenőrzése 
sűrűn lakott területen 
található 
bevásárlóközpontokba
n 

A sűrűn lakott 
területen 
(városközpontban, 
nagy lélekszámú 
lakótelep közvetlen 
közelében) 
található, a 2005. 
évi CLXIV. törvény 
2. § 3. pontjában 
meghatározott 
bevásárlóközpontok 
nedves 
hűtőtornyainak 
ellenőrzése. 
Az ellenőrzés során 
különös figyelmet 
kell fordítani a 
49/2015. (XI. 6.) 
EMMI rendelet 
szerinti 
kockázatbecslési 
dokumentációra, a 
Legionella-
csíraszám 
meghatározása 
érdekében végzett 
monitoring 
vizsgálatok 
számára és azok 

A népegészségügyi 
főosztály illetékességi 
területén, sűrűn lakott 
területen található 
bevásárlóközpontok 
nedves hűtőtornyai 
(legalább 10%) 

2017. 
szeptembe
r 1. - 
november 
30. 

Az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosa
n 

Helyszíni 
ellenőrzés  

A Legionella által 
okozott fertőzési 
kockázatot jelentő 
közegekre, illetve 
létesítményekre 
vonatkozó 
közegészségügyi 
előírásokról szóló 
49/2015. (XI.6.) 
EMMI rendelet  

Település - és 
környezet-
egészségügy 
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eredményeire, az 
üzemeltetőnek az 
OSZIR Nedves 
Hűtőtornyok 
Nyilvántartásába 
fennálló bejelentési 
kötelezettségére, 
továbbá a 
bejelentett adatok 
megfelelőségére. 

10 
Nemdohányzók 
védelmében történő 
hatósági ellenőrzés 

A szórakoztató és 
vendéglátó-ipari 
egységek 
vizsgálata a nem 
kijelölt 
dohányzóhelyen 
történő 
dohánytermék és 
az e-cigaretta 
fogyasztás 
tekintetében.      

A népegészségügyi 
főosztály illetékességi 
területén minimum 50 db 
egység 

2017. 
március 1-
21. és 
2017. 
szeptembe
r 15-30. 

Az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosa
n 

Helyszíni 
ellenőrzés 

A nemdohányzók 
védelméről és a 
dohánytermékek 
fogyasztásának, 
forgalmazásának 
egyes szabályairól 
szóló 1999. évi XLII. 
törvény   

Település - és 
környezet-
egészségügy 

11 
Nemdohányzók 
védelmében történő 
hatósági ellenőrzés 

Tiltott helyen 
történő elektronikus 
cigaretta használat 
vizsgálata 
közforgalmú 
intézményben, 
közösségi 
közlekedési 
eszközön, 
munkahelyen, 
gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi 
intézményben és 
köznevelési 
intézményben 

A népegészségügyi 
főosztály illetékességi 
területén minimum 50 db 
egység 

2017. 
február 10. 
- június 30.  

Az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosa
n 

Helyszíni 
ellenőrzés 

A nemdohányzók 
védelméről és a 
dohánytermékek 
fogyasztásának, 
forgalmazásának 
egyes szabályairól 
szóló 1999. évi XLII. 
törvény   

Település - és 
környezet-
egészségügy 
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Interneten forgalmazott 
étrend-kiegészítő 
készítmények 
ellenőrzése 

Nem bejelentett 
készítmények 
vizsgálata, 
próbavásárlással 
kiegészítve. 

A rendelkezésre álló 
kapacitás és a korábbi 
évek ellenőrzési 
tapasztalata alapján. A 
főváros és Pest megye 
területén kerületi/járási 
hivatalonként minimum 
5-5 db termék vizsgálata.                                 
- Próbavásárlás: főváros, 
Pest megye: 1-1 db 
termék. 

2017. 
március 1. 
- december 
31. 

A 
vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosa
n.   

Internetes 
honlap 
ellenőrzése 

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

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy 

13 

Az OGYÉI által 
megküldött kifogásolt 
notifikációs igazolások 
kivizsgálása 

Az OGYÉI által 
megküldött 
kifogásolt 
notifikációs 
igazolások 
kivizsgálása, a 
szükséges 
intézkedések 
megtétele 

Az OGYÉI-től érkezett 
kifogásolt igazolások 
száma alapján.                         
- Vizsgálati arány: 100 % 

2017. 
március 1. 
- december 
31. 

A 
vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosa
n.   

Helyszíni 
ellenőrzés 

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

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy 

14 

Hajhullámosító-
kiegyenesítő vagy 
szempilla göndörítő 
kozmetikai termékek 
Tioglikolsav 
tartalmának 
ellenőrzése. 

Az adott termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve. 
Kiemelten 
ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 
- Tioglikolsav 
tartalom 

A népegészségügyi 
főosztályok illetékességi 
területén forgalomban 
lévő termékek. 
Főváros és Pest megye 
területén minimum 10-10 
db termék. 
Laboratóriumi vizsgálati 
szám:  
- Budapest esetében 
minimum 2 db, Pest 
megye esetében 
minimum 2 db termék. 

2017. 
március 1.  
- december 
31. 

A 
vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A kozmetikai 
termékekről szóló 
1223/2009/EK 
rendelet; 
A kozmetikai 
termékekről szóló 
246/2013. (VII.2.) 
Korm. rendelet 

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy 
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Bőrkeményedés 
puhító/eltávolító 
kozmetikai termékek 
kálium hidroxid (KOH) 
tartalmának 
ellenőrzése. 

Az adott termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve. 
Kiemelten 
ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 
- KOH tartalom 

A népegészségügyi 
főosztály illetékességi 
területén forgalomban 
lévő termékek. 
Főváros és Pest megye 
területén minimum 10-10 
db termék. 
Laboratóriumi vizsgálati 
szám: 
- Budapest esetében 
minimum 2 db, Pest 
megye esetében 
minimum 2 db termék. 

2017. 
március 1.  
- december 
31. 

A 
vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A kozmetikai 
termékekről szóló 
1223/2009/EK 
rendelet; 
A kozmetikai 
termékekről szóló 
246/2013. (VII.2.) 
Korm. rendelet 

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy 

16 

Szájvíz kozmetikai 
termékek Triclosan 
tartalmának 
ellenőrzése. 

Az adott termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve. 
Kiemelten 
ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 
- Triclosan tartalom 

A népegészségügyi 
főosztály illetékességi 
területén forgalomban 
lévő termékek. 
Főváros és Pest megye 
területén minimum 10-10 
db termék. 
Laboratóriumi vizsgálati 
szám:   
- Budapest esetében 
minimum 2 db, Pest 
megye esetében 
minimum 2 db termék. 

2017. 
március 1.  
- december 
31. 

A 
vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A kozmetikai 
termékekről szóló 
1223/2009/EK 
rendelet; 
A kozmetikai 
termékekről szóló 
246/2013. (VII.2.) 
Korm. rendelet 

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy 

17 

Natúr kozmetikai 
termékek Szorbinsav, 
Benzoesav tartalmának 
ellenőrzése. 

Az adott termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve. 
Kiemelten 
ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 

A népegészségügyi 
főosztály illetékességi 
területén forgalomban 
lévő termékek. 
Főváros és Pest megye 
területén minimum 10-10 
db termék. 
Laboratóriumi vizsgálati 
szám:   
- Budapest esetében 
minimum 2 db, Pest 
megye esetében 

2017. 
március 1.  
- december 
31. 

A 
vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A kozmetikai 
termékekről szóló 
1223/2009/EK 
rendelet; 
A kozmetikai 
termékekről szóló 
246/2013. (VII.2.) 
Korm. rendelet 

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy 
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- Szorbinsav, 
benzoesav tartalom 

minimum 2 db termék. 

18 

Bőrön maradó 
kozmetikai termékek 
Metilizothiazolinon 
tartalmának 
ellenőrzése. 

Az adott termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve. 
Kiemelten 
ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 
- Metilizothiazolinon 
tartalom 

A népegészségügyi 
főosztályok illetékességi 
területén forgalomban 
lévő termékek. 
Megyénként minimum 10 
db termék. 
Laboratóriumi vizsgálati 
szám:  
- Megyénként minimum 
1 db,  
- Budapest esetében 
minimum 2 db, Pest 
megye esetében 
minimum 2 db termék. 

2017. 
március 1.  
- december 
31. 

A 
vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A kozmetikai 
termékekről szóló 
1223/2009/EK 
rendelet; 
A kozmetikai 
termékekről szóló 
246/2013. (VII.2.) 
Korm. rendelet 

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy 
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A házi gyermekorvosi 
praxisok 
ápolásszakmai 
tevékenységének 
ellenőrzése. 

A 60/2003. (X.20.) 
ESzCsM 
rendeletben előírt 
minimumfeltételek 
teljesítésének, a 
szakmai 
tevékenység 
megfelelőségének 
ellenőrzése. 
Praxisonként 10 
betegdokumentáció 
ellenőrzése.  A 
gyermek-
egészségügyi 
törzslap szakmai 
tartalmának, 
valamint annak 
vizsgálata, hogy a 
dokumentációban 
követhető-e az 
ellátás folyamata, 
illetve a gondozásra 
szoruló gyermekek 
gondozási 
folyamata.  

A népegészségügyi 
főosztályok illetékességi 
területén 
járásonként/kerületenkén
t 5 házi gyermekorvosi 
praxis   

2017. 
január 1.  - 
december 
31. 

2017. január 
1. - 2017. 
március 31.: 
ellenőrzés 
előkészítése
; 2017. 
április 1. - 
2017. 
október 31.: 
ellenőrzések 
lefolytatása; 
2017. 
november 
1.- 2017. 
december 
31.: 
ellenőrzések 
eredményei
nek 
összefoglalá
sa 

Helyszíni 
ellenőrzés 
lefolytatása 
a járási / 
kerületi 
egészség-
ügyi 
igazgatási 
munkatárs, 
a járási / 
fővárosi 
ápolási 
szakfelügye
-let és a 
szakfelügye
-lő főorvos 
bevonásá-
val 

1997. évi CLIV 
törvény, 2015. évi 
CXXXIII törvény, 
60/2013. (X.20.) 
ESzCsm rendelet, 
4/2000. (II.25.) EüM 
rendelet; 
Az OTH által később 
összeállításra kerülő 
jegyzőkönyv minta 
és kitöltési segédlet  

Egészségügyi 
igazgatás 

20 

A felnőtt háziorvosi 
praxisok 
ápolásszakmai 
tevékenységének 
ellenőrzése 

A 60/2003. (X.20.) 
ESzCsM 
rendeletben előírt 
minimumfeltételek 
teljesítésének, a 
szakmai 
tevékenység 
megfelelőségének 
ellenőrzése. 
Praxisonként 10 
betegdokumentáció 
ellenőrzése. Az 
egészségügyi 
törzslap szakmai 

A népegészségügyi 
főosztályok illetékességi 
területén 
járásonként/kerületenkén
t 5 felnőtt háziorvosi 
praxis   

2017. 
január 1.  - 
december 
31. 

2017. január 
1. - 2017. 
március 31.: 
ellenőrzés 
előkészítése
; 2017. 
április 1. - 
2017. 
október 31.: 
ellenőrzések 
lefolytatása; 
2017. 
november 
1.- 2017. 

Helyszíni 
ellenőrzés 
lefolytatása 
a járási / 
kerületi 
egészség-
ügyi 
igazgatási 
munkatárs, 
a járási / 
fővárosi 
ápolási 
szakfelügye
-let és a 

1997. évi CLIV. 
törvény, 2015. évi 
CXXXIII. törvény, 
60/2013. (X.20.) 
ESzCsm rendelet, 
4/2000. (II.25.) EüM 
rendelet; 
Az OTH által később 
összeállításra kerülő 
jegyzőkönyv minta 
és kitöltési segédlet  

Egészségügyi 
igazgatás 
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tartalmának, 
valamint annak 
vizsgálata, hogy a 
dokumentációban 
követhető-e az 
ellátás folyamata, 
illetve a gondozásra 
szoruló betegek 
gondozási 
folyamata.  

december 
31.: 
ellenőrzések 
eredményei
nek 
összefoglalá
sa 

szakfelügye
-lő főorvos 
bevonásá-
val 
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Budapest Főváros Kormányhivatala népegészségügyi feladatkört ellátó kerületi Hivatalok Népegészségügyi Osztályai részére összeállított ellenőrzési terv 
S

o
rs

z
á
m

 

Az előre ütemezett ellenőrzés 
tárgya  

Az ellenőrzés 
tárgyához 

kapcsolódó 
feladat rövid 

leírása  

Az ellenőrzendő 
egységek körének 

és 
számának/arányá

nak 
meghatározása  

Ellenőrzé
si időszak 

Az ellenőrzések 
ütemezésére 

vonatkozó javaslat a 
kormány-hivatal 

népegészség-ügyi 
főosztálya számára 

Az 
ellenőrzés 

javasolt 
eszköze a 
kormány-

hivatal 
népegész-

ségügyi 
főosztálya 
számára 

Javaslat az 
ellenőrzés 

szempontrendsze-
rére (jogszabályi 

hivatkozás; 
ellenőrzési 
segédlet, 

útmutató, stb. 
csatolása, vagy 

hivatkozása) 

Szakterület 

1 
Fertőtlenítőszerek 
ellenőrzése 

OTH engedéllyel 
rendelkező 
fertőtlenítőszerek 
laboratóriumi 
vizsgálattal 
egybekötött 
ellenőrzése: a 
termékek 
engedélyben 
foglaltaknak való 
megfelelése, 
továbbá a 
hatékonyság 
laboratóriumi 
vizsgálata.  

A 
népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén a 
fertőtlenítőszerek 
gyártói, 
nagykereskedők, 
kiskereskedelmi 
egységek. 
Laboratóriumi 
vizsgálati 
mintaszám: 
- megyénként 2 db 
termék, 
- Budapest és 
Pest megye: 2-2 
db termék 

2017. 
március 
1. - 
november 
15. 

A vizsgálatok végzése 
az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A biocid termékek 
előállításának és 
forgalomba 
hozatalának 
feltételeiről szóló 
38/2003. (VII. 7.) 
ESzCsM-FVM-
KvVM együttes 
rendelet 

Kémiai 
biztonság 
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2 

Részvétel az Európai 
Vegyianyag-ügynökség 
által meghirdetett REACH-
EN-Force ötödik (REF-5) 
ellenőrzési projektjében; az 
expozíciós forgatókönyvvel 
kiterjesztett biztonsági 
adatlapok, adatlap átadási 
kötelezettségek és 
kockázatkezelési 
intézkedések betartásának 
ellenőrzése.  

A projekt 
keretében az 
expozíciós 
forgatókönyvvel 
kiterjesztett 
biztonsági 
adatlapok és a 
kémiai biztonsági 
jelentések közötti 
tartalmi 
azonosság és 
összhang 
megállapításának, 
a biztonságos 
felhasználást 
előíró információk 
megfelelő 
továbbításának, 
valamint az 
alkalmazandó 
üzemi feltételek és 
az előírt 
kockázatkezelési 
intézkedések 
végrehajtásának 
ellenőrzése 
történik a keverék-
előállítók körében. 

A 
népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén található 
keverék előállítók. 
Megyénként 
minimum 5 
keverék előállító. 

2017. 
április 1. - 
október 
31. 

A vizsgálatok végzése 
az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés 

1907/2006/EK 
(REACH) rendelet  

Kémiai 
biztonság 

3 
Biocid termékek jogszerű 
forgalmazhatóságának 
ellenőrzése 

Kizárólag 
jóváhagyott 
hatóanyagokat 
tartalmazó biocid 
termékek 
ellenőrzése 
forgalmazásuk 
jogszerűségének 
tekintetében, 
összeállított lista 
alapján. 

A 
népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén 
forgalomban lévő 
termékek, 
nagykereskedelmi 
és 
kiskereskedelmi 
egységek. 

2017. 
január 1.  
- 
december 
31. 

A vizsgálatok végzése 
az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés 

A biocid termékek 
forgalmazásáról 
és 
felhasználásáról 
szóló 
528/2012/EU 
rendelet 

Kémiai 
biztonság 



oldal 34 / 319 

 

 

4 
Kivont biocid hatóanyagú 
biocid termékek és kezelt 
árucikkek ellenőrzése 

Kivont 
hatóanyagokat 
tartalmazó biocid 
termékek és 
kezelt árucikkek 
ellenőrzése a 
türelmi idők 
figyelembe 
vételével, 
összeállított lista 
alapján. 

A 
népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén 
forgalomban lévő 
termékek, 
nagykereskedelmi 
és 
kiskereskedelmi 
egységek. 

2017. 
január 1.  
- 
december 
31. 

A vizsgálatok végzése 
az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés 

A biocid termékek 
forgalmazásáról 
és 
felhasználásáról 
szóló 
528/2012/EU 
rendelet 

Kémiai 
biztonság 

5 

A természetes 
fürdőhelyekkel, 
fürdővizekkel kapcsolatos 
hatósági ellenőrzések 
elvégzése 

Az üzemeltetni 
kívánt 
természetes 
fürdőhelyek 
helyszíni 
ellenőrzése, az 
ütemterv szerinti 
önellenőrzői 
laboratóriumi 
vízminőségi 
vizsgálatok 
elvégzésének 
ellenőrzése és a 
hatósági 
laboratóriumi 
vízminőségi 
vizsgálatok 
elvégzése, 
továbbá a 
nyilvánosság 
bevonásával és 
tájékoztatásával 
kapcsolatos 
jelentés küldése 

A kerületi 
népegészsgégügy
i osztályok 
illetékességi 
területén 
nyilvántartott 
valamennyi 
természetes 
fürdőhely, illetve 
az onnan 
származó 
fürdővizek  
(100%) 

2017. 
május 1. - 
november 
15. 

Az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan. 
Laboratóriumi 
mintavételezés 

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A természetes 
fürdővizek 
minőségi 
követelményeiről, 
valamint a 
természetes 
fürdőhelyek 
kijelöléséről és 
üzemeltetéséről 
szóló 78/2008. 
(IV.3.) Korm. 
rendelet 

Település - 
és 
környezet-
egészségü
gy 
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A szezonálisan üzemelő 
medencés fürdőkkel 
kapcsolatos hatósági 
ellenőrzések elvégzése 

A 37/1996.(X.18.) 
NM rendelet 
szerinti hatósági 
ellenőrzések, 
hatósági 
vízminőség 
vizsgálatok 
végzése, valamint 
a szezon előtti és 
a szezonzáró 
jelentések küldése 

A kerületi 
népegészségügyi 
osztályok 
illetékességi 
területén 
nyilvántartott 
valamennyi 
szezonálisan 
üzemelő 
medencés fürdő 
(100%) 

2017. 
május 1. - 
szeptemb
er 5. 

Az  ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.Laboratór
iumi mintavételezés 

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A közfürdők 
létesítésének és 
üzemeltetésének 
közegészségügyi 
feltételeiről szóló 
37/1996. (X.18.) 
NM rendelet 

Település - 
és 
környezet-
egészségü
gy 

7 

Nedves hűtőtornyok 
hatósági ellenőrzése sűrűn 
lakott területen található 
bevásárlóközpontokban 

A sűrűn lakott 
területen 
(városközpontban, 
nagy lélekszámú 
lakótelep 
közvetlen 
közelében) 
található, a 2005. 
évi CLXIV. törvény 
2. § 3. pontjában 
meghatározott 
bevásárlóközpont
ok nedves 
hűtőtornyainak 
ellenőrzése. 
Az ellenőrzés 
során különös 
figyelmet kell 
fordítani a 
49/2015. (XI. 6.) 
EMMI rendelet 
szerinti 
kockázatbecslési 
dokumentációra, a 
Legionella-
csíraszám 
meghatározása 
érdekében végzett 
monitoring 

A kerületi 
népegészségügyi 
osztályok 
illetékességi 
területén, sűrűn 
lakott területen 
található 
bevásárlóközpont
ok nedves 
hűtőtornyai 
(100%) 

2017. 
szeptemb
er 1. - 
november 
30. 

Az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni 
ellenőrzés  

A Legionella által 
okozott fertőzési 
kockázatot jelentő 
közegekre, illetve 
létesítményekre 
vonatkozó 
közegészségügyi 
előírásokról szóló 
49/2015. (XI.6.) 
EMMI rendelet  

Település - 
és 
környezet-
egészség-
ügy 
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vizsgálatok 
számára és azok 
eredményeire, az 
üzemeltetőnek az 
OSZIR Nedves 
Hűtőtornyok 
Nyilvántartásába 
fennálló 
bejelentési 
kötelezettségére, 
továbbá a 
bejelentett adatok 
megfelelőségére. 

8 
Nemdohányzók 
védelmében történő 
hatósági ellenőrzés 

A szórakoztató és 
vendéglátóipari 
egységek 
vizsgálata a nem 
kijelölt 
dohányzóhelyen 
történő 
dohánytermék és 
az e-cigaretta 
fogyasztás 
tekintetében.      

A kerületi 
népegészségügyi 
osztályok 
illetékességi 
területén 
nyilvántartott, 
minimum 50 db 
egység 

2017. 
március 
1-21. és 
2017. 
szeptemb
er 15-30. 

Az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni 
ellenőrzés 

A nemdohányzók 
védelméről és a 
dohánytermékek 
fogyasztásának, 
forgalmazásának 
egyes szabályairól 
szóló 1999. évi 
XLII. törvény   

Település - 
és 
környezet-
egészség-
ügy 

9 
Nemdohányzók 
védelmében történő 
hatósági ellenőrzés 

Tiltott helyen 
történő 
elektronikus 
cigaretta 
használat 
vizsgálata 
közforgalmú 
intézményben, 
közösségi 
közlekedési 
eszközön, 
munkahelyen, 
gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi 
intézményben és 

A kerületi 
népegészségügyi 
osztályok 
illetékességi 
területén 
nyilvántartott, 
minimum 50 db 
egység 

2017. 
február 
10. - 
június 30.  

Az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni 
ellenőrzés 

A nemdohányzók 
védelméről és a 
dohánytermékek 
fogyasztásának, 
forgalmazásának 
egyes szabályairól 
szóló 1999. évi 
XLII. törvény   

Település - 
és 
környezet-
egészség-
ügy 
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köznevelési 
intézményben 

10 
Ásványianyag tartalmú 
étrend-kiegészítő 
készítmények ellenőrzése 

Magnézium-
szelén, cink-vas 
tartalmú étrend-
kiegészítő 
készítmények 
címkevizsgálat, 
célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatokkal 
kiegészítve.  

Népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén 10 
megye esetében 
minimálisan 10 db 
magnézium-
szelén, 10 megye 
esetében 
minimálisan 10 db 
cink-vas tartalmú 
készítmény 
jelölésének 
vizsgálata. 
Laboratóriumi 
vizsgálati 
mintaszám: - 10 
megye 
tekintetében, 
megyénként 1 db 
magnézium-
szelén tartalmú 
készítmény 
vizsgálat,- 10 
megye 
tekintetében, 
megyénként 1 db 
cink-vas tartalmú 
készítmény 
vizsgálat. 

2017. 
március 
1. - 
december 
31. 

A vizsgálatok végzése 
az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.  
Laboratóriumi 
mintavételezés: később 
kidolgozásra kerülő 
monitoring terv alapján   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

Az étrend-
kiegészítőkről 
szóló 37/2004. 
(IV.26.) EszCsM 
rendeletben foglalt 
hatáskörbe tartozó 
jelölések 
vizsgálata és a 
432/2012/EU 
rendeletben foglalt 
egészségügyi 
állítások 
ellenőrzése 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás
-egészség-
ügy 
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11 

Étrend-kiegészítő 
készítmények közül a 
kiemelt célcsoportot 
képező interneten 
forgalmazott 
potencianövelő és fogyás 
elősegítés céljából 
forgalmazott termékek 
célzott vizsgálata  

Egészségügyi 
állítások 
ellenőrzése, 
gyógyszer-
hatóanyag 
tartalomra 
vonatkozóan 
célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatok. 
Elvégzendő 
laboratóriumi 
vizsgálatok: 
gyógyszerhatóany
ag jelenlét 
(szibutramin, 
fentermin, 
fenolftalein, 
szildenafil, 
tadalafil, 
vardenafil)   

Népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén 
laboratóriumi 
vizsgálati 
mintaszám:  
- 10 megye 
tekintetében, 
megyénként 1 db 
interneten 
forgalmazott 
potencianövelő 
készítmény 
vizsgálata 
próbavásárlással, 
- 10 megye 
tekintetében, 
megyénként 1 db 
interneten 
forgalmazott 
fogyókúrás 
készítmény 
vizsgálata 
próbavásárlással. 

2017. 
május 1. - 
december 
31. 

A vizsgálatok végzése 
az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   
Laboratóriumi 
mintavételezés: később 
kidolgozásra kerülő 
monitoring terv alapján   

Mintavétel 

Az étrend-
kiegészítőkről 
szóló 37/2004. 
(IV.26.) EszCsM 
rendeletben foglalt 
hatáskörbe tartozó 
jelölések 
vizsgálata és a 
432/2012/EU 
rendeletben foglalt 
egészségügyi 
állítások 
ellenőrzése 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás
-egészség-
ügy 
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12 
Speciális - elhízás diétás 
kezelésére szolgáló - 
tápszer vizsgálata 

Jelölések, a 
tápanyag-
összetétel és az 
egészségre 
vonatkozó 
állítások 
ellenőrzése, 
laboratóriumi 
vizsgálatokkal 
kiegészítve. 
Elvégzendő 
laboratóriumi 
vizsgálatok: A-, C-
vitamin, vas, cink   

Népegészségügyi 
Főosztály 
illetékességi 
területén a főváros  
esetében 
minimálisan 20 db 
termék címke 
vizsgálata.  
Laboratóriumi 
vizsgálati 
mintaszám:                                                                       
Főváros: 1 db 
minta. 

2017. 
március 
1. - 
december 
31. 

A vizsgálatok végzése 
az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   
Laboratóriumi 
mintavételezés: később 
kidolgozásra kerülő 
monitoring terv alapján   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A különleges 
táplálkozási célú 
élelmiszerekről 
szóló 36/2004. 
(IV. 26.) ESzCsM 
rendelet, a 
speciális 
gyógyászati célra 
szánt tápszerről 
szóló 24/2003. (V. 
9.) EüM rendelet, 
valamint a 
1924/2006/EK 
rendeletben foglalt 
jelölések 
ellenőrzése 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás
-egészség-
ügy 
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13 
Anyatej-kiegészítő 
tápszerek forgalmazásának 
ellenőrzése 

Jelölések, és 
tápanyag-
összetétel 
ellenőrzése, 
laboratóriumi 
vizsgálatokkal 
kiegészítve. 
Elvégzendő 
laboratóriumi 
vizsgálatok: 
energia, fehérje, 
zsír, szénhidrát, 
cukor, A-vitamin, 
vas 

Népegészségügyi 
Főosztály 
illetékességi 
területén 
Budapest  
esetében 
minimálisan 20 db 
termék címke 
vizsgálata. 
Laboratóriumi 
vizsgálati 
mintaszám: - 
megyénként 1 db 
minta anyatej-
helyettesítő 
készítményből, 10 
megye 
érintettségével 

2017. 
március 
1. - 
december 
31. 

A vizsgálatok végzése 
az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.  
Laboratóriumi 
mintavételezés: később 
kidolgozásra kerülő 
monitoring terv alapján   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A különleges 
táplálkozási célú 
élelmiszerekről 
szóló 36/2004. 
(IV. 26.) ESzCsM 
rendelet, az 
anyatej-
helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő 
tápszerről szóló 
20/2008. (V.14.) 
EüM rendelet, 
valamint a 
1924/2006/EK 
rendeletben foglalt 
jelölések 
ellenőrzése 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás
-egészség-
ügy 
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Csecsemők és 
kisgyermekek számára 
készült, feldolgozott 
gabona alapú tejpépek 
forgalmazásának 
ellenőrzése 

Jelölések és 
tápanyag-
összetétel 
ellenőrzése, 
laboratóriumi 
vizsgálatokkal 
kiegészítve. 
Elvégzendő 
laboratóriumi 
vizsgálatok:  
Fehérje, zsír, Na, 
Ca, A-vitamin 
tartalom 

Népegészségügyi 
főosztály 
illetékességi 
területén 
Budapest 
esetében 
minimálisan 20 db 
termék címke 
vizsgálata.  
Laboratóriumi 
vizsgálati 
mintaszám:  
- megyénként 1 db 
minta, 10 megye 
érintettségével 

2017. 
március 
1. - 
december 
31. 

A vizsgálatok végzése 
az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   
Laboratóriumi 
mintavételezés: később 
kidolgozásra kerülő 
monitoring terv alapján   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A különleges 
táplálkozási célú 
élelmiszerekről 
szóló 36/2004. 
(IV.26.) ESzCsM 
rendelet, a 
csecsemők és 
kisgyermekek 
számára készült 
feldolgozott 
gabona alapú 
élelmiszerekről és 
bébiételekről szóló 
35/2004. (IV.26.) 
ESzCsM 
rendeletben 
foglaltak alapján a 
jelölések 
ellenőrzése 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás
-egészség-
ügy 

15 

Általános iskola alsó 
tagozatos korosztály (7-10 
éves) étkezésének  
vizsgálata 

Főzőkonyhával 
üzemelő általános 
iskola napi 
háromszori 
étkeztetésének 
három egymást 
követő napjának 
sótartalom (Na 
alapon), energia, 
nettó tömeg 
meghatározása 
laboratóriumi 
vizsgálattal 

Népegészségügyi 
főosztály 
illetékességi 
területén 
Budapesten 5 
különböző kerületi 
hivatal egy-egy 
főzőkonyhával 
üzemelő általános 
iskolájának napi 
háromszori 
étkeztetés három 
egymást követő 
napjának 
laboratóriumi 
vizsgálata.                                                                                  

2017. 
március 
1. - 
december 
31. 

A vizsgálatok végzése 
az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   
Laboratóriumi 
mintavételezés: később 
kidolgozásra kerülő 
monitoring terv alapján   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A közétkeztetésre 
vonatkozó 
táplálkozás-
egészségügyi 
előírásokról szóló 
37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelet 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás
-egészség-
ügy 
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Óvodai korosztály (4-6 
éves)  étkezésének  
vizsgálata 

Főzőkonyhával 
üzemelő óvoda 
napi háromszori 
étkeztetésének 
három egymást 
követő napjának 
sótartalom (Na 
alapon), energia, 
nettó tömeg 
meghatározása 
laboratóriumi 
vizsgálattal 

Népegészségügyi 
főosztály 
illetékességi 
területén 
Budapesten 5 
különböző kerületi 
hivatal egy-egy 
főzőkonyhával 
üzemelő 
óvodájának napi 
háromszori 
étkeztetés három 
egymást követő 
napjának 
laboratóriumi 
vizsgálata.                                                                                                               

2017. 
július 1. - 
december 
31.  

A vizsgálatok végzése 
az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   
Laboratóriumi 
mintavételezés: később 
kidolgozásra kerülő 
monitoring terv alapján   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A közétkeztetésre 
vonatkozó 
táplálkozás-
egészségügyi 
előírásokról szóló 
37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelet 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás
-egészség-
ügy 

17 

Óvodai és általános iskolai 
közétkeztetés 
szúrópróbaszerű 
táplálkozás-egészségügyi 
vizsgálata 

Megyei 
sajátosságokat 
figyelembe véve 
óvodai és/vagy 
általános iskolai 
háromszori 
étkeztetés 1 
élelmezési 
napjának 
vizsgálata 
tápanyagszámítás
sal, laboratóriumi 
vizsgálattal 
kiegészítve. 

Népegészségügyi 
főosztály 
illetékességi 
területén a 
fővárosban 
minimum 5 óvodai 
és/vagy általános 
iskolai háromszori 
étkeztetés 1 
élelmezési 
napjának 
vizsgálata 
tápanyagszámítás
sal.  
Laboratóriumi 
vizsgálati 
mintaszám:  
- főváros minimum 
5 minta/év                         

2017. 
március 
1. - 
december 
31. 

A vizsgálatok végzése 
az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A közétkeztetésre 
vonatkozó 
táplálkozás-
egészségügyi 
előírásokról szóló 
37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelet 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás
-egészség-
ügy 
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Interneten forgalmazott 
étrend-kiegészítő 
készítmények ellenőrzése 

Nem bejelentett 
készítmények 
vizsgálata, 
próbavásárlással 
kiegészítve. 

A rendelkezésre 
álló kapacitás és a 
korábbi évek 
ellenőrzési 
tapasztalata 
alapján. A főváros 
területén kerületi 
hivatalonként 
minimum 5 db 
termék vizsgálata.                                                              
- Próbavásárlás: 
főváros: 1 db 
termék. 

2017. 
március 
1. - 
december 
31. 

A vizsgálatok végzése 
az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   

Internetes 
honlap 
ellenőrzése 

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

Élelmezés- 
és 
táplálkozás
-egészség-
ügy 

19 
Az OGYÉI által megküldött 
kifogásolt notifikációs 
igazolások kivizsgálása 

Az OGYÉI által 
megküldött 
kifogásolt 
notifikációs 
igazolások 
kivizsgálása, a 
szükséges 
intézkedések 
megtétele 

Az OGYÉI-től 
érkezett kifogásolt 
igazolások száma 
alapján.                                                              
- Vizsgálati arány: 
100 % 

2017. 
március 
1. - 
december 
31. 

A vizsgálatok végzése 
az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   

Helyszíni 
ellenőrzés 

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

Élelmezés- 
és 
táplálkozás
-egészség-
ügy 

20 

Hajhullámosító-
kiegyenesítő,  vagy 
szempillagöndörítő 
kozmetikai termékek 
Tioglikolsav tartalmának 
ellenőrzése. 

Az adott 
termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve. 
Kiemelten 
ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 
- Tioglikolsav 
tartalom 

A 
népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén 
forgalomban lévő 
termékek. 
Főváros területén 
minimum 10 db 
termék. 
Laboratóriumi 
vizsgálati szám:  
- Budapest 
esetében 
minimum 2 db 

2017. 
március 
1.  - 
december 
31. 

A vizsgálatok végzése 
az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A kozmetikai 
termékekről szóló 
1223/2009/EK 
rendelet; 
A kozmetikai 
termékekről szóló 
246/2013. (VII.2.) 
Korm. rendelet 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás
-egészség-
ügy 
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Bőrkeményedéspuhító/eltá
volító kozmetikai termékek 
kálium hidroxid (KOH) 
tartalmának ellenőrzése. 

Az adott 
termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve. 
Kiemelten 
ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 
- KOH tartalom 

A 
népegészségügyi 
főosztály 
illetékességi 
területén 
forgalomban lévő 
termékek. 
Főváros területén 
minimum 10 db 
termék. 
Laboratóriumi 
vizsgálati szám: 
- Budapest 
esetében 
minimum 2 db 

2017. 
március 
1.  - 
december 
31. 

A vizsgálatok végzése 
az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A kozmetikai 
termékekről szóló 
1223/2009/EK 
rendelet; 
A kozmetikai 
termékekről szóló 
246/2013. (VII.2.) 
Korm. rendelet 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás
-egészség-
ügy 

22 
Szájvíz kozmetikai 
termékek Triclosan 
tartalmának ellenőrzése. 

Az adott 
termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve. 
Kiemelten 
ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 
- Triclosan 
tartalom 

A 
népegészségügyi 
főosztály 
illetékességi 
területén 
forgalomban lévő 
termékek. 
Főváros és Pest 
megye területén 
minimum 10-10 db 
termék. 
Laboratóriumi 
vizsgálati szám:   
- Budapest 
esetében 
minimum 2 db, 
Pest megye 
esetében 
minimum 2 db 
termék. 

2017. 
március 
1.  - 
december 
31. 

A vizsgálatok végzése 
az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A kozmetikai 
termékekről szóló 
1223/2009/EK 
rendelet; 
A kozmetikai 
termékekről szóló 
246/2013. (VII.2.) 
Korm. rendelet 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás
-egészség-
ügy 
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Natur kozmetikai termékek 
Szorbinsav, Benzoesav 
tartalmának ellenőrzése. 

Az adott 
termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve. 
Kiemelten 
ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 
- Szorbinsav, 
benzoesav 
tartalom 

A 
népegészségügyi 
főosztály 
illetékességi 
területén 
forgalomban lévő 
termékek. 
Főváros területén 
minimum 10 db 
termék. 
Laboratóriumi 
vizsgálati szám:   
- Budapest 
esetében 
minimum 2 db 

2017. 
március 
1.  - 
december 
31. 

A vizsgálatok végzése 
az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A kozmetikai 
termékekről szóló 
1223/2009/EK 
rendelet; 
A kozmetikai 
termékekről szóló 
246/2013. (VII.2.) 
Korm. rendelet 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás
-egészség-
ügy 

24 

Bőrön maradó kozmetikai 
termékek 
Metilizothiazolinon 
tartalmának ellenőrzése. 

Az adott 
termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve.Kieme
lten 
ellenőrizendő:- 
CPNP bejelentés- 
címke- 
Metilizothiazolinon 
tartalom 

A 
népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén 
forgalomban lévő 
termékek.Főváros
ban minimum 10 
db 
termék.Laboratóri
umi vizsgálati 
szám: Budapest 
esetében 
minimum 2 db 

2017. 
március 
1.  - 
december 
31. 

A vizsgálatok végzése 
az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A kozmetikai 
termékekről szóló 
1223/2009/EK 
rendelet;A 
kozmetikai 
termékekről szóló 
246/2013. (VII.2.) 
Korm. rendelet 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás
-egészség-
ügy 
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A házi gyermekorvosi 
praxisok személyi, tárgyi, 
szakmai környezeti 
feltételeinek, valamint a 
szakmai tevékenységének 
ellenőrzése 

A 60/2003. (X.20.) 
ESzCsM 
rendeletben előírt 
minimumfeltételek 
teljesítésének, a 
szakmai 
tevékenység 
megfelelőségének 
ellenőrzése. 
Praxisonként 10 
betegdokumentáci
ó ellenőrzése. A 
gyermek-
egészségügyi 
törzslap szakmai 
tartalmának, 
valamint annak 
vizsgálata, hogy a 
dokumentációban 
követhető-e az 
ellátás folyamata, 
illetve a 
gondozásra 
szoruló 
gyermekek 
gondozási 
folyamata.  

A 
népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén 
kerületenként 5 
házi 
gyermekorvosi 
praxis, ebből 1 
praxis ellenőrzése 
szakfelügyelő 
főorvos 
bevonásával 

2017. 
január 1.  
- 
december 
31. 

2017. január 1. - 2017. 
március 31.: ellenőrzés 
előkészítése; 2017. 
április 1. - 2017. 
október 31.: 
ellenőrzések 
lefolytatása; 2017. 
november 1.- 2017. 
december 31.: 
ellenőrzések 
eredményeinek 
összefoglalása 

Helyszíni 
ellenőrzés 
lefolytatása 
a kerületi 
egészség-
ügyi 
igazgatási 
munkatárs 
és 
szakfelü-
gyelő 
főorvos 
bevonásá-
val 

1997. évi CLIV 
törvény, 2015. évi 
CXXXIII törvény, 
60/2013. (X.20.) 
ESzCsm rendelet, 
4/2000. (II.25.) 
EüM rendelet; 
Az OTH által 
később 
összeállításra 
kerülő 
jegyzőkönyv minta 
és kitöltési 
segédlet  

Egészség-
ügyi 
igazgatás 
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A felnőtt háziorvosi 
praxisok személyi, tárgyi, 
szakmai környezeti 
feltételeinek, valamint a 
szakmai tevékenységének 
ellenőrzése 

A 60/2003. (X.20.) 
ESzCsM 
rendeletben előírt 
minimumfeltételek 
teljesítésének, a 
szakmai 
tevékenység 
megfelelőségének 
ellenőrzése. 
Praxisonként 10 
betegdokumentáci
ó ellenőrzése. Az 
egészségügyi 
törzslap szakmai 
tartalmának, 
valamint annak 
vizsgálata, hogy a 
dokumentációban 
követhető-e az 
ellátás folyamata, 
illetve a 
gondozásra 
szoruló betegek 
gondozási 
folyamata.  

A 
népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén 
kerületenként 5 
felnőtt háziorvosi 
praxis, ebből 1 
praxis ellenőrzése 
szakfelügyelő 
főorvos 
bevonásával   

2017. 
január 1.  
- 
december 
31. 

2017. január 1. - 2017. 
március 31.: ellenőrzés 
előkészítése; 2017. 
április 1. - 2017. 
október 31.: 
ellenőrzések 
lefolytatása; 2017. 
november 1.- 2017. 
december 31.: 
ellenőrzések 
eredményeinek 
összefoglalása 

Helyszíni 
ellenőrzés 
lefolytatása 
a kerületi 
egészség-
ügyi 
igazgatási 
munkatárs 
és a 
szakfelü-
gyelő 
főorvos 
bevonásá-
val 

1997. évi CLIV 
törvény, 2015. évi 
CXXXIII törvény, 
60/2013. (X.20.) 
ESzCsm rendelet, 
4/2000. (II.25.) 
EüM rendelet; 
Az OTH által 
később 
összeállításra 
kerülő 
jegyzőkönyv minta 
és kitöltési 
segédlet  

Egészség-
ügyi 
igazgatás 
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Pest Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkört ellátó járási Hivatalok Népegészségügyi Osztályai részére összeállított ellenőrzési terv 
S

o
rs

z
á
m

 

Az előre ütemezett ellenőrzés 
tárgya  

Az ellenőrzés 
tárgyához 
kapcsolódó 
feladat rövid 
leírása  

Az ellenőrzendő 
egységek körének 
és számának / 
arányának 
meghatározása  

Ellenőr-
zési 
időszak 

Az ellenőrzések 
ütemezésére 
vonatkozó javaslat a 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
főosztálya számára 

Az ellenőrzés 
javasolt 
eszköze a 
kormány-
hivatal 
népegészség-
ügyi 
főosztálya 
számára 

Javaslat az 
ellenőrzés 
szempontrend-
szerére 
(jogszabályi 
hivatkozás; 
ellenőrzési 
segédlet, 
útmutató, stb. 
csatolása, vagy 
hivatkozása) 

Szakterület 

1 
Fertőtlenítőszerek 
ellenőrzése 

OTH engedéllyel 
rendelkező 
fertőtlenítőszerek 
laboratóriumi 
vizsgálattal 
egybekötött 
ellenőrzése: a 
termékek 
engedélyben 
foglaltaknak való 
megfelelése, 
továbbá a 
hatékonyság 
laboratóriumi 
vizsgálata.  

A népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén a 
fertőtlenítőszerek 
gyártói, 
nagykereskedők, 
kiskereskedelmi 
egységek. 
Laboratóriumi 
vizsgálati 
mintaszám: 
- megyénként 2 db 
termék, 
- Budapest és Pest 
megye: 2-2 db 
termék 

2017. 
március 1. 
- november 
15. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A biocid 
termékek 
előállításának és 
forgalomba 
hozatalának 
feltételeiről szóló 
38/2003. (VII. 7.) 
ESzCsM-FVM-
KvVM együttes 
rendelet 

Kémiai 
biztonság 
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Részvétel az Európai 
Vegyianyag-ügynökség által 
meghirdetett REACH-EN-
Force ötödik (REF-5) 
ellenőrzési projektjében; az 
expozíciós forgatókönyvvel 
kiterjesztett biztonsági 
adatlapok, adatlap átadási 
kötelezettségek és 
kockázatkezelési 
intézkedések betartásának 
ellenőrzése.  

A projekt 
keretében az 
expozíciós 
forgatókönyvvel 
kiterjesztett 
biztonsági 
adatlapok és a 
kémiai biztonsági 
jelentések közötti 
tartalmi 
azonosság és 
összhang 
megállapításána
k, a biztonságos 
felhasználást 
előíró 
információk 
megfelelő 
továbbításának, 
valamint az 
alkalmazandó 
üzemi feltételek 
és az előírt 
kockázatkezelési 
intézkedések 
végrehajtásának 
ellenőrzése 
történik a 
keverék-előállítók 
körében. 

A népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén található 
keverék előállítók. 
Megyénként 
minimum 5 keverék 
előállító. 

2017. 
április 1. - 
október 31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés 

1907/2006/EK 
(REACH) 
rendelet  

Kémiai 
biztonság 

3 
Biocid termékek jogszerű 
forgalmazhatóságának 
ellenőrzése 

Kizárólag 
jóváhagyott 
hatóanyagokat 
tartalmazó biocid 
termékek 
ellenőrzése 
forgalmazásuk 
jogszerűségének 
tekintetében, 
összeállított lista 

A népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén 
forgalomban lévő 
termékek, 
nagykereskedelmi 
és kiskereskedelmi 
egységek. 

2017. 
január 1.  - 
december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés 

A biocid 
termékek 
forgalmazásáról 
és 
felhasználásáról 
szóló 
528/2012/EU 
rendelet 

Kémiai 
biztonság 
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alapján. 

4 
Kivont biocid hatóanyagú 
biocid termékek és kezelt 
árucikkek ellenőrzése 

Kivont 
hatóanyagokat 
tartalmazó biocid 
termékek és 
kezelt árucikkek 
ellenőrzése a 
türelmi idők 
figyelembe 
vételével, 
összeállított lista 
alapján. 

A népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén 
forgalomban lévő 
termékek, 
nagykereskedelmi 
és kiskereskedelmi 
egységek. 

2017. 
január 1.  - 
december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés 

A biocid 
termékek 
forgalmazásáról 
és 
felhasználásáról 
szóló 
528/2012/EU 
rendelet 

Kémiai 
biztonság 

5 

A természetes 
fürdőhelyekkel, 
fürdővizekkel kapcsolatos 
hatósági ellenőrzések 
elvégzése 

Az üzemeltetni 
kívánt 
természetes 
fürdőhelyek 
helyszíni 
ellenőrzése, az 
ütemterv szerinti 
önellenőrzői 
laboratóriumi 
vízminőségi 
vizsgálatok 
elvégzésének 
ellenőrzése és a 
hatósági 
laboratóriumi 
vízminőségi 
vizsgálatok 
elvégzése, 
továbbá a 
nyilvánosság 
bevonásával és 
tájékoztatásával 

A járási 
népegészségügyi 
osztályok 
illetékességi 
területén 
nyilvántartott 
valamennyi 
természetes 
fürdőhely, illetve az 
onnan származó 
fürdővizek  
(100%) 

2017. 
május 1. - 
november 
15. 

Az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan. 
Laboratóriumi 
mintavételezés 

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A természetes 
fürdővizek 
minőségi 
követelményeiről
, valamint a 
természetes 
fürdőhelyek 
kijelöléséről és 
üzemeltetéséről 
szóló 78/2008. 
(IV.3.) Korm. 
rendelet 

Település - 
és 
környezet-
egészség-
ügy 
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kapcsolatos 
jelentés küldése 

6 

A szezonálisan üzemelő 
medencés fürdőkkel 
kapcsolatos hatósági 
ellenőrzések elvégzése 

A 
37/1996.(X.18.) 
NM rendelet 
szerinti hatósági 
ellenőrzések, 
hatósági 
vízminőség 
vizsgálatok 
végzése, 
valamint a 
szezon előtti és a 
szezonzáró 
jelentések 
küldése 

A járási 
népegészségügyi 
osztályok 
illetékességi 
területén 
nyilvántartott 
valamennyi 
szezonálisan 
üzemelő medencés 
fürdő (100%) 

2017. 
május 1. - 
szeptembe
r 5. 

Az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan. 
Laboratóriumi 
mintavételezés 

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A közfürdők 
létesítésének és 
üzemeltetésének 
közegészségügy
i feltételeiről 
szóló 37/1996. 
(X.18.) NM 
rendelet 

Település - 
és 
környezet-
egészség-
ügy 
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7 

Nedves hűtőtornyok 
hatósági ellenőrzése sűrűn 
lakott területen található 
bevásárlóközpontokban 

A sűrűn lakott 
területen 
(városközpontba
n, nagy 
lélekszámú 
lakótelep 
közvetlen 
közelében) 
található, a 2005. 
évi CLXIV. 
törvény 2. § 3. 
pontjában 
meghatározott 
bevásárlóközpon
tok nedves 
hűtőtornyainak 
ellenőrzése. 
Az ellenőrzés 
során különös 
figyelmet kell 
fordítani a 
49/2015. (XI. 6.) 
EMMI rendelet 
szerinti 
kockázatbecslési 
dokumentációra, 
a Legionella-
csíraszám 
meghatározása 
érdekében 
végzett 
monitoring 
vizsgálatok 
számára és azok 
eredményeire, az 
üzemeltetőnek 
az OSZIR 
Nedves 
Hűtőtornyok 
Nyilvántartásába 

A járási 
népegészségügyi 
osztályok 
illetékességi 
területén, sűrűn 
lakott területen 
található 
bevásárlóközpontok 
nedves hűtőtornyai 
(100%) 

2017. 
szeptembe
r 1. - 
november 
30. 

Az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni 
ellenőrzés  

A Legionella által 
okozott fertőzési 
kockázatot 
jelentő 
közegekre, 
illetve 
létesítményekre 
vonatkozó 
közegészségügy
i előírásokról 
szóló 49/2015. 
(XI.6.) EMMI 
rendelet  

Település - 
és 
környezet-
egészség-
ügy 
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fennálló 
bejelentési 
kötelezettségére, 
továbbá a 
bejelentett 
adatok 
megfelelőségére. 

8 
Nemdohányzók védelmében 
történő hatósági ellenőrzés 

A szórakoztató 
és 
vendéglátóipari 
egységek 
vizsgálata a nem 
kijelölt 
dohányzóhelyen 
történő 
dohánytermék és 
az e-cigaretta 
fogyasztás 
tekintetében.      

A járási 
népegészségügyi 
osztályok 
illetékességi 
területén 
nyilvántartott 
minimum 50 db 
egység 

2017. 
március 1-
21. és 
2017. 
szeptembe
r 15-30. 

Az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni 
ellenőrzés 

A 
nemdohányzók 
védelméről és a 
dohánytermékek 
fogyasztásának, 
forgalmazásának 
egyes 
szabályairól 
szóló 1999. évi 
XLII. törvény   

Település - 
és 
környezet-
egészség-
ügy 
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9 
Nemdohányzók védelmében 
történő hatósági ellenőrzés 

Tiltott helyen 
történő 
elektronikus 
cigaretta 
használat 
vizsgálata 
közforgalmú 
intézményben, 
közösségi 
közlekedési 
eszközön, 
munkahelyen, 
gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi 
intézményben és 
köznevelési 
intézményben 

A járási 
népegészségügyi 
osztályok 
illetékességi 
területén 
nyilvántartott 
minimum 50 db 
egység 

2017. 
február 10. 
- június 30.  

Az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni 
ellenőrzés 

A 
nemdohányzók 
védelméről és a 
dohánytermékek 
fogyasztásának, 
forgalmazásának 
egyes 
szabályairól 
szóló 1999. évi 
XLII. törvény   

Település - 
és 
környezet-
egészség-
ügy 

10 

Ásványianyag tartalmú 
étrend-kiegészítő 
készítmények ellenőrzése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magnézium-
szelén, cink-vas 
tartalmú étrend-
kiegészítő 
készítmények 
címkevizsgálat, 
célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatokkal 
kiegészítve.  

Népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén 10 megye 
esetében 
minimálisan 10 db 
magnézium-szelén, 
10 megye esetében 
minimálisan 10 db 
cink-vas tartalmú 
készítmény 
jelölésének 
vizsgálata. 
Laboratóriumi 
vizsgálati 
mintaszám:  
- 10 megye 
tekintetében, 
megyénként 1 db 
magnézium-szelén 
tartalmú készítmény 
vizsgálat, 
- 10 megye 

2017. 
március 1. 
- december  
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   
Laboratóriumi 
mintavételezés: 
később kidolgozásra 
kerülő monitoring 
terv alapján   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

Az étrend-
kiegészítőkről 
szóló 37/2004. 
(IV.26.) EszCsM 
rendeletben 
foglalt 
hatáskörbe 
tartozó jelölések 
vizsgálata és a 
432/2012/EU 
rendeletben 
foglalt 
egészségügyi 
állítások 
ellenőrzése 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás-
egészség-
ügy 
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tekintetében, 
megyénként 1 db 
cink-vas tartalmú 
készítmény 
vizsgálat. 

11 

Étrend-kiegészítő 
készítmények közül a 
kiemelt célcsoportot képező 
interneten forgalmazott 
potencianövelő és fogyás 
elősegítés céljából 
forgalmazott termékek 
célzott vizsgálata  

Egészségügyi 
állítások 
ellenőrzése, 
gyógyszer-
hatóanyag 
tartalomra 
vonatkozóan 
célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatok. 
Elvégzendő 
laboratóriumi 
vizsgálatok: 
gyógyszerhatóan
yag jelenlét 
(szibutramin, 
fentermin, 
fenolftalein, 
szildenafil, 
tadalafil, 
vardenafil)   

Népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén 
laboratóriumi 
vizsgálati 
mintaszám:  
- 10 megye 
tekintetében, 
megyénként 1 db 
interneten 
forgalmazott 
potencianövelő 
készítmény 
vizsgálata 
próbavásárlással, 
- 10 megye 
tekintetében, 
megyénként 1 db 
interneten 
forgalmazott 
fogyókúrás 
készítmény 
vizsgálata 
próbavásárlással. 

2017. 
május 1. - 
december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   
Laboratóriumi 
mintavételezés: 
később kidolgozásra 
kerülő monitoring 
terv alapján   

Mintavétel 

Az étrend-
kiegészítőkről 
szóló 37/2004. 
(IV.26.) EszCsM 
rendeletben 
foglalt 
hatáskörbe 
tartozó jelölések 
vizsgálata és a 
432/2012/EU 
rendeletben 
foglalt 
egészségügyi 
állítások 
ellenőrzése 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás-
egészség-
ügy 
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12 
Speciális - elhízás diétás 
kezelésére szolgáló - 
tápszer vizsgálata 

Jelölések, a 
tápanyag-
összetétel és az 
egészségre 
vonatkozó 
állítások 
ellenőrzése, 
laboratóriumi 
vizsgálatokkal 
kiegészítve. 
Elvégzendő 
laboratóriumi 
vizsgálatok: A-, 
C-vitamin, vas, 
cink   

Népegészségügyi 
főosztály 
illetékességi 
területén Pest 
megye esetében 
minimálisan 20 db 
termék címke 
vizsgálata.  
Laboratóriumi 
vizsgálati 
mintaszám:                                                                                                       
- Pest megye: 1 db 
minta. 

2017. 
március 1. 
- december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   
Laboratóriumi 
mintavételezés: 
később kidolgozásra 
kerülő monitoring 
terv alapján   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A különleges 
táplálkozási célú 
élelmiszerekről 
szóló 36/2004. 
(IV. 26.) 
ESzCsM 
rendelet, a 
speciális 
gyógyászati 
célra szánt 
tápszerről szóló 
24/2003. (V. 9.) 
EüM rendelet, 
valamint a 
1924/2006/EK 
rendeletben 
foglalt jelölések 
ellenőrzése 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás-
egészség-
ügy 

13 

Anyatej-kiegészítő 
tápszerek forgalmazásának 
ellenőrzése 

Jelölések, és 
tápanyag-
összetétel 
ellenőrzése, 
laboratóriumi 
vizsgálatokkal 
kiegészítve. 
Elvégzendő 
laboratóriumi 
vizsgálatok: 
energia, fehérje, 
zsír, szénhidrát, 
cukor, A-vitamin, 
vas 

Népegészségügyi 
főosztály 
illetékességi 
területén Pest 
megye esetében 
minimálisan 20 db 
termék címke 
vizsgálata.  
Laboratóriumi 
vizsgálati 
mintaszám:  
- megyénként 1 db 
minta anyatej-
helyettesítő 
készítményből, 10 
megye 
érintettségével 

2017. 
március 1. 
- december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   
Laboratóriumi 
mintavételezés: 
később kidolgozásra 
kerülő monitoring 
terv alapján   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A különleges 
táplálkozási célú 
élelmiszerekről 
szóló 36/2004. 
(IV. 26.) 
ESzCsM 
rendelet, az 
anyatej-
helyettesítő és 
anyatej-
kiegészítő 
tápszerről szóló 
20/2008. (V.14.) 
EüM rendelet, 
valamint a 
1924/2006/EK 
rendeletben 
foglalt jelölések 
ellenőrzése 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás-
egészség-
ügy 
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Csecsemők és 
kisgyermekek számára 
készült, feldolgozott gabona 
alapú tejpépek 
forgalmazásának 
ellenőrzése 

Jelölések és 
tápanyag-
összetétel 
ellenőrzése, 
laboratóriumi 
vizsgálatokkal 
kiegészítve. 
Elvégzendő 
laboratóriumi 
vizsgálatok:  
Fehérje, zsír, Na, 
Ca, A-vitamin 
tartalom 

Népegészségügyi 
főosztály 
illetékességi 
területén Pest 
megye esetében 
minimálisan 20 db 
termék címke 
vizsgálata.  
Laboratóriumi 
vizsgálati 
mintaszám:  
- megyénként 1 db 
minta, 10 megye 
érintettségével 

2017. 
március 1. 
- december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   
Laboratóriumi 
mintavételezés: 
később kidolgozásra 
kerülő monitoring 
terv alapján   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A különleges 
táplálkozási célú 
élelmiszerekről 
szóló 36/2004. 
(IV.26.) ESzCsM 
rendelet, a 
csecsemők és 
kisgyermekek 
számára készült 
feldolgozott 
gabona alapú 
élelmiszerekről 
és bébiételekről 
szóló 35/2004. 
(IV.26.) ESzCsM 
rendeletben 
foglaltak alapján 
a jelölések 
ellenőrzése 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás-
egészség-
ügy 

15 

Általános iskola alsó 
tagozatos korosztály (7-10 
éves) étkezésének 
vizsgálata 

Főzőkonyhával 
üzemelő 
általános iskola 
napi háromszori 
étkeztetésének 
három egymást 
követő napjának 
sótartalom (Na 
alapon), energia, 
nettó tömeg 
meghatározása 
laboratóriumi 
vizsgálattal 

Népegészségügyi 
főosztály 
illetékességi 
területén Pest 
megyében 5 
különböző járási 
hivatal egy-egy 
főzőkonyhával 
üzemelő általános 
iskolájának napi 
háromszori 
étkeztetés három 
egymást követő 
napjának 
laboratóriumi 
vizsgálata. 

2017. 
március 1. 
- december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   
Laboratóriumi 
mintavételezés: 
később kidolgozásra 
kerülő monitoring 
terv alapján   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A 
közétkeztetésre 
vonatkozó 
táplálkozás-
egészségügyi 
előírásokról 
szóló 37/2014. 
(IV. 30.) EMMI 
rendelet 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás-
egészség-
ügy 
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Óvodai korosztály (4-6 
éves)  étkezésének 
vizsgálata 

Főzőkonyhával 
üzemelő óvoda 
napi háromszori 
étkeztetésének 
három egymást 
követő napjának 
sótartalom (Na 
alapon), energia, 
nettó tömeg 
meghatározása 
laboratóriumi 
vizsgálattal 

Népegészségügyi 
főosztály 
illetékességi 
területén Pest 
megyében 5 
különböző járási 
hivatal egy-egy 
főzőkonyhával 
üzemelő 
óvodájának napi 
háromszori 
étkeztetés három 
egymást követő 
napjának 
laboratóriumi 
vizsgálata.  

2017. július 
1. - 
december 
31.  

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   
Laboratóriumi 
mintavételezés: 
később kidolgozásra 
kerülő monitoring 
terv alapján   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A 
közétkeztetésre 
vonatkozó 
táplálkozás-
egészségügyi 
előírásokról 
szóló 37/2014. 
(IV. 30.) EMMI 
rendelet 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás-
egészség-
ügy 

17 

Óvodai és általános iskolai 
közétkeztetés 
szúrópróbaszerű 
táplálkozás-egészségügyi 
vizsgálata 

Megyei 
sajátosságokat 
figyelembe véve 
óvodai és/vagy 
általános iskolai 
háromszori 
étkeztetés 1 
élelmezési 
napjának 
vizsgálata 
tápanyagszámítá
ssal, 
laboratóriumi 
vizsgálattal 
kiegészítve. 

Népegészségügyi 
főosztály 
illetékességi 
területén Pest 
megyében minimum 
5 óvodai és/vagy 
általános iskolai 
háromszori 
étkeztetés 1 
élelmezési napjának 
vizsgálata 
tápanyagszámításs
al.  
Laboratóriumi 
vizsgálati 
mintaszám:  
- Pest megye 
minimum 5 minta/év 

2017. 
március 1. 
- december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A 
közétkeztetésre 
vonatkozó 
táplálkozás-
egészségügyi 
előírásokról 
szóló 37/2014. 
(IV. 30.) EMMI 
rendelet 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás-
egészség-
ügy 

18 
Interneten forgalmazott 
étrend-kiegészítő 
készítmények ellenőrzése 

Nem bejelentett 
készítmények 
vizsgálata, 
próbavásárlással 
kiegészítve. 

A rendelkezésre álló 
kapacitás és a 
korábbi évek 
ellenőrzési 
tapasztalata 
alapján. Pest megye 

2017. 
március 1. 
- december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   

Internetes 
honlap 
ellenőrzése 

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

Élelmezés- 
és 
táplálkozás-
egészség-
ügy 
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területén járási 
hivatalonként 
minimum 5 db 
termék vizsgálata.                                 
- Próbavásárlás: 
Pest megye: 1 db 
termék. 

19 
Az OGYÉI által megküldött 
kifogásolt notifikációs 
igazolások kivizsgálása 

Az OGYÉI által 
megküldött 
kifogásolt 
notifikációs 
igazolások 
kivizsgálása, a 
szükséges 
intézkedések 
megtétele 

Az OGYÉI-től 
érkezett kifogásolt 
igazolások száma 
alapján.                                                 
- Vizsgálati arány: 
100 % 

2017. 
március 1. 
- december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   

Helyszíni 
ellenőrzés 

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

Élelmezés- 
és 
táplálkozás-
egészség-
ügy 

20 

Hajhullámosító-
kiegyenesítő, vagy 
szempillagöndörítő 
kozmetikai termékek 
Tioglikolsav tartalmának 
ellenőrzése. 

Az adott 
termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve. 
Kiemelten 
ellenőrizendő: 
- CPNP 
bejelentés 
- címke 
- Tioglikolsav 
tartalom 

A népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén 
forgalomban lévő 
termékek. 
Pest megye 
területén minimum 
10 db termék. 
Laboratóriumi 
vizsgálati szám:  
- Pest megye 
esetében minimum 
2 db termék. 

2017. 
március 1.  
- december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A kozmetikai 
termékekről 
szóló 
1223/2009/EK 
rendelet; 
A kozmetikai 
termékekről 
szóló 246/2013. 
(VII.2.) Korm. 
rendelet 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás-
egészség-
ügy 
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21 

Bőrkeményedéspuhító/eltáv
olító kozmetikai termékek 
kálium hidroxid (KOH) 
tartalmának ellenőrzése. 

Az adott 
termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve. 
Kiemelten 
ellenőrizendő: 
- CPNP 
bejelentés 
- címke 
- KOH tartalom 

A népegészségügyi 
főosztály 
illetékességi 
területén 
forgalomban lévő 
termékek. 
Pest megye 
területén minimum 
10 db termék. 
Laboratóriumi 
vizsgálati szám: 
- Pest megye 
esetében minimum 
2 db termék. 

2017. 
március 1.  
- december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A kozmetikai 
termékekről 
szóló 
1223/2009/EK 
rendelet; 
A kozmetikai 
termékekről 
szóló 246/2013. 
(VII.2.) Korm. 
rendelet 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás-
egészség-
ügy 

22 
Szájvíz kozmetikai termékek 
Triclosan tartalmának 
ellenőrzése. 

Az adott 
termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve. 
Kiemelten 
ellenőrizendő: 
- CPNP 
bejelentés 
- címke 
- Triclosan 
tartalom 

A népegészségügyi 
főosztály 
illetékességi 
területén 
forgalomban lévő 
termékek. 
Pest megye 
területén minimum 
10 db termék. 
Laboratóriumi 
vizsgálati szám:   
- Pest megye 
esetében minimum 
2 db termék. 

2017. 
március 1.  
- december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A kozmetikai 
termékekről 
szóló 
1223/2009/EK 
rendelet; 
A kozmetikai 
termékekről 
szóló 246/2013. 
(VII.2.) Korm. 
rendelet 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás-
egészség-
ügy 



oldal 61 / 319 

 

 

23 
Natur kozmetikai termékek 
Szorbinsav, Benzoesav 
tartalmának ellenőrzése. 

Az adott 
termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve. 
Kiemelten 
ellenőrizendő: 
- CPNP 
bejelentés 
- címke 
- Szorbinsav, 
benzoesav 
tartalom 

A népegészségügyi 
főosztály 
illetékességi 
területén 
forgalomban lévő 
termékek. 
Pest megye 
területén minimum 
10 db termék. 
Laboratóriumi 
vizsgálati szám:   
- Pest megye 
esetében minimum 
2 db termék. 

2017. 
március 1.  
- december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A kozmetikai 
termékekről 
szóló 
1223/2009/EK 
rendelet; 
A kozmetikai 
termékekről 
szóló 246/2013. 
(VII.2.) Korm. 
rendelet 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás-
egészség-
ügy 

24 

Bőrön maradó kozmetikai 
termékek 
Metilizothiazolinon 
tartalmának ellenőrzése. 

Az adott 
termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve. 
Kiemelten 
ellenőrizendő: 
- CPNP 
bejelentés 
- címke 
- 
Metilizothiazolino
n tartalom 

A népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén 
forgalomban lévő 
termékek. 
Megyénként 
minimum 10 db 
termék. 
Laboratóriumi 
vizsgálati szám:  
- Pest megye 
esetében minimum 
2 db termék. 

2017. 
március 1.  
- december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A kozmetikai 
termékekről 
szóló 
1223/2009/EK 
rendelet; 
A kozmetikai 
termékekről 
szóló 246/2013. 
(VII.2.) Korm. 
rendelet 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás-
egészség-
ügy 
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25 

A házi gyermekorvosi 
praxisok ápolásszakmai, 
személyi, tárgyi, szakmai 
környezeti feltételeinek, 
valamint a szakmai 
tevékenységének 
ellenőrzése 

A 60/2003. 
(X.20.) ESzCsM 
rendeletben előírt 
minimumfeltétele
k teljesítésének, 
a szakmai 
tevékenység 
megfelelőségéne
k ellenőrzése. 
Praxisonként 10 
betegdokumentá
ció ellenőrzése. 
A gyermek-
egészségügyi 
törzslap szakmai 
tartalmának, 
valamint annak 
vizsgálata, hogy 
a 
dokumentációba
n követhető-e az 
ellátás folyamata, 
illetve a 
gondozásra 
szoruló 
gyermekek 
gondozási 
folyamata.  

A népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén 
járásonként 5 házi 
gyermekorvosi 
praxis, ebből 1 
praxis ellenőrzése 
szakfelügyelő 
főorvos 
bevonásával 

2017. 
január 1.  - 
december 
31. 

2017. január 1. - 
2017. március 31.: 
ellenőrzés 
előkészítése; 2017. 
április 1. - 2017. 
október 31.: 
ellenőrzések 
lefolytatása; 2017. 
november 1.- 2017. 
december 31.: 
ellenőrzések 
eredményeinek 
összefoglalása 

Helyszíni 
ellenőrzés 
lefolytatása a 
járási 
egészségügyi 
igazgatási 
munkatárs, a 
járási ápolási 
szakfelügyelet 
és 
szakfelügyelő 
főorvos 
bevonásával 

1997. évi CLIV 
törvény, 2015. 
évi CXXXIII 
törvény, 
60/2013. (X.20.) 
ESzCsm 
rendelet, 4/2000. 
(II.25.) EüM 
rendelet; 
Az OTH által 
később 
összeállításra 
kerülő 
jegyzőkönyv 
minta és kitöltési 
segédlet  

Egészség-
ügyi 
igazgatás 
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26 

A felnőtt háziorvosi 
praxisok ápolásszakmai, 
személyi, tárgyi, szakmai 
környezeti feltételeinek, 
valamint a szakmai 
tevékenységének 
ellenőrzése 

A 60/2003. 
(X.20.) ESzCsM 
rendeletben előírt 
minimumfeltétele
k teljesítésének, 
a szakmai 
tevékenység 
megfelelőségéne
k ellenőrzése. 
Praxisonként 10 
betegdokumentá
ció ellenőrzése. 
Az egészségügyi 
törzslap szakmai 
tartalmának, 
valamint annak 
vizsgálata, hogy 
a 
dokumentációba
n követhető-e az 
ellátás folyamata, 
illetve a 
gondozásra 
szoruló betegek 
gondozási 
folyamata.  

A népegészségügyi 
főosztályok 
illetékességi 
területén 
járásonként/kerülete
nként 5 felnőtt 
háziorvosi praxis, 
ebből 1 praxis 
ellenőrzése 
szakfelügyelő 
főorvos 
bevonásával  

2017. 
január 1.  - 
december 
31. 

2017. január 1. - 
2017. március 31.: 
ellenőrzés 
előkészítése; 2017. 
április 1. - 2017. 
október 31.: 
ellenőrzések 
lefolytatása; 2017. 
november 1.- 2017. 
december 31.: 
ellenőrzések 
eredményeinek 
összefoglalása 

Helyszíni 
ellenőrzés 
lefolytatása a 
járási 
egészségügyi 
igazgatási 
munkatárs, a 
járási ápolási 
szakfelügyelet 
és a 
szakfelügyelő 
főorvos 
bevonásával 

1997. évi CLIV 
törvény, 2015. 
évi CXXXIII 
törvény, 
60/2013. (X.20.) 
ESzCsm 
rendelet, 4/2000. 
(II.25.) EüM 
rendelet; 
Az OTH által 
később 
összeállításra 
kerülő 
jegyzőkönyv 
minta és kitöltési 
segédlet  

Egészség-
ügyi 
igazgatás 

 

 

 



 

  

Nyugdíjbiztosítási Főosztály 

A 2017. évi hatósági ellenőrzési terv a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 
91. §-ában, illetve a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek területi szakellenőrzési feladatainak ellátásához, valamint a nyugdíjbiztosítás hatósági 
nyilvántartásával összefüggő adatkezeléshez készült Módszertani Útmutató alapján került összeállításra. 

1. A nyugdíjellenőrzési tevékenység jogszabályi háttere: 

A fővárosi/megyei kormányhivatalok nyugdíjellenőrzési szakterületei a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. (a továbbiakban Tny.) törvény 

100. §-ában kapott felhatalmazás alapján folytatják eljárásaikat, a Ket. VI. fejezetében foglalt rendelkezések betartásával. A hatósági ellenőrzés eszközei: 

helyszíni ellenőrzés, szükség szerint adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. Az ellenőrzési szakterület a 

hatáskörébe utalt ügyekben folytatja vizsgálatait. Elsődlegesen a nyugellátási, valamint nyilvántartási és adatszolgáltatási ügyekben megkeresés alapján jár el, 

továbbá vizsgálatot folytat le minden olyan ügyben, amelyben a bizonyítási eljárás részeként a hatóság döntéseinek meghozatala érdekében közreműködése 

szükséges. 

2.  A hatósági ellenőrzés típusai: 

A hatósági ellenőrzés során azt az ellenőrzési módszert kell választani, amely az ügy lefolytatásánál annak megoldására szolgál. Az alábbi típusú ellenőrzéseket 

kell elvégezni: 

- Átfogó ellenőrzés: az ellenőrzés alá vont jogalanynál a nyugdíjbiztosítási és a nyugdíjbiztosítással összefüggő jogszabályok betartásának, a 

nyugdíjbiztosítási nyilvántartások adatai megbízhatóságának, valamint az előírt kötelezettségek teljesítésének teljes körű vizsgálata. 

- Célellenőrzés: egy-egy feladat, illetve feladatcsoport egésze vagy egy része végrehajtásának ellenőrzésére terjed ki. (Pl.: bérellenőrzés, béradat 

beszerzés, adatszolgáltatások vizsgálata, tanúmeghallgatási eljárás lefolytatása, együttélés, panaszok, közérdekű bejelentések vizsgálata, stb.) 

- Záró ellenőrzés: a 2009. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó, nyilvántartási szakterület által kezdeményezett, a felszámolás vagy 

végelszámolás alatt álló, jogutód nélkül megszűnő foglalkoztatók esetében (ideértve a tevékenységére nézve megszűnt egyéni vállalkozót, egyéni céget, 

mezőgazdasági őstermelőt is) a 2009. december 31-ig terjedő adatszolgáltatások rendezéséhez szükséges intézkedések megtétele.  

- Utóellenőrzés: lefolytatására akkor kerülhet sor, ha a korábbi, lezárt ellenőrzés megállapítása, vagy más szakterület megkeresése azt indokolja. 

3. Nem tervezett hatósági ellenőrzések: 

Az előző pontban felsorolt ellenőrzési típusokból az célellenőrzések (és legalábbis részben a záró ellenőrzések és utóellenőrzések) előre legfeljebb havi szinten 

tervezhetőek, hiszen ezek eredendően az ellenőrzési tevékenység alapfeladatát jelentő más szakterület (nyugdíj megállapítási, nyilvántartási) vagy külső 

megkereső által kért belföldi jogsegély alapján kerülnek elrendelésre. 

A Nyugdíjbiztosítási Főosztály Ellenőrzési Osztálya az elmúlt években meghatározóan csak célellenőrzések lefolytatásra (béradat beszerzés, adatszolgáltatások 

vizsgálata, együttélések vizsgálata, stb.) rendelkezett kapacitással.  
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Az említett célellenőrzések száma az elmúlt években számottevően nőtt a nyugdíjágazat számára új feladatként jelentkező – a Tny. 2013-tól hatályos 96/B. §-a 

szerinti – egyeztetési eljárás miatti ellenőrzésekkel. Az említett jogszabályi hely szerint, amennyiben tényállás tisztázása érdekében indokolt, az 

adatszolgáltatásra kötelezett, illetve az egykorú iratokat őrző más személy vagy szervezet birtokában lévő olyan adatok megismerése céljából, amelynek 

kezelésére törvény a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet feljogosítja, hatósági ellenőrzést kell lefolytatni. 

4. Tervezett ellenőrzések 

A kötelezően lefolytatandó célvizsgálatok száma – a hivatalból indítandó adategyeztetési eljárások nagy számára tekintettel – várhatóan tovább nő, melyek 

kezelése és megoldása nem kis feladat elé állítja az ellenőrzési szakterületet. Ebből következően további – előre tervezett ellenőrzések – lefolytatására továbbra 

sincs mód. (Itt jegyezzük meg, hogy sem a tavalyi, sem pedig az idei évre vonatkozó ellenőrzési terv szintén nem tartalmazott  előre tervezett vizsgálatot, melyek 

elvégzésére egyébként nem lett volna mód.) 

Mindezeket figyelembe véve a 2017-es ellenőrzési tervben további vizsgálatok nem lettek nevesítve, hanem a megkeresések alapján kötelezően 

lefolytatandó célellenőrzések határidőn belüli lefolytatása a Nyugdíjbiztosítási Főosztály kitűzött célja. 

Amennyiben ezen eljárások alkalmával bármelyen jogsértés gyanúja felmerül, minden esetben az illetékes szerv, jellemzően az állami adóhatóság tájékoztatása 

megtörténik. 
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Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

1. A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények ellenőrzésének során az alábbi jogszabályok előírásainak érvényesülése kerül 

kivizsgálásra: 

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról /Szt./ 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról / Gyvt. / 

- 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről /Gyár./ 

- 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes 

gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 

- 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről 

- 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

- 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről 

- 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről /NM rendelet/ 

- 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről  

- 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

- 8/2000. (VIII. 04.). SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról 

- 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

2. A jogszabályi előírások megszegése esetén alkalmazható szankciók a 369/2013 (X.24.) Korm. rendelet alapján: 

„40. §(1) A működést engedélyező szerv az ellenőrzés során tett megállapítások alapján 

a) az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból, ha az engedélyes megszűnt vagy szolgáltatást nem nyújt, 

b) az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, a külső férőhelyet, a félutas házat, illetve az ideiglenes 

befogadó férőhelyet törli a szolgáltatói nyilvántartásból, ha az elhelyezésére szolgáló épület (épületrész) állaga az ellátottak életét, testi épségét vagy 

egészségét súlyosan veszélyezteti, 

c) a helyettes szülőt, nevelőszülőt - szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével - törli a szolgáltatói nyilvántartásból, ha az ellátottak életét, testi 

épségét, egészségét vagy az ellátott gyermekek fejlődését súlyosan veszélyezteti, illetve más alapvető jogát súlyosan sérti, vagy jogszabály kizárja, hogy 

helyettes szülőként, nevelőszülőként működjön, 
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d) az engedélyes épületének egy részét lezáratja, ha az az engedélyes működőképességének fenntartása mellett megfelelően lezárható, és állaga az ellátottak 

életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, 

e) a b)-d) pontban nem említett esetben az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezi a fenntartót a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére, ha az 

engedélyes személyi, tárgyi feltételei vagy működése az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott gyermekek fejlődését súlyosan veszélyezteti, 

vagy más alapvető jogát súlyosan sérti, 

f) a szolgáltatói nyilvántartás adatait az ellenőrzés során megállapított tényeknek és a jogszabályoknak megfelelően - a b) és c) pontban foglaltakon túl - 

hivatalból módosíthatja, ha a fenntartó elmulasztott adatmódosítást kérni, 

g) az a)-c) és e) pontban nem említett jogsértés esetén a jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével 

ga) legalább húsz napos, de legfeljebb négy hónapos határidő megjelölésével felszólíthatja a fenntartót a hiányosság vagy más jogsértés 

megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására, 

gb) a ga) alpont szerinti felszólítással egyidejűleg - ha az ellátottak Szt., illetve Gyvt. szerinti jogainak megóvása érdekében szükséges - legfeljebb a 

hiányosság vagy más jogsértés megszüntetéséig, és a jogszerű működés helyreállításáig megtilthatja újabb ellátottak felvételét, 

gc) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése érdekében a hiányosság - legfeljebb három éven belül 

történő - megszüntetéséről a fenntartóval hatósági szerződést köthet, 

gd) kötelezheti a fenntartót és a szolgáltatót, hogy a jogsértő személyt küldje az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga 

Bizottság által minősített továbbképzésre, 

ge) a jogsértéssel érintettek között egyeztető megbeszélés tartása iránt intézkedhet, 

h) az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében, illetve a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben bírságot szabhat ki. 

(2) A hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására megállapított határidő a fenntartó kérelmére indokolt esetben 

egyszer, legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. 

(3) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának van helye 

a) az (1) bekezdés b)-e) pontjában, valamint az (1) bekezdés g) pont gb), gd) és ge) alpontjában foglalt jogkövetkezmények esetén; 

b) bírság kiszabása esetén 

ba) az Szt. 92/L. § (1) bekezdés b), e) és i)-k) pontja szerinti esetben, 

bb) az Szt. 92/L. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti esetben, ha az ellátottnak, törvényes képviselőjének, hozzátartozójának vagy a térítési díjat, illetve 

az egyszeri hozzájárulást megfizető személynek az Szt. szerinti jogai sérülnek, 

bc) a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben, 

bd) a 23. § (1) bekezdés a) pontja, a 24. § és a 25. § szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt. 

41. § (1) Ha a fenntartó a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására megállapított határidőn belül nem igazolja, 

hogy a felszólításban foglaltaknak eleget tett, vagy a felszólításban foglaltak teljesítésének megállapítása érdekében egyébként szükséges, a működést 

engedélyező szerv utóellenőrzést tart. 

(2) Ha a fenntartó a hiányosságot vagy más jogsértést határidőben nem szünteti meg, és a jogszerű működést határidőben nem állítja helyre, a működést 

engedélyező szerv a jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével 

a) a határozatlan vagy határozott időre bejegyzett lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve szolgáltatás bejegyzését feltételek előírása mellett - legfeljebb 

két évig hatályos - ideiglenes hatályú bejegyzésre módosíthatja, 
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b) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése érdekében a hiányosság - legfeljebb három éven belül történő - 

megszüntetéséről a fenntartóval hatósági szerződést köthet, 

c) a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetéséig, és a jogszerű működés helyreállításáig megtilthatja újabb ellátottak felvételét, 

d) az engedélyes épületének egy részét lezárathatja, ha az az engedélyes működőképességének fenntartása mellett megfelelően lezárható, 

e) szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, utcai szociális munka és gyermekjóléti szolgáltatás 

esetén csökkentheti az ellátási területet, ha az engedélyes a biztosított feltételek alapján a szolgáltatást a teljes ellátási területen nem tudja nyújtani, 

f) csökkentheti a férőhelyszámot, házi segítségnyújtás esetén az ellátható személyek számát, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhető 

jelzőkészülékek számát, 

g) a helyettes szülőt, nevelőszülőt - szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével - törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból, 

h) az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, a külső férőhelyet, a félutas házat, illetve az ideiglenes 

befogadó férőhelyet törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból, 

i) az 1. melléklet 3.1.27.2. és 3.1.27.3. pont szerinti adatokat törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból, 

j) egyházi fenntartású és nem állami fenntartású bentlakásos szociális intézményi ellátás és támogatott lakhatás esetén az Szt. szerint határozhat a költségvetési 

támogatás visszatartásáról, 

k) kötelezheti a fenntartót és a szolgáltatót, hogy a jogsértő személyt küldje az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság 

által minősített továbbképzésre, 

l) a jogsértéssel érintettek között egyeztető megbeszélés tartása iránt intézkedhet, 

m) az engedélyest törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezheti a fenntartót a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére, 

n) az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében, illetve a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben bírságot szabhat ki, 

o) a szolgáltatói nyilvántartás adatait az ellenőrzés során megállapított tényeknek és a jogszabályoknak megfelelően - az a) és e)-i) pontban foglaltakon túl - 

hivatalból módosíthatja, ha a fenntartó elmulasztott adatmódosítást kérni. 

42. §(1) A jogsértés és a jogkövetkezmények jellegének, valamint a jogsértés súlyának megfelelően egyidejűleg több jogkövetkezmény is megállapítható.” 

3. Ellenőrzés alá volt intézmények, szolgáltatók: 

Ellenőrzés időpontja 
Fenntartó /Intézmény, szolgáltatás/ 

Szociális és Gyámügyi Osztály kapcsolattartója 

2017. január 

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza XI. kerület északi Utcai gondozó Szolgálat(Budapest, Rimaszombati 

út 15/A.) 

Molnár Lili 
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2017. január 

Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesület 

(1146 Budapest Hermina út 57. 29766/4) 

Török Ibolya 

2017. január 

Menedékház Alapítvány 

(1112 Budapest, Muskétás u. 1.) 

dr. Miron Angéla 

2017. január 

Tovább Élni Egyesület 

Súlyosan Sérült Gyermekek Terápiás Napközi Otthona 

(Budapest 15. ker. Beller Imre utca 76.) 

Fogyatékos személyek nappali ellátása 

Pap Éva 

 
2017. január 

Cseppkő Gyermekotthoni Központ I. sz. Gyermekotthon  

(1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) 

Cseppkő Gyermekotthoni Központ II. sz. Gyermekotthon  

(1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) 

Cseppkő Gyermekotthoni Központ III. sz. Gyermekotthon  

(1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) 

Cseppkő Gyermekotthon Nevelőszülői hálózat 2 telephelye  

(3045 Bér, Újtelep u. 3. és Szirák)  

Kieffer Brigitta 

2017. február 

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Rimaszombati Utcai Szociális Központ (hajléktalan személyek nappali ellátása, utcai 

szociális munka éjjeli menedék) 

(XI. ker. Budapest, Rimaszombati út 15/A.) 

Molnár Lili 

2017. február 

 

Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ szociális konyha, népkonyha, egyéb főzőhely (Bajcsy-

Zsilinszky út 57.) 

Molnár Lili 

2017. február 

Medical Home Center Házi Segítségnyújtó és Gondozási Szolgálat  

(1048 Budapest, Kordován tér 1. V. emelet 20. ajtó) 

Török Ibolya 

2017. február 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Somogyi László Szociális Szolgálat 

Idősek Átmeneti Otthona (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.) 

Török Ibolya 
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2017. február 

Civitan Club Budapest Help Egyesület  

(címe: 1025 Budapest, Görgényi út 16.) 

- fogyatékos személyek nappali ellátása 

- nem állami 

Lakatos Éva 

2017. február 

Civitan Club Budapest Help Egyesület  

(címe: 1028 Budapest, Gazda u. 86.) 

- fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona 

- nem állami 

Lakatos Éva 

2017. február 

Szociális és Integrációs Alapprogram Vörösmarty Utcai Nappali Központ (Golgota) 1073 Budapest Erzsébet krt. 13. 

- hajléktalan személyek nappali ellátása 

- nem állami 

Lakatos Éva 

2017. február 

Kálvin János Idősek Otthona 
(1125 Budapest, Nógrádi u. 12-14) 
Lőrinczi Andrea 

2017. február 

Kijárat Egyesület  

(1184 Budapest, Mikszáth K. u. 2.B.ép 4.lph. 4/13.székhely+ telephely 

1195 Budapest, Ady Endre út 138.)  

dr. Miron Angéla 

2017. február 

Misszió Alapítvány 

Micva ház 

(Budapest 19. ker. Viola utca 30) 

hajléktalanok krízis ellátása 

Pap Éva 

2017. február 

Veled Érted Egyesület 

Észak-Budai Támogató Szolgálat 

(Budapest 08. ker. József körút 67.) 

Támogató szolgáltatás 

Pap Éva 

2017. február 
 

Menedék Alapítvány 
Menedék Mamásotthon (CSÁO) 
(1221 Bp., Szent Gellért u. 9.) 
Gerencsér Gábor 
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2017. február 

„Erzsébet” Családok Átmeneti Otthona  
(1073 Bp. Kertész u. 24-28. 4. em.) 
Gerencsér Gábor 

2017. február 

Cseppkő Gyermekotthoni Központ Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona (1038 Budapest, Dózsa Gy. u. 44. 

Cseppkő Gyermekotthoni Központ, Lakásotthon (1035 Budapest, Perje u. 25/a) 

Cseppkő Gyermekotthoni Központ, Lakásotthon (1068 Budapest, Szondy u. 92. I/3.) 

Cseppkő Gyermekotthoni Központ Garzonház (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) 

Kieffer Brigitta 

2017. február 

Héttörpe Családi Napközi  
(1192 Budapest Reviczky köz 4.) 
Bakonyiné Bedő Noémi 

2017. február 

Csodaboga Családi Napközi és Gyermekfelügyelet  
(1193 Budapest, Komjáti Gyula utca 2.) 
Bakonyiné Bedő Noémi 

2017. február 

Babaovi Családi Bölcsőde 
(1171 Budapest, Strázsahegy utca 10.) 
Muka László  

2017. február 

Olajfacsemete Családi Bölcsőde 
(1174 Budapest, Lányi Antal utca 14/B.) 
Muka László 

2017. február 

Sündörgő Családi Bölcsőde 
(1174 Budapest, Lányi Antal utca 14/B.) 
Muka László  

2017. március 

 

Aranykereszt Ápoló Otthon Margaréta Idősek Otthona  

(Budapest X. ker. Jászberényi út 82.) 

Molnár Lili 

2017. március 

 

Aranykereszt Ápoló Otthon Pszichiátriai betegek otthona  

(Budapest X. ker. Jászberényi út 82. 

Molnár Lili 

2017. március 

Egyesített Szociális Intézmény Idősek Átmeneti Otthona  

(1051 Budapest, Nádor 6. III. emelet) 

Török Ibolya 
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2017. március 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Ezüstfenyő Gondozóház  

(1087 Budapest, Kerepesi út 29/a.)  

Török Ibolya 

2017. március 

Vázsonyi Vilmos idősek Otthona - székhely 

(1064 Budapest, Rózsa utca 67) 

Vázsonyi Vilmos idősek Otthona - telephely 

(1092 Budapest, Knézich utca 14) 

Fővárosi Önkormányzat Idősek otthona - telephely 

(1071 Budapest, Dózsa György út 82/B) 

Lőrinczi Andrea 

2017.március 

Terézvárosi Gondozó Szolgálat (TEGOSZ) (székhely: 1061 Budapest, Király u. 38.) 2. sz. Gondozási Központ és 2.sz. 

Idősek Klubja (1068 Budapest, Benczúr u. 35/c. szám alatti telephely) 

Terézvárosi Család-és Gyermekjóléti Központ Hegedű u. 7. sz. alatti telephelye 

(1061 Budapest, Hegedű u. 7.) 

dr. Miron Angéla  

2017. március 

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 

Fogyatékos Emberek Fővárosi Támogató Szolgálata 

(Budapest 13. ker. Hegedűs Gyula utca 43) 

Támogató szolgáltatás 

Pap Éva 

2017. március 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

Központi Egyesített Támogató Szolgálat 

(Budapest 03. ker. San Marco utca 76.) 

Támogató szolgáltatás 

Pap Éva 

2017. március 

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép-magyarországi Regionális Közhasznú Egyesülete 

Közép-magyarországi Támogató Szolgálat 

(Budapest 09. ker. Lónyay utca 17) 

Támogató szolgáltatás 

Pap Éva 

2017. március 

S.O.S. Krízis Alapítvány  
Családok Átmeneti Otthona I. 
(1047 Budapest, Perényi u. 39.) 
+ 3 telephely 
Gerencsér Gábor 
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2017. március 

S.O.S. Krízis Alapítvány  
Családok Átmeneti Otthona II. 
(1161 Budapest, Körvasút sor 24.) 
Gerencsér Gábor 

2017. március 

S.O.S. Krízis Alapítvány  
Családok Átmeneti Otthona III. 
(1147 Budapest, Jávorka Á. u. 18.) 
+ 1 telephely 
Gerencsér Gábor 

2017. március 

Happy Day Családi Bölcsőde (1121 Budapest, Irhás Árok 65.) 

Daycare Családi Bölcsőde (1121 Budapest, Irhás Árok u. 65.) 

Happy Garden Családi Bölcsőde (1121 Budapest, Irhás Árok u. 65.) 

Kieffer Brigitta 

2017. március 

Kisvakond Családi Bölcsőde és Játszóház  

(1034 Budapest, Kenyeres u. 10.) 

Kieffer Brigitta 

2017. március 
Morzsa 2. Családi Bölcsőde  
(1151 Budapest Sződliget u. 16.) 
Bakonyiné Bedő Noémi 

2017. március 
Morzsa Sportóvoda és Családi Bölcsőde 
(1151 Budapest Sződliget u. 16.) 
Bakonyiné Bedő Noémi 

2017. március 
Malacka Kuckó Családi Bölcsőde  
(1142 Budapest Tanya u. 15.) 
Bakonyiné Bedő Noémi 

2017. március 
„Iciri-Piciri” Bölcsőde  
(1183 Budapest, Attila utca 11.) 
Muka László 

2017. április 

 

Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Ált. Isk. (fogyatékos személyek otthona nappali 

ellátás) 

(XII. ker. Budapest, Mátyás király út 29.) 

Molnár Lili 



oldal 74 / 319 

 

 

2017. április 

 

Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Ált. Isk. (különleges gyermekotthon, utógondozói 

ellátás) 

(XII. ker. Budapest, Mátyás király út 29.) 

Molnár Lili 

2017.április 

Humán Szolgáltatások Igazgatósága Simon Bolivár sétányi Gondozási Részlege  

(1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 1/a.)  

Török Ibolya 

2017. április 

Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarországi Képviselet „Válaszút Háza”  

(1171 Budapest, Lemberg u. 38-42.) 

- hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

- hajléktalan személyek nappali ellátása, 

- népkonyha 

Lakatos Éva  

2017. április 

Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarországi Képviselet „Újreménység Háza”  

(1086 Budapest, Dobozi u. 29.) 

- népkonyha 

Lakatos Éva  

2017. április 

Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarországi Képviselet „Új Kezdet Háza”  

(1063 Budapest, Bajnok u. 25.) 

- népkonyha, 

- hajléktalan személyek nappali ellátása, 

- időszakos férőhelyek, 

- hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye 

Lakatos Éva 

2017. április 

Senectus Idősek Otthona  

(1028 Budapest, Patakhegyi utca 82) 

Lőrinczi Andrea 

2017. április 

Varázsvölgy Idősek Otthona 

(1021 Budapest, Modori utca 14/a)  

Lőrinczi Andrea 

2017. április 

XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ  

(székhely: 1131 Budapest, Jász u. 130.)  

Frim Jakab Napközi Otthon(1138 Budapest Újpalotai út 9-11.szám alatti telephely) 

Derűs Szívek Idősek Klubja (1131 Budapest, Gyermek tér 1. szám alatti telephely) 
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Őszikék Idősek Klubja (1133 Budapest, Kárpát utca 23-25.szám alatti telephely) 

Reménysugár Idősek Klubja (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 38. szám alatti telephely) 

Nappali Melegedő (1134 Budapest Szabolcs utca 7. szám alatti telephely) 

Indián Nyár Idősek Klubja (1139 Budapest, Pap Károly utca 22/C. szám alatti telephely) 

Ezüst Kor Idősek Klubja1134 Budapest Szabolcs utca 12-14. szám alatti telephely  
Klub Kávézó Idősek Klubja (1137 Budapest, Szent István Krt. 8. szám alatti telephely) 
Derűs Alkony Idősek Klubja (1138 Budapest, Újpalotai út 14.) 

II. számú Gondozási Központ és Napfény Idősek Klubja (1133 Budapest Visegrádi utca 96/B. szám alatti telephely) 

Nosztalgia ház Idősek Klubja (1135 Budapest Zsinór utca 14. szám alatti telephely) 

dr. Miron Angéla 

2017. április 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Tordas (Ráday) 

(Budapest 18. ker. Ráday Gedeon utca 3. 155605/1) 

Pszichiátriai betegek otthona  

Pap Éva 

2017. április 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Tordas (Ráday) 

(Budapest 18. ker. Ráday Gedeon utca 3. 155605/2) 

Pszichiátriai betegek lakóotthona  

Pap Éva 

2017. április 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
Családok Átmeneti Otthona 
(1185 Bp., Lőcse u. 51.) 
Gerencsér Gábor 

2017. április 

Oltalom Karitatív Egyesület 
Családok Átmeneti Otthona 
1171 Budapest, Szabadság sgt. 107.) 
Gerencsér Gábor 

2017. április 

Zöld Pagony Családi Bölcsőde (1039 Budapest, Rókavár u. 25.) 
Római Pagony Családi Bölcsőde (1039 Budapest, Rókavár u. 25. 
Kieffer Brigitta 

2017. április 

Bárka Keresztyén Családi Bölcsőde (1039 Budapest, József A. u. 28.) 

Csillag Keresztyén Családi Bölcsőde (1039 Budapest, József Attila u. 28.) 

Kieffer Brigitta 
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2017. április 

XII. Kerületi Gyermekjóléti Szolgálat 

(1125 Budapest, Beethoven u.) 

Kieffer Brigitta 

2017. április 

Zuglói Egyesített Bölcsődék 1141 Mályva tér 12. és telephelyei 
1141 Budapest, Tipegő u. 3-5.  
1141 Budapest, Jerney u. 32. 
1141 Budapest, Tihany tér 37-39. 
1142 Budapest, Róna-park 5-7. 
1143 Budapest, Utász u. 23. 
1143 Budapest, Ond vezér sétány 9-11. 
1144 Budapest, Bácskai u. 17/a.  
1145 Budapest, Bölcsőde u. 1.  
1146 Budapest, Thököly u. 92. 
1147 Budapest, Ilosvai tér 5.  
Bakonyiné Bedő Noémi 

2017.április 

Jó Pont Kék Családi Bölcsőde 
(1139 Budapest, Petneházy u. 14.) 
Jó Pont Sárga Családi Bölcsőde 
(1139 Budapest, Teve utca 12-14.) 
Muka László 

2017. április 

Jó Pont Lila Családi Bölcsőde 
(1139 Budapest, Petneházy u. 14.) 
Jó Pont Zöld Családi Bölcsőde 
(1139 Budapest, Petneházy u. 14.) 
Muka László 

2017. május 

 

Drog Stop Egyesület Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás és alacsonyküszöbű ellátás I. II.  

(IV. ker. Külső Szilágyi út 14.) 

Molnár Lili 

2017. május 

 

Madárdomb Idősek Háza Közhasznú Nonprofit Kft. Madárdomb Idősek Háza 

(XVII. ker. Uszoda u. 3.) 

Molnár Lili 

2017. május 

Budapest Főváros XIX. kerület Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat Zöld Diófa Gondozóház és 

Idősek Klubja  

(1195 Budapest, József Attila utca 77.) 

Török Ibolya 
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2017. május 

Myrai Vallási Közhasznú Egyesület 
(1078 Budapest, Nefelejcs u. 37.) 
Éjjeli menedékhely 

Lakatos Éva 

2017. május 

 

Myrai Vallási Közhasznú Egyesület 
(1196 Budapest, Iparos u. 1/a.) 

- hajléktalan személyek nappali ellátása 

- időszakos férőhelyek 

Lakatos Éva 

2017. május 

 

Myrai Vallási Közhasznú Egyesület 
(1196 Budapest, Iparos u. 1/a. 

- hajléktalan személyek nappali ellátása 

- időszakos férőhelyek 

Lakatos Éva 

2017. május 

 

Myrai Vallási Közhasznú Egyesület 
(1087 Budapest, Fiumei út 3. fszt. 1.) 
Népkonyha 
Lakatos Éva 

2017. május 

 

Myrai Vallási Közhasznú Egyesület 
(1141 Budapest, Ilka u. 8.) 
Éjjeli menedékhely 
Lakatos Éva 

2017. május 

Cimbora Nappali Melegedő 

(1097 Budapest, Gubacsi út 21. 

Lőrinczi Andrea 

2017. május 

Autizmus Alapítvány Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 

(1089 Budapest, Delej utca 24-26) 

Lőrinczi Andrea 
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2017.május 

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye (1157 Budapest, Árendás köz 4-6.) 

székhely+ telephelyek 

Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája (MUFTI), Szociális Konyha, 

Idősek Klubja (1157 Budapest, Zsókavár u. 24-26.) 

Idősek Klubja (1156 Budapest, Kontyfa u. 3.) 

Idősek Klubja (1154 Budapest, Arany János utca 51.) 

Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja (1158 Budapest, Klebelsberg K. u. 20/a.) 

Gondozó Ház (1157 Budapest, Erdőkerülő u. 34.) 

Fejlesztő Gondozó Központ (1156 Budapest, Molnár Viktor utca94-96.) 

„Fióka” Család- és Gyermekjóléti Központ (1155 Budapest, Kolozsvár u. 4/b. 

dr. Miron Angéla 

2017. május 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) 

(Budapest 02. ker. Marczibányi tér 3.) 

Fogyatékos személyek otthona 

2017. május 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) 

(Budapest 02. ker. Marczibányi tér 3.) 

Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye 

2017. május 
 
 

„Otthon” Szociális Szolgáltató Nevelőszülői Hálózata 
(1182 Bp., Ganz Ábrahám u. 34/A.) 
Gerencsér Gábor 

2017. május 

Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózat 
 (1143 Bp., Gizella u. 37.) 
Gerencsér Gábor 

2017. május 

Vertikaland Családi Napközi  

(1094 Budapest, Bokréta u. 5.)  

Kieffer Brigitta 
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2017. május 

Óbudai Egyesített Bölcsődék (1035 Budapest, Szél u. 23-25.) telephelyei: 

1039 Budapest, Kelta u. 3. 

1035 Budapest, Kerék u. 12-14. 

1039 Budapest, Medgyessy Ferenc u. 3. 

1036 Budapest, Mókus u. 1-3. 

1032 Budapest, Solymár u. 12. 

1039 Budapest, Víziorgona u. 1. 

1031 Budapest, Arató Emil tér 2. 

1032 Budapest, Szérűskert u. 35. 

1039 Budapest, Víziorgona u. 8. 

1039 Budapest, Fodros u. 7. 

Kieffer Brigitta 

2017. május 

Móki Ház Családi Bölcsőde 

(1125 Budapest, Diana u. 10/A 

Kieffer Brigitta 

2017. május 

Mangala I. Családi Bölcsőde 

(1039 Budapest, Árpád u. 48.) 

Kieffer Brigitta 

2017. május 

Kispesti Család-és Gyermekjóléti Központ  
(1193 Budapest, Táncsics M. u. 7.) 
Gyermekek Átmeneti Otthona 
Bakonyiné Bedő Noémi 

2017. május 
Nevenincs Kuckó Családi Bölcsőde  
(1194 Budapest Pákozd u. 31.) 
Bakonyiné Bedő Noémi 

2017. május 

Flamingó Családi Bölcsőde 

(1131 Budapest, Násznagy u. 69.) 

Muka László  

2017. május 

Aranymagocska Családi Bölcsőde 

(Budapest 1131 Nővér utca 5. I.2.) 

Muka László 
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2017. június 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője  

(XII. ker. Moszkva tér 17.) 

Molnár Lili 

2017. június 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási 

Központ  

(1126 Budapest, Böszörményi út 20. VI. emelet) 

Török Ibolya 

2017. június 

Myrai Vallási Közhasznú Egyesület 
(1143 Budapest, Cserei u. 10.) 
Hajléktalan személyek nappali ellátása 
Utcai szociális munka 
 Lakatos Éva 

2017. június 

1.Ételt az Életért Alapítvány 

Szociális étkeztetés 

(1039 Budapest, Lehel utca 15) 

Lőrinczi  Andrea 

2017. június 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye Gondozó 

Szolgálat  

(1238 Budapest, Grassalkovich út 130. szám alatti telephely) 

dr. Miron Angéla  

2017. június 

Drogprevenciós Alapítvány 

(Budapest 13. ker. Csángó u. 3/B. ajtó ü/3.) 

Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 

Pap Éva 

2017. június 

Baptista Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ Nevelőszülői Hálózat,  
(1066 Budapest, Lovag u. 5.) 
Gerencsér Gábor 
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2017. június 

Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ  
(1103 Budapest, Szlávy u. 40.) 
Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ, Lakásotthon 
1172 Budapest, IV. u. 47. 
1172 Budapest, Szent Imre herceg u. 46. 
1108 Budapest, Lenfonó u. 4. V/23.) 
1165 Budapest, Farkasbab u. 24.) 
1097 Budapest, Vaskapu u. 7. III/6.)1202 Budapest, Nagysándor József u.  149. 
Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ Pestújhelyi 

Gyermekotthona              

(1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.) 

Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ, Lakásotthon 
1158 Budapest, Apolló u. 21. 
1202 Budapest Brassó u. 19. 
1185 Budapest Honvéd u. 89. 
1185 Budapest Kuróczy Pál u. 17. 
1202 Budapest Lőcse u. 27. 

1211 Budapest, Templom u. 13. 

1212 Budapest, Széchenyi u. 67. 

1213 Budapest, Kórus u. 60/B. 

1214 Budapest, Murányi u. 17. 

o 1213 Budapest, Szent István u. 103. 

Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ Sziget Gyermekotthon (1211 Budapest, Templom u. 13.) 

Kieffer Brigitta 

2017. június 

Manófalva Montessori Családi Bölcsőde  

(1088 Budapest, Bródy Sándor u. 2. I/7.) 

Kieffer Brigitta 

2017. június 

Panka Kuckója Családi Napközi  

(1141 Budapest, Gödöllői u. 93.) 

Bakonyiné Bedő Noémi 

2017. június 

Pom-Pom Családi Napközi  
(1141 Budapest Fischer István u. 106.) 
Bakonyiné Bedő Noémi 

2017. június 

Picurka Családi Napközi  
(1054 Budapest Vadász u. 29. fsz.) 
 Bakonyiné Bedő Noémi 
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2017. június 
 

Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Utógondozói Lakásotthon 

(1062 Budapest, Lehel u. 5. II. em. 31.) 

Muka László  

2017. július 

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Utcai gondozó Szolgálat I. 

(III. ker. Ladik u. 2-6.) 

Molnár Lili 

2017. július 

Kispesti Család- és Gyermekjóléti Központ  

(1193 Budapest, Táncsics M. u. 7.) 

Török Ibolya 

2017. július-augusztus 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat (1161 Budapest, Érsekújvári u. 7-13) 

telephely 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat (1162 Budapest, János u. 49.) telephely  

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat (1164 Budapest, Vidámvásár u.7.) telephely  

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat (1165 Budapest, Veres Péter út 109.) 

telephely  

dr. Miron Angéla 

2017. július 

Congregatio Jesu 

Congregatio Jesu Idősek Otthona 

Budapest 12. ker.   

Szarvas Gábor út 50 

Idősek otthona 

Pap Éva 

2017. július 

Budapest IV. kerület Újpest ÖnkormányzatGYEJO 
(1042 Budapest Deák Ferenc u. u. 93.) 
Bakonyiné Bedő Noémi 

2017. július 
Csalafinta Nyelviskola és Gyermekház  
(1145 Budapest, Torontál utca 24.) 
Bakonyiné Bedő Noémi 
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2017. július 
 

Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Utógondozói Lakásotthon 

(1141 Budapest, Szuglói körvasút sor 110.) 

Muka László 

2017. augusztus 

Molnár Lili 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, közösségi 

ellátás, szenvedélybetegek nappali ellátása  

(XII. ker. Kékgolyó u. 19/c.) 

Molnár Lili 

2017. augusztus 
Kispesti Család- ésGyermekjóléti KözpontForrásház Gondozási Központ (1191 Budapest, Dobó Katica utca 18.) 

Török Ibolya 

2017 augusztus 

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség 

Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 

Budapest 03. ker.   

Mező utca 12 

Idősek otthona 

Pap Éva 

2017. augusztus 
Csizmás Kandúr Játszóház  
(1145 Budapest, Fogarasi út 45-51.) 

2017. augusztus 
Duna Ovi Családi Bölcsőde  
(1047 Budapest Baross u. 91-95.) 

2017. szeptember 

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nappali Melegedő  

(VI. ker. Eötvös u., Murányi u.) 

Molnár Lili 

2017. szeptember 

 

Léthatáron Alapítvány Isola Éjjeli Menedékhely és utcai szociális munka 

(XIII. ker. Zsilip u. 13.) 

Molnár Lili 

2017. szeptember 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (1012 Budapest 

Attila út 89.) 

Török Ibolya 

2017. szeptember 

 

Budapest Főváros Önkormányzata –BMSZKI 
(1044 Budapest, Váci út 102.) 
Hajléktalan személyek nappali ellátása 
Éjjeli menedékhely 
Lakatos Éva 
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2017. szeptember 

Budapest Főváros Önkormányzata –BMSZKI 
(IX. ker Táblás u. 31.) 
Hajléktalan személyek nappali ellátása 
Lakatos Éva 

2017. szeptember 

Budapest Főváros Önkormányzata –BMSZKI 
X. ker Budapest, Fehér köz 2. 
Hajléktalan személyek nappali ellátása 
Lakatos Éva 

2017. szeptember 

Budapest Főváros Önkormányzata –BMSZKI 
(VIII. ker Budapest, Könyves K. krt 84.) 
Hajléktalan személyek nappali ellátása 
Éjjeli menedékhely 
Lakatos Éva 

2017. szeptember 

Budapest Főváros Önkormányzata –BMSZKI 
VIII. ker Budapest, Kőbányai út 22. 
Éjjeli menedékhely 
Lakatos Éva 

2017. szeptember 

Budapest Főváros Önkormányzata 

1.Föv. Önk. Idősek otthona (székhely) 

(1103 Budapest, Halom utca 31) 

2.Föv. Önk. Idősek otthona (telephely) 

(1213 Budapest, Tapló utca 1) 

3. Föv. Önk. Idősek otthona (telephely) 

(1103 Budapest, Óhegy utca 48) 

4. Föv. Önk. Idősek otthona (telephely) 

(1103 Budapest, Gergely utca 85) 

Lőrinczi Andrea 

2017.szeptember 

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye (1042 Budapest, Deák Ferenc u. 93.)székhely + enyh. Család- és 

Gyermekjóléti Központ (1042 Budapest, Rózsa u. 8.) 

dr. Miron Angéla 

2017. szeptember 

Magyarok Nagyasszonya Társaság 

Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthona 

Budapest 02. ker.   

Szerb Antal utca 13-17 

Idősek otthona 

Pap Éva 
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2017. szeptember 

Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, 
Kollégiuma és Gyermekotthona, (1146 Bp., Ajtósi Dürer sor 39. + 1 telephely) 
Gerencsér Gábor 

2017. szeptember 

EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon 
(1151 Bp., Pozsony u. 36.) 
Gerencsér Gábor 

 
2017. szeptember 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (1083 Budapest, Szigetvári u. 1.) és telephelyei 

-1085 Budapest, Horánszky u. 21. 

-1082 Budapest, Nagy Templom u. 3. 

-1083 Budapest, Baross u. 103/A 

-1083 Budapest, Baross u. 117. 

-1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. 

-1087 Budapest, Százados út 1. 

-1089 Budapest, Vajda Péter u. 35-39. 

Kieffer Brigitta 

2017. szeptember 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság József Attila Gyermekotthonok (Bp. XIX. József A.u.65-69.) és 

telephelyei 

Bp. IV. Kassai u.5.,  

Bp. XIX. Rákóczi u.105. 

Bp. XV. Szerencs u.13.    
Bp. XVIII. Aga u. 2/A 
Bp. XVIII. Gyöngyvirág u. 28.  
Bp. XVIII. Pázsit u.  
Bakonyiné Bedő Noémi 

2017.szeptember 

Aranyalma Családi Bölcsőde  
(1147 Budapest, Ilosvay Selymes Péter utca 147.) 
Bakonyiné Bedő Noémi 

2017. szeptember 

Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Utógondozói Lakásotthon 
1096 Budapest, Telepy u. 15/b. IV. em. 7. 
Muka László 

2017. szeptember 

Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Utógondozói Lakásotthon 
(1102 Budapest, Harmat u. 5.) 
 
Muka László 
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2017. október 

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye 

(XIV. ker. Vágány u. 3.) 

Molnár Lili 

2017. október 

 

Kijárat Egyesület Utcai Gondozó Szolgálat 

(IX. ker. Viola u. 30.) 

Molnár Lili 

2017. október 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Gyöngyvirág Szociális Szolgálat 

(1182 Budapest, Marosvásárhely u. 6-8.) 

Török Ibolya 

2017. október 

Alkohol és Drogbeteg Rehab. Intézet II. 
(Budapest, X. ker Gyöngyike u. 4.) 
Szenvedélybetegek rehabilitációs. intézménye 
Lakatos Éva 

2017. október 

Lámpás 92’ Közhasznú Alapítvány 
(Budapest, VI. ker. Izabella u. 82.) 
Fogyatékos személyek otthona 
Lakatos Éva 

2017. október 

Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 
(Budapest, V. ker. Honvéd u. 22.) 
Támogató szolgálat 
Lakatos Éva 

2017. október 

Ezran Szociális és Egészségügyi Kft. 

(1027 Budapest,Frankel Leo utca 26, mfsz.1) 

 Lőrinczi Andrea 

2017. október 

Terézvárosi Család-és Gyermekjóléti Központ  
(1068 Budapest, Király u. 82. félemelet 1.) 

Terézvárosi Család-és Gyermekjóléti Központ Hegedű u. 7. sz. alatti telephelye 

(1061 Budapest, Hegedű u. 7.) 

dr. Miron Angéla 



oldal 87 / 319 

 

 

2017. október 

Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány 

Napfény Otthon Idősek Otthona 

Budapest 08. ker.   

Illés utca 38. 

Idősek otthona 

Időskorúak gondozóháza 

Pap Éva 

2017. október 

Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola I. sz. Gyermekotthoni Egysége 
(1112 Bp., Menyecske u. 16.) 
Gerencsér Gábor 

2017. október 

Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola II. sz. Gyermekotthoni Egysége 
(1112 Bp., Menyecske u. 16.) 
Gerencsér Gábor 

2017. október 

Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola Speciális Gyermekotthoni Egysége 
(1112 Bp., Menyecske u. 16.) 
 
Gerencsér Gábor 

2017. október 

Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola Béke Gyermekotthona I. sz. Gyermekotthoni Egység 
(1021 Bp., Hárshegyi út 9.) 
Gerencsér Gábor 

2017. október 

Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ Béke Gyermekotthona II. sz. Gyermekotthoni Egység 
(1021 Budapest, Hárshegyi út 9.) 
Gerencsér Gábor 

2017. október 

Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola Kornis Klára Gyermekotthona 
(1042 Bp., Árpád u. 199.) 
Gerencsér Gábor 

2017. október 

Csalogány Gyermekotthon  

(1035 Budapest, San Marco u.48-50.) 

Kieffer Brigitta 
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2017. október 

Szent Miklós Gyermekotthon  

(1035 Budapest, Miklós tér 5.) 

Kieffer Brigitta 

2017. október 

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ – Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  

(10 35 Budapest, Váradi u. 9.) 

Kieffer Brigitta 

2017. október 

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 
Egyesített Bölcsődék1156 Budapest, Nádastó park 1. és telephelyei: 
1153 Budapest Arany János u. 35. 
1156 Budapest Kontyfa u. 6. 
1158 Budapest Bezsilla Nándor u. 17. 
1157 Budapest Kavicsos köz 6.  
1155 Budapest Wesselényi u. 33. 
1155 Budapest Öv u. 204-208.   
Bakonyiné Bedő Noémi 

2017. október 
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Utógondozói Lakásotthon 
(1173 Budapest, Újlak u. 43. fszt. 3.) 
Muka László 

2016. október 
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Utógondozói Lakásotthon 
(1185 Budapest, Szerencse utca 9.) 
Muka László 

2017. november 

Molnár Lili 

Art Éra Alapítvány Életreforma Szenvedélybetegek Közösségi és Alacsonyküszöbű ellátása 

(VII. ker. Rottenbiller u. 10.) 

Molnár Lili 

2017. november 
Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány Felcsúti utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatás  

(1162 Budapest, Felcsúti utca 65.) 

2017. november 

Budapest Főváros Önkormányzata Föv. Önk. Idősek otthona (székhely) 

 (1173 Budapest, Pesti út 117) 

Lőrinczi Andrea 
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2017. november 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 
(1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.)székhely +telephely Család-és Gyermekjóléti Központ (1091 Budapest, Üllői út 69.) 

dr. Miron Angéla 

2017. november 

Újbudai Humán Szolgáltató Központ  

(1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d. ) Család-és Gyermekjóléti Központ 

dr. Miron Angéla 

2017. november 

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ (1134 Budapest, Tüzér u. 56-58.) 

dr. Miron Angéla 

 

2017. november 

 

Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ 

(1144 Budapest, Füredi park 6.) 

dr. Miron Angéla 

2017. november 

Szent Bernát Alapítvány 

Szent Bernát Alapítvány Idősek Otthona 

(Budapest 22. ker. Dózsa György út 98/b.) 

Idősek otthona 

Pap Éva 

2017. november 
Burattino Általános, Közép- és Szakképző Iskola, Gyermekotthon 
(1212 Bp., Táncsics M. u. 27-29. + 3 telephely) 
Gerencsér  Gábor 

2017. november 
Krízis Alapítvány Gyermekotthona 
1225 Bp., Nagytétényi út 266. + 1 telephely  
Gerencsér Gábor 
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2017. november 

Óbudai Családok és Gyermekek Átmeneti Otthonai 

1039 Budapest, Kelta u. 5. 

1038 Budapest, Margitliget 1. I/8. 

1038 Budapest, Margitliget u. 2. XI/118. 

1038 Budapest, Margitliget utca 2. II/18. em.132.) 

1038 Budapest, Margitliget utca 3. XII. em.132.) 

1039 Budapest, Szinbád u. 1. II/14. 

1039 Budapest, Szinbád u. 1. VI/57. 

1039 Budapest, Víziorgona u. 4. VII/64. 

1034 Budapest, Pacsirtamező u. 16. 

1034 Budapest, Pacsirtamező u. 27. 

1031 Budapest, Madzsar József u. 31. III/11. 

Kieffer Brigitta 

2017. november 
Csillagszemű Gyermekház 4. Családi Napközi  
(1145 Budapest Titel u. 5.) 

2017. november 
Csillagszemű Gyermekház 2. Családi Napközi  
(1145 Budapest Titel u. 5.) 

2017. november 
Csillagszemű Gyermekház 3. Családi Napközi  
(1145 Budapest Amerikai út 5.) 

2017. november 
Csillagszemű Gyermekház 1. Családi Napközi  
(1145 Budapest Amerikai út 5.) 

2017. november 

Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Utógondozó Otthon 
(1095 Budapest, Soroksári út 72.) 
Muka László 
 

2017. december Oroszlán Utcai Támogatott Lakhatás (1152 Budapest, Oroszlán utca 102.) 

2017. december 

Budapest Főváros XV. kerületiÖnkormányzat Egyesített Szociális Intézménye  

(1157 Budapest, Árendás köz 4-6.) 

„Fióka” Család- és GyermekjólétiKözpont  

(1158 Budapest, Pestújhelyi út 32.) 

 Újpalotai Család-és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája (MUFTI), Szociális Konyha, 

Idősek Klubja  

 (1157 Budapest, Zsókavár u. 24-26.) 

dr. Miron Angéla 
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2017. december 

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ  

(1163 Budapest, Cziráki u. 22. ) 

dr. Miron Angéla 

2017. december 

Budafok-Tétényi Család-és Gyermekjóléti Központ (1225 Budapest, Nagytétényi út 261.); Budafok-Tétényi Család-és 

Gyermekjóléti Központ (1225 Budapest, Nagytétényi út 276.)  

dr. Miron Angéla 

2017. december 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye Család- és Gyermekjóléti Központ   

(1238 Budapest, Grassalkovich út 104.) 

dr. Miron Angéla 

2017. december 

SIMEON Rózsatéri Öregotthon Alapítvány 

SIMEON Rózsatéri Öregotthon 

(Budapest 19. ker.Esze Tamás utca 123.) 

idősek otthona 

Pap Éva 
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Foglalkoztatási Főosztály 
 

I. Munkavédelmi ellenőrzési szakterület 

Jogszabályi háttér: 

- az ellenőrzési terv közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 91.§-a,  

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 7 § (2) bekezdésében 

foglaltak,  

- 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, és 

- a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti- és Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályai által 2017. évre meghatározott Irányelveivel, Országos 

Hatósági Ellenőrzési Tervével összhangban, a munkavédelmi- és munkaügyi hatóságokra vonatkozóan 2017. évre megfogalmazott teljesítmény-

célkitűzések alapulvételével készült el. 

 

Az ellenőrzési terv mellőzi az év során folyamatosan megvalósuló ellenőrzések ismertetését. 

 

 Előre ütemezett 

ellenőrzés tárgya 

Ellenőrzési 

időszak 

Ellenőrzés 

ütemezése 

Ellenőrzés 

eszköze 

Ellenőrzés 

típusa 

Ellenőrzés 

mennyisége 

1. Élelmiszer-feldolgozási 

tevékenységek 

célvizsgálata (saját 

tervezésű célvizsgálat) 

2017. I-II. 

negyedév 

Heti kiszállási 

terv alapján 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Célvizsgálat Célvizsgálat 

megkezdése-kor kerül 

meghatározásra  

2. Építőipari kivitelezési 

tevékenységek 

célvizsgálata 

2017. II. 

negyedév 

Heti kiszállási 

terv alapján 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Célvizsgálat Célvizsgálat 

megkezdése-kor kerül 

meghatározásra  

 

3. Kereskedelmi ágazat 

célvizsgálata 

2017.  IV. 

negyedév 

Heti kiszállási 

terv alapján 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Célvizsgálat Célvizsgálat 

megkezdése-kor kerül 

meghatározásra  

 

4. Megváltozott 

munkaképességű 

2017. III-IV. 

negyedév 

Heti kiszállási 

terv alapján 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Célvizsgálat Célvizsgálat 

megkezdése-kor kerül 
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munkavállalók 

munkakörülményeinek 

célvizsgálata 

meghatározásra  

 

II. Munkaügyi ellenőrzési szakterület 

Jogszabályi háttér: 

- az ellenőrzési terv közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 91.§-a,  

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 7 § (2) bekezdésében 

foglaltak,  

- 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, és 

- a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti- és Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályai által 2017. évre meghatározott Irányelveivel, Országos 

Hatósági Ellenőrzési Tervével összhangban, a munkavédelmi- és munkaügyi hatóságokra vonatkozóan 2017. évre megfogalmazott teljesítmény-

célkitűzések alapulvételével készült el. 

 

Az ellenőrzési terv mellőzi az év során folyamatosan megvalósuló ellenőrzések ismertetését. 

 Előre ütemezett 

ellenőrzés tárgya 

Ellenőrzési 

időszak 

Ellenőrzés 

ütemezése 

Ellenőrzés 

eszköze 

Ellenőrzés 

típusa 

Ellenőrzés 

mennyisége 

1. Minimálbérrel és 

garantált 

bérminimummal  

kapcsolatos szabályok 

célellenőrzése (saját 

tervezésű célvizsgálat) 

2017.02-03. 

hónapok 

Heti kiszállási 

terv alapján 

Jellemzően 

helyszíni 

szemlén és 

munkaügyi 

dokumentáci

ón alapuló 

ellenőrzés 

Célvizsgálat Célvizsgálat 

megkezdése-

kor kerül 

meghatározásra 

 

2. A foglalkoztatásra 

irányuló jogviszony 

megszűnésével 

kapcsolatos 

munkáltatói 

elszámolási 

kötelezettséggel 

kapcsolatos 

2017.03-04. 

hónapok 

Heti kiszállási 

terv alapján 

Jellemzően 

munkaügyi 

dokumentáci

ón alapuló 

ellenőrzés 

Célvizsgálat Célvizsgálat 

megkezdése-

kor kerül 

meghatározásra 
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célvizsgálat 

3. Munkavállalók 

jogviszonyának 

rendezettsége 

érdekében a 

foglalkoztatásra 

irányuló alapvető 

szabályok érvényre 

juttatására – különös 

tekintettel az 

egyszerűsített 

foglalkoztatás 

szabályaira irányuló 

akcióellenőrzés 

2017. 06-07. 

hónapok 

Heti kiszállási 

terv alapján 

Jellemezően 

helyszíni 

ellenőrzés 

Akció-

ellenőrzés 

Akció 

megkezdése-

kor kerül 

meghatározásra 

4. Személy- és 

vagyonvédelem 

területén működő 

munkáltatók 

foglalkoztatási 

gyakorlatának 

célvizsgálata 

2017. 10-11. 

hónapok 

Heti kiszállási 

terv alapján 

Jellemzően 

helyszíni 

ellenőrzés 

Célvizsgálat Célvizsgálat 

megkezdése-

kor kerül 

meghatározásra 

III. Munkaerő-piaci ellenőrzési szakterület 

1. Az ellenőrzési terv elkészítésekor az alábbiak kerültek figyelembevételre: 

- a 2016. évi ellenőrzések tapasztalatai, a szakmai helyzetértékelés,  

- a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból és az Európai Uniós forrásokból nyújtott támogatások,  

- a közfoglalkoztatást szabályozó rendelkezéseket és a közfoglalkoztatási programokban részt vevők száma,  

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásainak érvényesítése, alkalmazása,  

- a főváros speciális jellemzői, továbbá 

- a rendelkezésre álló hatósági ellenőri kapacitás.  

2. Jogszabályi háttér: 

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, 
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- az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló a 

320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet, 

- a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény,  

- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet,  

- a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet,  

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,  

- a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet,  

- és egyéb, az ellenőrzésekhez kapcsolódó jogszabályok előírásainak megfelelően a központi költségvetésből, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból és az 

Európai Uniós forrásokból nyújtott támogatások jogszerű, célszerű felhasználásának elősegítése, ellenőrzése. 

3. Az ellenőrzés tárgya: 

Az ellenőrzés tárgya az álláskeresési ellátások, a foglalkoztatást elősegítő támogatások, munkaerő-piaci eszközök alkalmazása során a források 

felhasználásának szabályszerűsége, a kérelmekhez/pályázatokhoz tett nyilatkozatok valóságtartalmának, megfelelőségének, az ellátottak/támogatottak 

vállalásai teljesülésének ellenőrzése a határozatokban/hatósági szerződésekben foglaltaknak megfelelően kiemelten fókuszálva 

- a Foglalkoztatási Főosztály és a kerületi hivatalok foglalkoztatási osztályai által nyújtott ellátások és támogatások felhasználásának és hatékonyságának 

vizsgálatára, 

- a közfoglalkoztatás keretében a Foglalkoztatási Főosztály a hatáskörébe tartozó foglalkoztatások szabályszerűségi és pénzügyi vizsgálatára, 

- a munkahelyteremtő támogatások ellenőrzésére, 

- a bérgarancia alaprészből nyújtott támogatások jogszerű igénybevételének, felhasználásának ellenőrzésére, 

- az álláskeresési ellátásokra való jogosultságokhoz szükséges igazolólap ellenőrzésére a munkáltatónál, 

- a magán-munkaközvetítők és munkaerő-kölcsönzők jogszabályi előírások szerinti működésének helyszíni vizsgálatára, 

- az ügyfelek bejelentései és a felettes szervek, valamint társszervek jelzései alapján szükséges ellenőrzések lefolytatására. 

4. A tervezett ellenőrzések ütemezése: 

- Vállalkozóvá válás céljából nyújtott, mind a Foglalkoztatási Főosztály, mind az állami foglalkoztatási szervként eljáró kerületi hivatalok hatáskörébe 

tartozó támogatások felhasználás ellenőrzésének ütemezése: 2017. I-II-III. negyedév 

- Magán-munkaközvetítők és munkaerő-kölcsönzők ellenőrzésének ütemezése: 2017. II-III.-IV. negyedév. (A 118/2001. (VI.30.) Korm. rendelet 2016. 

december elsején hatályba lépő módosítása miatt 2017. március elsejéig kell a magán-munkaközvetítőknek és a munkaerő-kölcsönzőknek az új 

jogszabályi előírásoknak megfelelniük. Ezekkel kapcsolatban erőteljes ellenőrzési többlet feladat várható.) 

-  Az Európai Uniós társfinanszírozással megvalósított programok támogatási eszközei felhasználásának szabályszerűségi és hatékonysági ellenőrzése: 

2017. III.-IV. negyedév. 
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Egyéb eseti ellenőrzések, eljárási cselekmények ad hoc jelleggel, amelyek előre nem tervezhetőek az alábbiak szerint: 

- a foglalkoztatási főosztályvezető utasítására, 

- a felügyeleti szervek felkérésére, 

- felkérésre, egyéb hatóságokkal végzett társellenőrzés keretében, 

- ellenőrzési tervben nem tervezhető esetekben, 

- ügyfelek bejelentései alapján, 

- hatáskör, illetékesség hiánya miatt áttett ügyekben, 

- belföldi jogsegély alapján. 

 

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

Felelős: közfoglalkoztatási és igazgatási osztályvezető 

Az ellenőrzések ütemezése a hatósági ellenőrök részére egyéni feladat-meghatározás alapján történik, folyamatosan, egész évben. A hatósági ellenőrök 

átlagosan heti 2-3 munkanapot a helyszíni ellenőrzések elvégzésével, 2-3 munkanapot az ellenőrzésekre való felkészüléssel, az ellenőrzést követő szükséges 

intézkedések, hatósági munka, adminisztrációs feladatok, illetve válaszlevelek megírásával töltenek. 

A hatósági ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés elkészítésének határideje 2018. január 31.  

5. Az ellenőrzés szempontrendszerének bemutatása: 

A kiemelt célok megvalósítása érdekében az ellenőrzés formája szerint téma-, cél- és utóellenőrzések kerülnek lebonyolításra, melyeklebonyolításakor pénzügyi 

és szabályszerűségi szempontok is érvényesülnek. Komplex ellenőrzési módszerek: teljesítmény ellenőrzés, a gazdaságosság ellenőrzése, értékelemzés (célja 

a költségmegtakarítás és hatékonyságnövelés). 

6. Az ellenőrzés típusa: 

- Átfogó ellenőrzés 

- Célellenőrzés 

- Utóellenőrzés 

7. Ellenőrzések során kivizsgálásra kerülnek: 

- a folyamatok megfelelő szabályozottsága, 

- a hatályos szabályozások összhangja,  

- valamint cél: 

- a jogszabálykövető magatartás elősegítése, kialakítása az ellenőrzött gazdálkodó szervezeteknél, 

- a jogsértő magatartás szankcionálása a hatályos jogszabályok figyelembevételével, 

- hiányosságok megállapítása, a bekövetkezett hibák feltárására, a lehetséges megelőzés. 
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Az ellenőrzés során feltárt jogszabálysértések, hiányosságokaz intézkedésre illetékes szervezeti egység vagy a hatáskörrel rendelkező más hatóság részére 

jelzésre kerülnek. Az ellenőrzések alkalmával fontos szempont az ellenőrzési nyomvonalak gyakorlati alkalmazása. 

8. A hatósági ellenőrzés eszközei:  

- belföldi jogsegély alkalmazása,  

- adatbázis lekérdezés, iratbekérés, iratellenőrzés, dokumentumelemzés,  

- helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás kérés, adat és információgyűjtés,  

- bizonyítási eszközök és iratfoglalás,  

- a munkavállaló és/vagy a munkaadó kötelezése tájékoztatás nyújtására/megadására. 

9. A hatósági ellenőrzési tevékenységgel összefüggő további feladatok:  

- jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, 

- együttműködés (társosztályokkal, kerületi hivatalok foglalkoztatási osztályaival, kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályaival, Budapest Főváros 

Kormányhivatala főosztályaival, valamint más ellenőrzést végző hatósággal), 

- szakmai tapasztalatok folyamatos ismertetése, belső képzésen és a vezetői információs rendszeren keresztül az ellenőrzés céljainak, módszereinek, 

eszközeinek megismertetése érdekében egy-egy feladat végrehajtására a társosztályok által kidolgozott intézkedési tervek megvalósításának 

ellenőrzése, 

- rendbírságok, eljárási bírságok kiszabása, figyelmeztető határozatok meghozatala, fizetési felszólítások elkészítése stb. 
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Földhivatali Főosztály 

I. TakarNet ellenőrzés 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

A TakarNet-en keresztül szolgáltatott adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzése Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztálya éves 
Munkaterve, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján. 

2. Az ellenőrzés célja: 

Az ingatlanügyi hatóság által végzett hatósági ellenőrzések célja a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 
 
Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való figyelmeztetés és végső esetben a 
jogszabályban meghatározott szankció kiszabása. 

3. Felhasználók kiválasztása: 

- Ellenőrzés alanyai: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben (Inytv.) és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletben (Inytv. Vhr.) meghatározott felhasználók. 

- A TakarNet rendszert üzemeltető földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által megküldött felhasználói-lista alapján mindkét kerületi 

ingatlanügyi hatóság illetékességi területéről szúrópróbaszerűen kiválasztott felhasználók ellenőrzése. 

- Kiemelt feladat: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 

1996. évi LXXXV. törvény (Díjtörvény) alapján díjmentes igénybevevők jogszerű felhasználásának ellenőrzése, valamint a továbbszolgáltatás tilalmának 

ellenőrzése (a továbbszolgáltatásra utaló reklámokat, Internet-es honlapokat, esetleges bejelentéseket is ellenőrizni kell). 

4. Ellenőrzésben résztvevő munkatársak: 

Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya, Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala és Budapest Főváros Kormányhivatala 

XIV. Kerületi Hivatala földügyi szervezeti egységei bevonásával folytatja le az ellenőrzéseket. 

 

Résztvevők: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal 

Ellenőrzésért felelős: Schüller Mónika ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 

Ellenőrzést végzők: a hivatal munkatársai (hat fő) 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal 

Ellenőrzésért felelős: Dr. Herczeg Tibor osztályvezető 

Ellenőrzést végzők: a hivatal munkatársai (négy fő) 
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Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály 

Ellenőrzésért felelős: Dr. Vida Katalin titkárságvezető jogtanácsos 

Ellenőrzést végzők:   Dr. Jánosiné Dr. Kovács Kinga jogtanácsos 

  Proczeller Dávid igazgatási ügyintéző 

5. Ütemezés: 

- Az ellenőrzés folyamatos, ütemezés negyedévente előre. 

- Ellenőrzések befejezésének határnapja: 2017. december 1. 

 

6. Ellenőrzési időszak: 

- Az ellenőrzést megelőző egyéves időszak lekérdezéseinek ellenőrzése. 

- Amennyiben a felhasználás jogszerűtlen, utóellenőrzés keretében hosszabb időszakot is ellenőriz az ingatlanügyi hatóság. 

7. Az ellenőrzés eszköze, módja:  

Helyszíni ellenőrzés. 

8. Eljárási lépések: 

Előzetes értesítés kiküldése a felhasználó(k) részére: 

- értesítés az ellenőrzésről és annak jogszabályi alapjáról, manuális napló bekérése a felhasználótól, időpont egyeztetés a helyszíni ellenőrzés 

időpontjáról; 

- gépi napló bekérése a TakarNet rendszert üzemeltető földmérési és térinformatikai államigazgatási szervtől. 

Megbízólevél a kormánymegbízottól az ellenőrzésben résztvevő munkatársak részére. 

Jegyzőkönyv: 

- Helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyv felvétele, melynek elválaszthatatlan részét képezi a jogszabályi kivonatok jegyzéke; 

- Ellenőrzés tárgya: 

- adatlekérdezések jogszerűsége, 

- biztonsági előírások betartása. 

- Ellenőrzés során azon iratok, dokumentumok ellenőrzése, melyek a vonatkozó jogszabályok alapján megismerhetőek. 

Ellenőrzést követő lépések: 

- A kerületi hivatalok ingatlanügyi szervei a lezárt ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyveket, valamint az ügyfelek elektronikus elérhetőségét kétheti 

rendszerességgel továbbítják Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya felé. 
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- Az ellenőrzés eredményeként megállapított jogsértés esetén - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (Ket.) 94. §-ban, valamint a Díjtv. 31. §-ban foglalt rendelkezésekkel összhangban - a következő intézkedések megtétele szükséges: 

o A jogsértésre a jegyzőkönyvben fel kell hívni a felhasználó figyelmét, és megfelelő határidő tűzésével fel kell szólítani azok megszüntetésére, 

esetleges hiányok pótlására (például: napló nem megfelelő vezetése, biztonsági előírások betartása, díjmentesség jogszerűségének igazolására 

stb.). A határidő leteltét követően utóellenőrzés keretében vizsgálni kell a jogszabályi kötelezettség betartását. 

o A Díjtv. 31. § (6) bekezdése alapján amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a díjmentesség igénybevételére 

jogszerűtlenül került sor, továbbá ha az elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott hiteles és nem hiteles tulajdonilap-másolatot, 

valamint az erről készített papír alapú másolatot a felhasználó nem csak a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használta fel, harmadik fél 

részére továbbította, az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal kell kötelezni. A 

döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. A kétszeres díjtételre kötelezésről Budapest Főváros  Kormányhivatala 

Földhivatali Főosztály határozatot hoz. 

- Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában - 

Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály javaslata alapján - a TakarNet rendszert üzemeltető földmérési és térinformatikai szerv 

határozatot hoz. [Inytv. 75. § (4) bek., 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pont]  

- Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály az ellenőrzést követően a TakarNet ellenőrzés megítéléséről anonim kérdőívet küld az 

ellenőrzött felhasználóknak. 

- Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály negyedévente jelentést készít, melyet továbbít a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi 

Főosztályára. 

9. Jogszabályi háttér: 

- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 

- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet (Inytv. Vhr.) 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi 

LXXXV. törvény (Díjtörvény) 

- A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási 

szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes 

szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet (Díj. Vhr.) 

- A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes 

szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet (Korm. rendelet.) 

- Továbbá az egyedi szolgáltatási szerződés mellékleteként kiadott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), mely elérhető a www.takarnet.hu weboldalon. 

10. Gyakorlati tapasztalatok értékelése: 

- Negyedévente a kitöltött kérdőívek tapasztalatainak megbeszélése vezetői értekezleten; 
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- Az ellenőrzések befejezését követően a gyakorlati tapasztalatok értékelése, javaslatok a 2018. évi ellenőrzési tervre vonatkozóan. 

II. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

A kerületi hivatalok ingatlanügyi szervei ellenőrzik a föld tulajdonjogának átruházására, vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügyletek írásba foglalására 
szolgáló biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek betartását a biztonsági okmányt kezelő közjegyzőknél, ügyvédeknél, továbbá az adott szervezetnél 
működő jogtanácsosnál.  

2. Az ellenőrzés célja: 

A hatósági ellenőrzések célja a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. Az ellenőrzés elsődleges szempontja 
a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való figyelmeztetés és végső esetben, a jogszabályban meghatározott szankció 
kiszabása. 

3. Felhasználók kiválasztása: 

- Ellenőrzés alanyai: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 

szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) 44/A. §-a alapján biztonsági okmányt kezelő közjegyző, ügyvéd, továbbá az adott szervezetnél 

működő jogtanácsos; 

- Hatékonysági és célszerűségi szempontokat figyelembe véve a kerületi hivatalok ingatlanügyi szervei a TakarNet-ellenőrzéssel egyidejűleg folytatják le 

a biztonsági okmányok ellenőrzését.  

4. Ellenőrzésben résztvevő munkatársak:  

Ugyanazon munkatársak, akik Budapest Főváros Kormányhivatala XI. és XIV. Kerületi Hivatala részéről a TakarNet-ellenőrzésben is részt vesznek. 

5. Ütemezés: 

- Az ellenőrzés folyamatos, ütemezés negyedévente előre. 

- Ellenőrzések befejezésének határnapja: 2017. december 1. 

6. Ellenőrzési időszak:  

Az ellenőrzést megelőző egy éves időszak. 

7. Az ellenőrzés eszköze, módja:  

Helyszíni ellenőrzés. 

8. Eljárási lépések: 
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- Előzetes értesítés kiküldése a biztonsági okmányt kezelő felhasználó részére: értesítés az ellenőrzésről és annak jogszabályi alapjáról, időpont 

egyeztetés a helyszíni ellenőrzés időpontjáról. 

- Megbízólevél a járási hivatalvezetőtől az ellenőrzésben résztvevő munkatársak részére. 

- Jegyzőkönyv: helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyv felvétele, melynek elválaszthatatlan részét képezi a jogszabályi kivonatok jegyzéke. 

- A helyszíni ellenőrzés során a kerületi ingatlanügyi hatóság munkatársai a biztonsági okmányt kezelő felhasználónál az alábbi előírások betartását 

ellenőrzi: 

- a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, jegyzőkönyv vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolásra vonatkozó előírásokat, 

valamint 

- a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi, és visszaszolgáltatási kötelezettségeket.  

9. Ellenőrzést követő lépések: 

- A kerületi ingatlanügyi hatóság a lezárt ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyveket rendszeresen továbbítja Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali 

Főosztály felé. 

- A biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségek megsértése (jogsértés megállapítása) esetén: 

- az ingatlanügyi hatóság a felhasználót bírsággal sújtja, vagy figyelmeztetésben részesíti, egyidejűleg felhívja a jogsértő állapot megszüntetésére; 

- a fenti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek, vagy a mulasztásnak az ingatlanügyi hatóság tudomására jutásától 

számított 1 év, illetve ha a cselekmény vagy a mulasztás elkövetésétől számított 3 év eltelt; 

- ha a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű bírság kiszabása is szükségtelen, bírságolás helyett az ellenőrzést végző 

hatóság figyelmeztetésben részesíti a felhasználót.  

- Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály a TakarNet ellenőrzésekről negyedévente készített jelentéssel együtt küldi meg a biztonsági 

okmányok ellenőrzéséről szóló jelentését a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztálya felé. 

10.  Jogszabályi háttér: 

- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.); 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.); 

- A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes 

szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet (Korm. rendelet); 

- A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.); 

- A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 

2013. évi CCXII. törvény (Fétv.); 

- A föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 

47/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 

11. Gyakorlati tapasztalatok értékelése:  
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Az ellenőrzések befejezését követően a gyakorlati tapasztalatok értékelése, javaslatok a 2018. évi ellenőrzési tervre vonatkozóan. 

III. Határszemle keretében a hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése, valamint a jogellenes más 

célú hasznosítások feltárása 

1. Az ellenőrzés tárgya, célja: 

A mezőgazdasági termelésre alkalmas és ennek megfelelően nyilvántartott területeken a hasznosítási kötelezettség, valamint a mellék- és ideiglenes 
hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, illetve a jogellenes más célú hasznosítások feltárása a termőföld védelme érdekében a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.)  5. § (1) - (4) bekezdése, az 5/A. §-a és a 16. §-a alapján. 

2. Az ellenőrzés eszköze: 

- helyszíni ellenőrzés szemrevételezéssel, 

- az illetékes hatóságok és a lakosság tájékoztatása, 

- az ellenőrzés az ellenőrzési időszakban folyamatosan történik, feltáró helyszínelés és utóellenőrzés formájában. 

3. Az ellenőrzés fő szempontjai:  

- a termőföld hasznosítása művelési ágának megfelelően történik-e, 

- a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a földhasználó gondoskodik-e a terület gyommentes állapotban tartásáról, 

- az engedélyezett más célú hasznosítás megkezdéséig a földhasználó betartja-e a hasznosítási kötelezettségét (ideiglenes hasznosítás), 

- a fentieken túl szakmailag indokolt még ellenőrizni, hogy a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartási adatbázis tartalma egyezőséget mutat-e, 

eltérés esetén kell-e hatósági intézkedéseket foganatosítani, 

- fel kell tárni az engedély nélküli más célú hasznosítást, 

- ellenőrizni indokolt a más célú hasznosítás megszüntetését, 

- ellenőrizni indokolt, hogy a más célú hasznosítás megkezdésének napját az igénybevevő előzetesen bejelentette-e az ingatlanügyi hatóságnak, 

- ellenőrizni indokolt az időleges más célú hasznosításra kiadott engedély lejárta után a termőföld eredeti állapotba történő helyreállítását, 

- ellenőrizni indokolt a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén elrendelt eredeti állapot helyreállítását, 

- lehetőség szerint fel kell mérni az újrahasznosítást igénylő, arra alkalmas területeket, 

- ellenőrizni szükséges a földminősítési mintatereket. 

4. Az ellenőrzés időszaka: 

A Földművelésügyi MinisztériumFöldügyi Főosztálya (Főosztály) határszemle ellenőrzéseket elrendelő körlevelében, valamint a határszemle ellenőrzések 
megszervezéséhez és végrehajtásához kiadott útmutatójában foglaltak figyelembevételével tárgyév május hónapjától októberig.  

5. Az ellenőrzés ütemezése: 



oldal 104 / 319 

 

 

A Főosztály határszemle ellenőrzéseket elrendelő körlevelében foglalt iránymutatása szerint a főváros erdő nélküli területének 10%-án, a kerületi ingatlanügyi 
hatóság által, azok illetékességi területén az alábbiak szerint: 
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal 
Ellenőrizendő kerület: Budapest XXII. kerület 
Ellenőrizendő terület nagysága: minimum 350 hektár 
Ellenőrzést végzők: Rékai Tamás földügyi szakügyintéző, Latosinszky-Csallóközi Edina földügyi szakügyintéző 
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal 
Ellenőrizendő kerület: Budapest XV. kerület 
Ellenőrizendő terület nagysága: minimum 350 hektár 
Ellenőrzést végzők: Bárdosné Kakuk Krisztina földügyi szakügyintéző, Kovács Gábor földmérési szakügyintéző 

6. Eljárási lépések meghatározása:  

Főosztály útmutatója szerint. 

7. Alkalmazható szankciók: 

Eredeti állapot visszaállításának elrendelése, felszólítás hasznosítási kötelezettség betartására, földvédelmi bírság kiszabása a Tfvt. 24. §-ában felsorolt 
esetekben a 2. számú melléklet szerint. 

8. Ellenőrzésekről készített jelentés a Főosztály felé:  

2017. október 9. 

IV. Parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

1. Az ellenőrzés tárgya, célja: 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartani. Az ellenőrzés tárgya e 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése a kerületi hivatalok ingatlanügyi szerveinek illetékességi területének külterületén. Az ellenőrzés célja a fertőzött területek 
feltárása, eljárás kezdeményezése a mentesítés érdekében. A közérdekű védekezés végrehajtásának kezdeményezését követően az elrendelő hatóság részére 
folyamatos adatszolgáltatás biztosítása. 

2. Az ellenőrzés eszköze: 

- helyszíni ellenőrzés kiértesítés nélkül, szemrevételezéssel, mérések végzésével; 

- saját kezdeményezésre, valamint bejelentésre (Parlagfű Bejelentő Rendszer, Parlagfű Információs Rendszer); 

- az illetékes hatóságok és a lakosság tájékoztatása, kapcsolat civil szervezetekkel. 

3. Az ellenőrzés fő szempontjai: 

- célirányos feltárás bejelentésekre támaszkodva, 
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- a parlagfűvel veszélyeztetett területek ellenőrzése a vonatkozó jogszabályok illetve eljárásrend alapján. 

4. Az ellenőrzés időszaka:  

Tárgyév július 1-től a vegetációs időszak végéig folyamatosan. 

5. Az ellenőrzés ütemezése: 

Az ellenőrzés folyamatos, helyszíni ellenőrzés hetente legalább két alkalommal történjen. 
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal 
Ellenőrizendő kerület: Budapest II., III., X., XI., XII., XVIII., XX., XXI., XXII., XXIII. 
Ellenőrzést végzők: Rékai Tamás földügyi szakügyintéző, Latosinszky-Csallóközi Edina földügyi szakügyintéző 
 Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal 
Ellenőrizendő kerület: Budapest IV., XV., XVI., XVII. 
Ellenőrzést végzők: Bárdosné Kakuk Krisztina földügyi szakügyintéző, Kovács Gábor földmérési szakügyintéző 

6. Eljárási lépések meghatározása:  

Feltárt fertőzött területek a Főosztály által kiadott eljárásrend szerint.  

7. Alkalmazható szankciók:  

Vonatkozó jogszabályok alapján az illetékes Növény- és Talajvédelmi hatóság hatásköre.  

8. Ellenőrzésekről készített jelentés a Főosztály felé:  

Kétheti jelentések formájában. 

V. A földvédelmi eljárás keretében a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása során az eredeti állapot helyreállításának ellenőrzése, 

továbbá a termőföld más célú hasznosításának engedélyezése, illetve a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása során az 

utólagos engedély kiadása esetén a fizetési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése 

1. Az ellenőrzés tárgya, célja: 

- A Ket. 88. §-a alapján „a hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint végrehajtható 

döntésekben foglaltak teljesítését”; 

- A Tfvt. 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. Engedély nélküli más 

célú hasznosítás észlelése esetén a Tfvt. 16-17. §-aiban foglaltak szerint az ingatlanügyi hatóságnak eljárást kell lefolytatnia az igénybevevővel 

szemben; 

- Az ingatlanügyi hatóság a Tfvt. 16. § (4)-(8) bekezdései szerint elrendeli az eredeti állapot helyreállítását, vagy utólagos engedély kiadásával hozzájárul 

a más célú hasznosítás folytatásához, földvédelmi járulék (Tfvt. 21-22. §) és bírság (Tfvt. 24-25. §) kiszabása mellett. 
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2. Az ellenőrzés eszköze: 

- helyszíni ellenőrzés szemrevételezéssel, 

- ügyfél előzetes értesítése az ellenőrzés időpontjáról, 

- az ellenőrzés a teljesítési határidő lejártát követően hivatalból történik, 

- a fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése a hatályos körlevelekben foglaltak szerint történik. 

3. Ellenőrzésben résztvevő munkatársak:  

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala és Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala földügyi szervezeti egységeinek 

munkatársai. 

4. Az ellenőrzés fő szempontjai:  

A hatályos körlevelekben előírt iránymutatás szerint. 

5. Az ellenőrzés időszaka: 

A kötelező határozatokban előírt teljesítési határidő lejártát követően. 

6. Az ellenőrzés ütemezése:  

Az adott ügy sajátosságainak megfelelően. 

7. Eljárási lépések meghatározása:  

Az értekezletek és iránymutatások szakmai javaslata szerint. 

8. Alkalmazható szankciók:  

Földvédelmi járulék, földvédelmi bírság, eljárási bírság, adóhatósági végrehajtási eljárás megindítása (fizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén). 

9. Ellenőrzésekről készített jelentés a Főosztály felé:  

Havi, illetve éves statisztika formájában. 

VI. Jogszabályi kötelezettség alapján a földhasználati bejelentési kötelezettség és földhasználati nyilvántartás ellenőrzése 

1. Az ellenőrzés tárgya, célja: 

- A Ket. 88. §-a alapján „a hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható 

döntésekben foglaltak teljesítését”. 
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- A Fétv. 95. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a földhasználó a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül köteles az ingatlanügyi 

hatósághoz nyilvántartásbavétel céljából bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Fétv. 95. § (8) bekezdésében foglaltak szerint 

bírság kiszabására kerül sor. 

2. Az ellenőrzés eszköze: 

Informatikai leválogatás, helyszíni ellenőrzés. 

3. Ellenőrzésben résztvevő munkatársak:  

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala és Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala földügyi szervezeti egységeinek 

munkatársai. 

4. Az ellenőrzés fő szempontjai:  

A Tfvt-ben meghatározott földrészleteken a földhasználati bejelentési kötelezettség teljesítésének, továbbá a földhasználati nyilvántartás vezetésének az 

ellenőrzése a kiadott eljárásrend szerint. 

5. Az ellenőrzés időszaka, ütemezése:  

Negyedévente készített informatikai leválogatás szerint. 

6. Eljárási lépések meghatározása:  

A Főosztály útmutatója, javasolt eljárásrendje szerint. 

7. Alkalmazható szankciók:  

Földvédelmi bírság. 

Ellenőrzésekről készített jelentés a Főosztály felé havi, illetve éves statisztika formájában. 

VII. A művelési ág változás bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 

1. Az ellenőrzés tárgya, célja: 

- A Ket. 88. §-a alapján „a hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint végrehajtható 

döntésekben foglaltak teljesítését”; 

- A Tfvt. 3. §-ában foglaltak szerint a termőföld művelési ágának megváltoztatását - az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően - 

be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak, amely a bejelentés elmulasztása esetén földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót; 

- Az Inyvhr. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint - többek között a művelésiág-változásra vonatkozó - bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a 

járási hivatal a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (Fttv.) 14. §-ban meghatározott rendelkezések szerint jár el. 
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2. Az ellenőrzés eszköze:  

Határszemle alkalmával, egyéb hatósági eljárás során folytatott szemle alkalmával, vázrajzok záradékolása során. 

3. Ellenőrzésben résztvevő munkatársak:  

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala és Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala földügyi szervezeti egységeinek 

munkatársai. 

4. Az ellenőrzés fő szempontjai:  

Kiadott eljárásrend szerint. 

5. Az ellenőrzés időszaka, ütemezése:  

Adott ügy sajátosságai alapján. 

6. Eljárási lépések meghatározása: 

A Főosztály útmutatója szerint. 

7. Alkalmazható szankciók:  

Földvédelmi bírság. 

8. Ellenőrzésekről készített jelentés a Főosztály felé:  

Havi, illetve éves statisztika formájában. 

VIII. A Földforgalmi törvényben meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások, és tilalmak betartásának mezőgazdasági igazgatási 

szerv általi ellenőrzése 

1. Az ellenőrzés tárgya, célja: 

- A Ket. 88. §-a alapján „a hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint végrehajtható 

döntésekben foglaltak teljesítését”; 

- A Földforgalmi tv-ben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzése, továbbá az ezzel kapcsolatos 

jogkövetkezmények alkalmazása. 

2. Az ellenőrzés eszköze:  

Informatikai leválogatás, helyszíni ellenőrzés. 

3. Ellenőrzésben résztvevő munkatársak:  
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Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala és Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala földügyi szervezeti egységeinek 

munkatársai. 

4. Az ellenőrzés fő szempontjai, időszaka és ütemezése: 

 A törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Főosztály által meghatározott szempontok szerint és időtartamra vonatkozóan lefolytatandó 

ellenőrzés keretében kerül sor.  

5. Eljárási lépések meghatározása: 

A Főosztály útmutatója szerint. 

6. Alkalmazható szankciók: 

- Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv az ellenőrzése során a rendelkezésére álló adatok, bizonyítékok, és az összes körülmény alapos mérlegelése 

alapján első lépcsőként felhívja a figyelmét a jogszabálysértésre, és határidő megállapításával írásban felszólítja a jogszerű állapot helyreállítására. 

- Ha a kötelezett a felhívásban megadott határidőben nem tesz eleget a felszólításnak, a mezőgazdasági igazgatási szerv a kötelezettel szemben 

mulasztási bírságot szab ki, amelynek mértéke a föld szerzéskori aranykorona-értéke húszezerszeres szorzatának megfelelő forintösszeg. A bírság 

megfizetése alól felmentés nem adható, illetve fizetési kedvezmény nem nyújtható. A határidőre meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó 

köztartozás. A bírság ismételten kiszabható mindaddig, amíg a jogsértő állapot fennáll. 

- Ha a bírság kiszabása ellenére a kötelezett 6 hónap elteltével sem állítja helyre a jogszerű állapotot, a mezőgazdasági igazgatási szerv - az erdőnek 

minősülő föld kivételével a - Földforgalmi tv. 65. §-ában meghatározottak szerint intézkedik a föld kényszerhasznosításba adásáról. 

7. Ellenőrzésekről készített jelentés a Főosztály felé:  

A Minisztérium által meghatározott időpontban. 

IX. Szakfelügyeleti ellenőrzés 

Kerületi (járási) hivatalok ellenőrzése 

1. Ellenőrzés célja:  

A kormányhivatal szakfelügyelet útján végzi az illetékességi területéhez tartozó kerületi hivatalok földmérési és térképészeti tevékenységének törvényességi 

ellenőrzését a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes 

szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 42. § (1) bekezdés h) pontja alapján. 

2. Ellenőrzés tárgya:  
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A kormányhivatal a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) 

VM rendelet (VM rendelet) (1) bekezdés valamint e rendelet (3) bekezdés b), c), d) pontjai alapján, szakfelügyelet útján ellenőrzi a kerületi hivatalok földmérési 

és térképészeti hatósági feladatai elvégzése tekintetében a szakmai követelmények érvényesülését, minőségi követelmények biztosítását. 

3. Ellenőrzés eszköze: 

Helyszíni ellenőrzés, iratbetekintés, térképező rendszerben kezelt térkép szerkesztési vizsgálata betekintéssel, informatikai leválogatással. 

4. Ellenőrzés fő szempontjai, időszaka és ütemezése: 

Jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartásának ellenőrzése. Egy kerületi hivatalban legalább kéthavonta célellenőrzés tartása, figyelembe véve 

a Főosztály által meghatározott szempontokat. 

5. Ellenőrzést végző munkatárs:  

Körblné Németh Éva földmérési szakfelügyelő. 

6. Ellenőrzésről készített jelentés: 

Szakfelügyeleti tevékenységről összefoglaló jelentés készítése az országos szakfelügyeleti feladatokért felelős kormányhivatalnak, illetve beszámoló a Főosztály 

felé.  

Határidő: 2018. március 10.  

X. Állami alapadatot felhasználók, földmérő vállalkozások ellenőrzése 

1. Ellenőrzés célja:  

Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya a Korm. rendelet 42. § (3) bekezdése, valamint a VM rendelet 17. § alapján az állami alapadatokat 

tartalmazó (földmérési, ingatlan-nyilvántartási) térképek jogszerű felhasználásának ellenőrzése, jogszerűtlen és jogosulatlan adathasználat kiszűrése. 

Földmérési munkavégzéshez szükséges jogosultságok és azok érvényességének ellenőrzése. 

2. Ellenőrzés tárgya: 

- az állami alapadatokat tartalmazó térképek, illetve digitális térképi adatállományok, térinformatikai rendszerek geometriai alapját képező térképi 

adatállományok származásának ellenőrzése, 

- az önkormányzatok, közműszolgáltatók térinformatikai rendszerében tárolt térképi adatok kezelése és hozzáférési jogosultságok ellenőrzése, 

- külső felhasználó felé állami alapadatokat érintő adatszolgáltatás ellenőrzése, 

- az állami térképi adatbázis használatára vonatkozó jogszabályok betartása,  

- az állami alapadatokat felhasználó, kezelő, szolgáltató cégek és társaságok jogszerű adatfelhasználását biztosító okiratok ellenőrzése; az ellenőrzés 

tárgya többek között: az állami alapadatok igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása, adatszolgáltatóval kötött adat-felhasználási 
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megállapodás, éves adatfelhasználási díj fizetésének igazolása, állami alapadatok felett tulajdonosi jogokat gyakorló Földművelésügyi Minisztérium 

engedélye stb., 

- a földmérési és térképészeti tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság, illetve a tevékenységhez kapcsolódó jogszabályi előírások betartása, a 

vonatkozó nyilvántartások vezetésének ellenőrzése, [A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (Fttv.) 28. §, Korm. 

rendelet. 42.§ (3) bekezdés], 

- az ingatlan-nyilvántartási és az egyéb célú földmérési munkák munkarészeinek a készítőre vonatkozó tíz évig tartó megőrzési kötelezettség 

betartásának ellenőrzése. [Fttv. 31. § (4) bekezdése]. 

3. Ellenőrzés eszköze: 

Helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás kérése, térinformatikai rendszerben kezelt térkép megtekintése, illetve webes felületen elhelyezett térképek ellenőrzése az 

internet felhasználásával.  

4. Ellenőrzés fő szempontjai: 

Jogszabályokban előírtak betartása (ellenőrzés tárgyánál részletezésre került). 

5. Ellenőrzés időszaka: 

2013 - 2016. év, valamint a 2017. év ellenőrzés megkezdéséig terjedő időszaka. 

6. Ellenőrzésben résztvevő munkatársak:  

Körblné Németh Éva  földmérési szakfelügyelő 

dr. Jánosiné dr. Kovács Kinga jogtanácsos 

Fináczy Tamás   földmérési ügyintéző 

7. Ellenőrzés ütemezése:  

Előzetes értesítést követően. 

 
I. negyedév  

Ellenőrzött szerv:  Urban-Lis Stúdió Kft. 
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2017. február 
Ellenőrzést végzők:  földmérési szakfelügyelő, jogtanácsos 
 
Ellenőrzött szerv:  Planeta 2000 Bt. 
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2017. március 
Ellenőrzést végzők:  földmérési szakfelügyelő, földmérési ügyintéző 
 
Ellenőrzött szerv:  Balogh Tibor  földmérő mérnök 
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2017. március 
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Ellenőrzést végzők:  földmérési szakfelügyelő, földmérési ügyintéző 
 
II. negyedév 

Ellenőrzött szerv:  Budapest XV. Kerület Önkormányzata 
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2017. április 
Ellenőrzést végzők:  földmérési szakfelügyelő, jogtanácsos 
 
Ellenőrzött szerv:  Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatala 
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2017. május 
Ellenőrzést végzők:  földmérési szakfelügyelő, jogtanácsos 

 
Ellenőrzött szervek: Önkormányzati webportálokon elérhető térképek FM engedély  

 szerinti megjelenítésének ellenőrzése 
Ellenőrzést végző:  földmérési szakfelügyelő 
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2017. június 

 
III. negyedév 

Ellenőrzött vállalkozás:  FŐTÁV Zrt. 
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2017. szeptember 
Ellenőrzést végzők:  földmérési szakfelügyelő, jogtanácsos 

 
IV. negyedév 

Ellenőrzött vállalkozás:  ORBIS-XXI. Kft. 
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2017. október 
Ellenőrzést végzők:  földmérési szakfelügyelő, földmérési ügyintéző  
 
Ellenőrzött vállalkozás:  HATÁRKŐ Földmérési Kkt. 
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2017. november 
Ellenőrzést végzők:  földmérési szakfelügyelő, földmérési ügyintéző 

8. Alkalmazható szankció megjelölése a vonatkozó jogszabályok alapján:  

Ellenőrzött hivatal adott határidőn belüli kötelezése a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére, indokolt esetben a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi 

Főosztálya által kiadott engedély visszavonásának kezdeményezése, illetve a megállapított és továbbra is fenntartott jogszabálysértésről történő tájékoztatás 

megküldése - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §-a alapján - Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 

Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályának intézkedés végett.  

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól szóló 129/2015. (V. 

27.) Korm. rendeletben előírt bírságok alkalmazása. 
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Ellenőrzött földmérő vállalkozás kötelezése az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére, indokolt esetben javaslat az Ingatlanrendezői Földmérői 

Minősítő Bizottság felé az ingatlanrendező földmérői minősítéssel rendelkező földmérő írásbeli figyelmeztetésére, minősítésének legfeljebb kétévi időtartamra 

történő felfüggesztésére vagy a minősítés visszavonására. [VM rendelet 18. § (1)-(2) bekezdése] 

Ellenőrzésről készített jelentés az országos szakfelügyeleti feladatokért felelős földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek: 2018. március 10. 
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Budapest Főváros Kormányhivatala 

Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

I. Építésügyi Osztály 

1. Az ellenőrzési tevékenység bemutatása: 

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági hatáskört gyakorló szervezeti egysége az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről  szóló 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) által meghatározott körben jár el. A Korm. rendelet 1. §-ából kiemelve: 

 „(5)  A Kormány a másodfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként, a sajátos építményfajták, valamint a repülőtér 

létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben, az OAH 

r.-ben meghatározottak, valamint a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott építmények hatósági ügyeinek, továbbá az (5a) és a (6) bekezdés kivételével - az építésügyi 

feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: másodfokú építésügyi hatóság) jelöli ki. 

(5a) A Kormány a másodfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként a 7. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalt 

jelöli ki, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal szakhatóságként az első fokú építésügyi hatóság eljárásában eljárt. 

(6)  A Kormány a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott műemléki értéket, műemléket, továbbá műemlék telkét érintő 

ügyekben másodfokú építésügyi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát építésügyi és örökségvédelmi feladatkörében, országos illetékességgel jelöli 

ki. 

(7) A sajátos építményfajták tekintetében az építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli ki. Ilyen jogszabály hiányában ezen 

építményfajtákat és építményeket érintő építésügyi hatósági ügyekben a (2) és az (5) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésügyi hatóság jár el. 

(8)  A Kormány azokban az esetekben, amikor az ügyfajtára vonatkozó jogszabály általános építésügyi szakkérdésben szakhatóság közreműködését rendeli el, 

vagy kiemelt jelentőségű ügyben - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - szakhatóságként első 

fokon a (2) bekezdés szerinti hatóságot, másodfokon az (5) bekezdés szerinti hatóságot jelöli ki.” 

 

Fentiekből adódóan az Építésügyi Osztály építésügyi és építésfelügyeleti feladat- és hatáskört gyakorló munkatársai döntően másodfokú hatáskört gyakorolnak. 

Illetékességi területükön, Budapesten mind a 23 kerületi jegyző, továbbá a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott területek vonatkozásában a 

Fővárosi Főjegyző, mint általános építésügyi hatóságok felett felügyeleti szervként jár el. Ide tartozik az illetékességi területen lévő elsőfokú kiemelt építésügyi 

hatóságok fölötti felügyeleti jogkör, továbbá az építésfelügyeleti hatóságok feletti felügyeleti jogkör is. Ennek megfelelően  Budapest Főváros Kormányhivatala I. 

és V. Kerületi Hivatalainak építésügyi és építésfelügyeleti feladatokat ellátó szervezeti egységei is az Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és 

Törvényességi Felügyeleti Főosztály által felügyelt elsőfokú hatóságok.  

2. Jogszabályi háttér:  

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), 
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- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.), 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, 

- a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet, 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet, 

- az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 

- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 

- a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 

3. A 2017. évben tervezett ellenőrzési feladatok az építésügy, építésfelügyelet területeken: 

2017. évben le kell folytatni Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala Építésügyi Osztálya és Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi 

Hivatala Építésügyi Osztálya, mint kiemelt általános elsőfokú építésügyi hatóságok felügyeleti célvizsgálatát. 

Továbbá le kell folytatni Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala Építésfelügyeleti Osztálya és Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatal Építésfelügyeleti Osztálya, mint elsőfokú építésfelügyeleti hatóságok felügyeleti célvizsgálatát. A vizsgálatoknak az alábbi 2016. évi ügytípusokra kell 

kiterjednie: 

- bontási engedélyezés, bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvétele 

- előzetes nyilatkozat, építésügyi hatósági szolgáltatás 

- építési engedélyezés, összevont engedélyezés, összevont telepítési eljárás 

- engedély hatályának meghosszabbítása 

- építésügyi szakhatósági állásfoglalások 

- építésügyi bírság, építésfelügyeleti bírság kiszabások és végrehajtásuk 

- fennmaradási engedélyezés  

- használatbavételi engedélyezés, használatbavétel tudomásulvétele 

- hatósági bizonyítvány kiadása 

- hatósági végrehajtás elrendelése 

- jogutódlás tudomásulvétele 

- kötelezés teljes vagy részleges bontásra 

- kötelezés szabályossá tételre  

- kötelezés veszélyes állapot megszüntetésére 
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- országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése 

- veszélyhelyzet esetén végzett építési tevékenység tudomásulvétele 

- építésfelügyeleti ellenőrzési tevékenység 

- építésrendészeti ellenőrzési tevékenység 

- jókarbantartásra kötelezések 

- saját hatáskörben visszavont határozatok 

A vizsgálat általános- és célvizsgálat, melynek kiemelt célja az eljárási határidők betartásának és a tényállás-tisztázási kötelezettségnek a vizsgálata, korábbi 

ellenőrzési tapasztalat alapján. 

4. Ellenőrzést végzők: 

Az ellenőrzések végrehajtásáért az Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Főosztály Építésügyi Osztálya a felelős: az 

osztályvezető és a közigazgatási főtanácsadó irányításával az építésügyi és építésfelügyeleti feladatokat is ellátó, kerületi beosztások szerinti referensek. 

Tekintettel arra, hogy az ellenőrzések elvégzésére külön szervezeti egységgel, illetve létszámmal nem rendelkezünk, így a kitűzött ellenőrzési feladatok 

végrehajtására a kötelező hatósági feladatok ellátása mellett, részben azok függvényében, azok tapasztalatait is az ellenőrzési tevékenységbe bevonva kerül 

sor. A jelentés-tervezeteket az ellenőrzött kerületek másodfokú referensei készítik elő, állítják össze, jogi ellenjegyzéssel.  

Az ellenőrzési jelentés-tervezetet jogi ellenjegyzést követően az osztályvezető, ill. a főosztályvezető kiadmányozza, amelyre az ellenőrzött szerv észrevételt 

tehet. A végleges ellenőrzési jelentéseket a főosztályvezető, az osztályvezető, a közigazgatási főtanácsadó, és a kerületi referensek írják alá. 

A felügyeleti ellenőrzésre egyrészről helyszíni ellenőrzés keretében kerül sor, másrészről szükség esetén az előre megadott bontásban megkért iratok, és az 

ÉTDR-be történő betekintésbiztosításával történik. 

5. Ellenőrzési terv: 

- Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Építésügyi Osztálya, mint kiemelt elsőfokú építésügyi hatóság felügyeleti ellenőrzése 

Határidő: 2017. május 15. 

- Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Építésfelügyeleti Osztálya, mint elsőfokú építésfelügyeleti hatóság felügyeleti ellenőrzése 

Határidő: 2017. június 30. 

- Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatal Építésfelügyeleti Osztálya, mint elsőfokú építésfelügyeleti hatóság felügyeleti ellenőrzése 

Határidő: 2017. október 15. 

- Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatal Építésügyi Osztálya, mint kiemelt elsőfokú építésügyi hatóság felügyeleti ellenőrzése 

Határidő: 2017. november 30. 
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II. Örökségvédelmi Osztály 

1. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály kulturális örökségvédelmi, 

valamint műemléki értéket érintő építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásainak törvényességi és szakszerűségi szempontok szerinti 

vizsgálata 

Felelős:      dr. Zelenyánszki Éva osztályvezető 

Határidő:     2017. I. félév 

Jegyzőkönyv elkészítésének határideje:  2017. július 1. 

Közreműködik:  Juhász Györgyné, Szedmer Szilvia, Hunorné Gilányi Piroska, Király Judit műemlék-felügyelők, dr. Horváthné dr. 

Simon Katalin, Bozóki-Ernyey Katalin régészeti felügyelők 

2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály kulturális örökségvédelmi, valamint 

műemléki értéket érintő építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásainak törvényességi és szakszerűségi szempontok szerinti vizsgálata 

Felelős:      dr. Zelenyánszki Éva osztályvezető 

Határidő:     2017. II. félév 

Jegyzőkönyv elkészítésének határideje:  2017. szeptember 30. 

Közreműködik:  Juhász Györgyné, Szedmer Szilvia, Hunorné Gilányi Piroska, Király Judit műemlék-felügyelők, dr. Horváthné dr. 

Simon Katalin, Bozóki-Ernyey Katalin régészeti felügyelők 

3. Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály kulturális örökségvédelmi, valamint műemléki 

értéket érintő építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásainak törvényességi és szakszerűségi szempontok szerinti vizsgálata 

Felelős:      dr. Zelenyánszki Éva osztályvezető 

Határidő:     2017. II. félév 

Jegyzőkönyv elkészítésének határideje:  2017. december 31. 

Közreműködik:   Juhász Györgyné, Szedmer Szilvia, Hunorné Gilányi Piroska, Király Judit műemlék-felügyelők, dr. Horváthné dr. 

Simon Katalin, Bozóki-Ernyey Katalin régészeti felügyelők 

4. Műemlék ingatlanok jókarbantartásának, hasznosításának elérésére irányuló elsőfokú építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi 

hatósági eljárások (engedélyek, kötelezések, bírságolások) felügyeleti vizsgálata, cél- és utóvizsgálat valamennyi elsőfokú hatóságnál 

Felelős:      dr. Zelenyánszki Éva osztályvezető 

Határidő:     2017. II. félév 

Értékelés elkészítésének határideje:  folyamatos 

Közreműködik:     Juhász Györgyné, Szedmer Szilvia, Hunorné Gilányi Piroska, Király Judit műemlék-felügyelők 

 



oldal 118 / 319 

 

 

A vizsgálat általános- és célvizsgálat, melynek kiemelt célja az eljárási határidők betartásának és a tényállás-tisztázási kötelezettségnek a vizsgálata, korábbi 

ellenőrzési tapasztalat alapján. 

III. Hatósági Osztály 1. 

1. Célellenőrzés lefolytatása személyi adat- és lakcím-nyilvántartási ügyekben a IV. kerületben.  

Felelős:      dr. Földvári Béla főosztályvezető-helyettes 

Határidő:     2017. I. félév  

Jegyzőkönyv elkészítésének határideje:  2017. december 31. 

Közreműködik:      Szabó Mónika 

2. Célellenőrzés lefolytatása személyi adat- és lakcím-nyilvántartási ügyekben a VIII. kerületben. 

Felelős:      dr. Földvári Béla főosztályvezető-helyettes 

Határidő:     2017. I. félév 

Jegyzőkönyv elkészítésének határideje:  2017. december 31. 

Közreműködik:     dr. Kiss Bernadett 

3. Célellenőrzés lefolytatása közlekedési igazgatási ügykörben a IV. kerületben. 

Felelős:      dr. Földvári Béla főosztályvezető-helyettes 

Határidő:     2017. II. félév 

Jegyzőkönyv elkészítésének határideje:  2017. december 31. 

Közreműködik:     Plattner György 

4. Célellenőrzés lefolytatása közlekedési igazgatási ügykörben a  VIII. kerületben. 

Felelős:      dr. Földvári Béla főosztályvezető-helyettes 

Határidő:     2017. II. félév 

Jegyzőkönyv elkészítésének határideje:  2017. december 31. 

Közreműködik:     Farkas Hilda 

5. Építmény- és telekadó adónemben fizetési kötelezettség megállapítása (kivetés, utólagos adó-megállapítás) ellenőrzése a VIII. kerületben. 

Felelős:      dr. Földvári Béla főosztályvezető-helyettes 

Határidő:     2017. I. félév  

Jegyzőkönyv elkészítésének határideje:  2017. december 31. 

Közreműködik:     dr. Vigh-Papp Kinga Petra, Simon Erika, dr. Maródi Gabriella 
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6. Építmény- és telekadó adónemben fizetési kötelezettség megállapítása (kivetés, utólagos adó-megállapítás) ellenőrzése a XV. kerületben. 

Felelős:      dr. Földvári Béla főosztályvezető-helyettes 

Határidő:     2017. II. félév 

Jegyzőkönyv elkészítésének határideje:  2017. december 31. 

Közreműködik:     dr. Vigh-Papp Kinga Petra, Simon Erika, dr. Maródi Gabriella 

IV. Hatósági Osztály 2. 

1. A kereskedelmi hatáskör gyakorlásának ellenőrzése a VIII. kerületben 

Felelős:      dr. Földvári Béla főosztályvezető-helyettes, dr. Almási Győző osztályvezető 

Határidő:     2017. I. félév 

Jegyzőkönyv elkészítésének határideje:  2017. december 31. 

Közreműködik:     dr. Szamos Márton Ádám, dr. Janky-Veress Franciska, Pető István 

2. Az iparhatósági hatáskör gyakorlásának ellenőrzése a IV. kerületben 

Felelős:      dr. Földvári Béla főosztályvezető-helyettes, dr. Almási Győző osztályvezető 

Határidő:     2017. II. félév 

Jegyzőkönyv elkészítésének határideje:  2017. december 31. 

Közreműködik:     dr. Szamos Márton Ádám, dr. Janky-Veress Franciska, Pető István 

3. A hadigondozási hatáskör gyakorlásának ellenőrzése a XIV. kerületben. 

Felelős:      dr. Földvári Béla főosztályvezető-helyettes, dr. Almási Győző osztályvezető 

Határidő:     2017. I. félév 

Jegyzőkönyv elkészítésének határideje:  2017. december 31. 

Közreműködik:     Kissné Szerdi Mária, dr. Brezony Dóra, Nagy-Moos Zsuzsanna 

V. Oktatási Osztály: 

A) Az egyházi és a magán köznevelési intézmények fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 34. § (2) bekezdése alapján. 

1. Ellenőrzés típusa: 

Törvényességi ellenőrzés, amelyet a Ket. hatósági ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell lefolytatni. 
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2. Ellenőrzés tárgya: 

Mintavétel alapján Budapest főváros egyházi és magán intézményfenntartóinak törvényességi ellenőrzése annak céljából, hogy a fenntartó az alapító okiratban 

és a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően működteti-e intézményét. Az ellenőrzés keretében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 160. § a), b), c), d), h) pontjaiban foglaltak kerülnek vizsgálatra. 

3. Kiválasztás szempontjai: 

Az intézmény székhelye elsősorban Budapesten legyen. 

A nyilvántartásban szereplő valamennyi intézménytípus reprezentált legyen. 

4. Ellenőrzés célja: 

Az ellenőrzés első sorban a jogkövető magatartás megvalósulásának elősegítését célozza. 

5. Ellenőrzés formája: 

Elsősorban iratbemutatás, esetenként helyszíni ellenőrzés. 

6. A tervezett ellenőrzések száma: 

150 intézmény fenntartói tevékenységének ellenőrzése (75 az első félévben, 75 a második félévben). 

7. Ellenőrzés ütemezése:  

2017. január 1. és december 31. közötti időszakban. 

8. Felelős: 

 Dr. Stéhli Róbert oktatási hatósági jogi szakügyintéző, szakmai tanácsadó 

 

B) A köznevelési intézmények jogszabályi feltételeknek megfelelő működésének hatósági ellenőrzése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

tv. (a továbbiakban: Nkt.) 79. § (2) bekezdése alapján 

 

1. Ellenőrzés típusa: 

Hatósági ellenőrzés a Ket. rendelkezései alapján. 

Mintavétel alapján Budapest főváros esti képzéssel rendelkező középiskoláiban a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésének és valódiságának, valamint a 

tanulmányok alatti és az állami vizsgák megszervezésének és lebonyolításának hatósági ellenőrzése (229/2012. Korm. rendelet 38. § (1) d) és e) pontja). 

2. Kiválasztás szempontjai: 

Mintavétel alapján az esti képzést folytató középiskolák, összesen 30 darab. 
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3. Ellenőrzés célja: 

Az ellenőrzés elsősorban a jogkövető magatartás megvalósulásának elősegítését célozza. 

4. Ellenőrzés formája: 

Helyszíni ellenőrzés keretében dokumentum ellenőrzés, helyszíni szemle. 

5. Ellenőrzés ütemezése: 

2017. március 1 – május 31., továbbá 2017. október 1 - december 31. közötti időszakban (15-15 intézmény). 

6. Felelős:  

Dr. Stéhli Róbert oktatási hatósági jogi szakügyintéző, szakmai tanácsadó 

 

C) Hatósági ellenőrzés a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének 

részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján. 

 

A Rendelet 7. §-a alapján „a kormányhivatal minden év február utolsó munkanapjáig (2017. február 28-ig) éves ellenőrzési tervet készít.” 

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Oktatási Osztálya a tárgykörben 

a vizsga-szervezők 30%-ának hatósági ellenőrzését 2017. évben abban az esetben tervezi, amennyiben a költségvetési fedezet rendelkezésre áll. 

 



 

 

 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala 

Tárgy:   

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők 

ellenőrzése 

III. Örökségvédelmi ellenőrzések 

IV. Építésfelügyeleti ellenőrzések 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 

- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30) Kormányrendelet, 

- Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet, 

- Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet, 

- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, 

- Egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet, 

- Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet. 

1.  Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala I Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni vállalkozók 

hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése és célterületei: 

Általános ellenőrzés 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva figyelemmel az Evectv. 19/A. § (2) bekezdésében előírt 

jogszabályi rendelkezésekre. 
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Célellenőrzés 

2017. január 1. és 2017. december 31. között azon egyéni vállalkozók szúrópróba szerűen történő ellenőrzésére kerül sor, akik  olyan szolgáltatásokat 

nyújtanak, melyek az azt igénybevevő személyek életét, testi épségét, egészségét, vagyonát érintő kockázatokat hordoznak. 

 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az ellenőrzés módja: 

- Hatóság által elrendelt iratbemutatással, adatszolgáltatással és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és a hatóság nyilvántartáson alapuló 

ellenőrzés; 

- A Hatóság hivatali helyiségébe történő személyes megjelenésre való kötelezéssel (idézés) megvalósuló ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés eszközei: 

- Adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatáskérés; 

- Helyszíni ellenőrzés; 

- Ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv 

– adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő – adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló – ellenőrzés; 

- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben 

kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az hivatalban - ügyfélként - megjelenni. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének – ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti – feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 
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-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 

rendelkezéseknek. 

- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az 

engedély birtokában végezheti. 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az 

adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi te lephelyen 

(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

6.  A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja: 

- Az Evectv. 19. § (3) bekezdés c) pontja alapján ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem folytathatja 

jogszerűen; 

- Az Evectv. 19/A. § (4) bekezdése alapján amennyiben az e törvényben vagy más jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a 

hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget. 

 

Amennyiben az ellenőrzés során a Hatóság megállapítja, hogy az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel, és 

az elhárítható, a Hatóság az Evectv. 19. § (3) bekezdése szerinti jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az 

akadályt a közlésétől számított 20 napon belül hárítsa el. A felszólítást az egyéni vállalkozó részére tértivevénnyel kell közölni. 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha: 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

 

A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más jogszabályban 

előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget. Amennyiben Hatóság a hatáskörén kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel 

rendelkező hatósággal. 

 

A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a következő – 

keletkezésétől számított két évig kezelt – adatokat: 

- az ügyfél nevét, 

- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
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- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet  

- 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 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező üzletszerű 

társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó 

szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva az alábbiak szerint. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
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5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők 

ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve a 

gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel rendelkezik, és aki 

a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 

- A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és – ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási tevékenység esetén – a 

szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy: 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból 

törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából. 

 

A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 

- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a 

hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen 

megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 

- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 
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III. Örökségvédelmi ellenőrzések 

1. Ellenőrzési időszak: 

2017. január 1. – 2017. december 31. között 

2. Ellenőrzések tárgya:  

Az örökségvédelmi hatóság illetékességi területén található védett műemléki érték, ill. védetté nyilvánított régészeti lelőhely ellenőrzése.  

Az ellenőrzési terv nem tartalmazza a hatósági eljárások során a jogszabályok és szakmai előírások szerint teljesített folyamatos ellenőrzési feladatot. 

3. Az ellenőrzések szempontrendszere: 

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. Korm. rendelet (továbbiakban Korm. r.) 71. § előírása szerint a 

védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken a hatóságnak öt évenként legalább egy alkalommal helyszíni ellenőrzést kell lefolytatnia. 

A Korm. r. 74. § szerint öt évenként legalább egy alkalommal helyszínen kell ellenőriznie az illetékességi területén található védett műemléki értéket. 

A helyszíni ellenőrzéseket a Korm. rendeletben előírt szabályok szerint kell megvalósítani, melyek szakterületenként a következők. 

 

Régészet: 

Az ellenőrzést a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum és a gyűjtőterületén érintett területi múzeum bevonásával kell lefolytatni. 

A helyszíni ellenőrzés során a Korm. r. 3. melléklete szerinti adatokat rögzítő jegyzőkönyvben és fotódokumentációval rögzíteni kell a védetté nyilvánított 

régészeti lelőhely állapotát. 

A jegyzőkönyvet és a fotódokumentációt meg kell küldeni a Nyilvántartási Irodának és a gyűjtőterületén érintett területi múzeumnak. 

 

Műemléki érték ellenőrzése: 

Az ellenőrzés helyszíni szemléje során a Korm. r. 11. melléklete szerinti állapot-felvételi adatlapot kell kitölteni. 

A műszaki állapotra vonatkozó, helyszíni szemrevételezésen alapuló jegyzőkönyvet kell felvenni. 

A jókarbantartáson túlmutató és a védett műemléki érték megőrzését elősegítő javaslatokat kell megfogalmazni. 

Az I. bírságkategóriába sorolt műemlékek esetében ellenőrizni kell az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott 

szervizkönyv vezetését, a műemlék műemlékvédelmi szempontú szakértői felülvizsgálatát. 

Az örökségvédelmi felügyelet keretében hivatalból elvégzendő, a helyszíni szemle dokumentumait a hatóság az éves helyszíni szemle napjától számított 

tizenöt napon belül elektronikus formában a Nyilvántartási Iroda útján az OÉNY-be feltölti. 

4. Az ellenőrzések ütemezése: 

Régészet: 

Az érintett régészeti területek rendkívül nagy kiterjedésűek. 1 régész-felügyelő áll rendelkezésre a munka elvégzésére. A régészeti tárgyú hatósági 

engedélykérelmek száma rendkívül magas. A hatósági eljárással érintett régészeti területek ellenőrzése folyamatosan történik. Az ütemezetten tervezett 

ellenőrzés havi 3 régészeti lelőhelyen történik, ez a 2017. év folyamán összesen 36 régészeti terület ellenőrzését jelenti. 
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Műemléki érték: 

A hatósági engedélyezési eljárások során a jogszabályi és szakmai előírások szerint folyamatos helyszíni ellenőrzés történik. A hatósági eljárással nem 

érintett műemléki ingatlanok felügyeleti ellenőrzése során havonta 10 műemlék ellenőrzése tervezett, ez 2017. év folyamán 120 műemlék ingatlan 

ellenőrzését jelenti. 

IV. Építésfelügyeleti ellenőrzések 

A) Építési folyamat felügyelete 

 

Helyszíni ellenőrzések, elektronikus építési napló ellenőrzések, jogosultság ellenőrzések 

1. Ellenőrzések tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala I Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen folyamatban lévő kivitelezési tevékenységek. Kiemelt 

figyelmet fordítunk a 7/2016. (IV. 7.) MvM utasításban foglaltakra, illetőleg az ezt felváltó 2017. évi miniszteri utasítás tartalmára.  

2. Ellenőrzési időszak: 

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Helye és száma: 

A megjelölt időszakban illetékességi terülen a helyszínek előzetes kiválasztása nélkül, a kivitelezés év közben történő észlelése alapján kiválasztott konkrét 

helyszíneken. Az észlelés alapja általában a megnyitott e-napló, továbbá a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítás és a 300 m2 alatti 

építmény építésére utaló e-napló nyitás. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Helyszínen 

- jegyzőkönyvben rögzített tények, 

- fényképfelvételek 

- nyilatkozatok 

- kivitelezéssel kapcsolatos dokumentumok (szerződések, tervek, igazolások…) 

 

Tényállás tisztázása során 

- iratbemutatás 

- ÉTDR rendszer 

- jogsegély 

- nyilvántartások (OÉNY, kamarai nyilvántartások, TAKARNET…) 
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5. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény46. § (3) bekezdése értelmében  

„Az építésfelügyeleti hatóság jogszabályban meghatározott módonb) a (2) bekezdés b) pont ba), bc), bd) alpontja, és a (2) bekezdés e) pontja szerinti 

feladatkörében az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását 

ba) megtilthatja és építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségére, 

az építési napló vezetésére vagy a kivitelezési tevékenység folytatásához szükséges kivitelezési dokumentációra vonatkozó szabályokat súlyosan 

megsértették, 

bb) megtiltja és a szabálytalan állapot megszüntetését elrendeli, továbbá építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha az építőipari kivitelezési tevékenység 

végzése az állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a közbiztonságot közvetlenül veszélyezteti, 

c) a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja és a (2) bekezdés e) pontja szerinti feladatkörében hatósági eljárást folytat le, építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, 

vagy a szükséges intézkedések megtétele érdekében megkeresi az eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy szervet, ha az ellenőrzése során azt 

állapítja meg, hogy a résztvevők nem rendelkeznek az előírt jogosultsággal, nem megfelelő a jogosultságuk, nem rendelkeznek az előírt regisztrációval vagy 

nem a regisztrációjuknak megfelelő tevékenységet végeznek, 

e) a (2) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében az ellenőrzésen tapasztaltak eredményeképpen 

ea) az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtilthatja, 

eb) a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében bontást, átalakítást rendel el, vagy a fennmaradási engedélyezés feltételeinek fennállása esetén 

megkeresi az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóságot.” 

6. Az ellenőrzések során alkalmazott főbb jogszabályok: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 

- az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, 

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet, 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, 

- az építésfelügyeleti bírságról szóló 238./2005. (X. 25.) Korm. rendelet.  

 
B) Építésrendészeti eljárás  

 

Lévén helyszíni ellenőrzésre, elektronikus építési napló ellenőrzésre, jogosultság ellenőrzésre alapított eljárás – hivatalból észlelt feladat, vagy más hatóság 

jelzésével történt kezdeményezés miatt – az építésrendészeti eljárás megindítása hatósági ellenőrzési cselekményhez kötött. 
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1. Ellenőrzések tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala I Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen folyamatban lévő kivitelezési tevékenységhez, vagy 

befejezett építkezéshez tartozó szabálytalanság azonosítása, avagy kizárása.  

2. Ellenőrzési időszak: 

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Helye és száma: 

A megjelölt időszakban illetékességi területünkön a helyszínek előzetes kiválasztása nélkül, az év közben meghatározott konkrét helyszíneken történik. A 

helyszín kijelölés alapja általában a társhatóság jelzése. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Helyszínen: 

- jegyzőkönyvben rögzített tények, 

- fényképfelvételek 

- nyilatkozatok 

- kivitelezéssel kapcsolatos dokumentumok (szerződések, tervek, igazolások…) 

 

Tényállás tisztázása során: 

- iratbemutatás 

- ÉTDR rendszer 

- jogsegély 

- nyilvántartások (OÉNY, kamarai nyilvántartások, TAKARNET…) 

5. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény46. § (3) bekezdése értelmében
  

„Az építésfelügyeleti hatóság jogszabályban meghatározott módon 

b) a (2) bekezdés b) pont ba), bc), bd) alpontja, és a (2) bekezdés e) pontja szerinti feladatkörében az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását 

ba) megtilthatja és építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségére, 

az építési napló vezetésére vagy a kivitelezési tevékenység folytatásához szükséges kivitelezési dokumentációra vonatkozó szabályokat súlyosan 

megsértették, 

bb) megtiltja és a szabálytalan állapot megszüntetését elrendeli, továbbá építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha az építőipari kivitelezési tevékenység 

végzése az állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a közbiztonságot közvetlenül veszélyezteti, 

c) a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja és a (2) bekezdés e) pontja szerinti feladatkörében hatósági eljárást folytat le, építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, 

vagy a szükséges intézkedések megtétele érdekében megkeresi az eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy szervet, ha az ellenőrzése során azt 
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állapítja meg, hogy a résztvevők nem rendelkeznek az előírt jogosultsággal, nem megfelelő a jogosultságuk, nem rendelkeznek az előírt regisztrációval vagy 

nem a regisztrációjuknak megfelelő tevékenységet végeznek, 

e) a (2) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében az ellenőrzésen tapasztaltak eredményeképpen 

ea) az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtilthatja, 

eb) a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében bontást, átalakítást rendel el, vagy a fennmaradási engedélyezés feltételeinek fennállása esetén 

megkeresi az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóságot.” 

6. Az ellenőrzések során alkalmazott főbb jogszabályok: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 

- az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, 

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet, 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet.  

V. Jókarbantartási kötelezési eljárás  

Helyszíni ellenőrzések  

1. Ellenőrzések tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala I Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területén az élet-, a vagyon- és a közbiztonság 

veszélyeztetésére utaló hatósági-, vagy szakértői közlés tényszerűségének megállapítása.  

2. Ellenőrzési időszak: 

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Helye és száma: 

A megjelölt időszakban illetékességi területünkön a helyszínek előzetes kiválasztása nélkül, az év közben kapott jelzés alapján kiválasztott konkrét 

helyszíneken.  

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Helyszínen 

- jegyzőkönyvben rögzített tények, 

- fényképfelvételek 

- nyilatkozatok 
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Tényállás tisztázása során 

- iratbemutatás 

- ÉTDR rendszer 

- jogsegély 

- nyilvántartások (OÉNY, kamarai nyilvántartások, TAKARNET…) 

5. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény46. § (3) bekezdése értelmében:  

„Az építésfelügyeleti hatóság jogszabályban meghatározott módon 

d) a (2) bekezdés c) pontja szerinti feladatkörében jogszabályban meghatározott ellenőrzést végez a meglévő építmények körében, az ellenőrzésen 

tapasztaltak eredményeképpen 

da) kötelezheti az építmény tulajdonosát a szükséges munkálatok elvégzésére, 

db) elrendeli az építmény felülvizsgálatát, a szükség szerinti építési munkák elvégzését, ha az építmény állapota az állékonyságot, az életet és az 

egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti.”  

6. Az ellenőrzések során alkalmazott főbb jogszabályok: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 

- az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, 

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet, 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet.  
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Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala 

 Tárgy:  

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

II. Fényképész és video-felvétel készítés tevékenységet végzők ellenőrzése 

III. Üzletszerűen társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

IV. Temetkezési szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

V. Népegészségügyi Osztály ellenőrzési terve 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, 

- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni 

vállalkozókszabályszerű működésének hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

Az induló egyéni vállalkozások, valamint tevékenységi kör bővítését bejelentő egyéni vállalkozók ellenőrzését a Hatóság folyamatosan 2017. január 1. és 

2017. december 31. között időszakban, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva végzi. (30 napon belül történő ellenőrzés) 

A fényképész és videó-felvétel készítés tevékenységgel foglalkozó egyéni vállalkozók ellenőrzését 2017. január 1. és 2017. december 20. között kiemelten. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése négyfél módon történhet: 

- Az egyéni vállalkozók bevonása nélkül, a közhiteles nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés; 

- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló – ellenőrzés; 

- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben 

kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
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A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

- Az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek 

használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult. 

- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének– ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti – feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 

- A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül, továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel ellenőrzi azt, hogy az egyéni 

vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. 

- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az 

engedély birtokában végezheti. 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az 

adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik. A képesítési követelményeknek a tevékenység folytatása során folyamatosan meg kell felelni. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 

(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Amennyiben az ellenőrzés során a Hatóság megállapítja, hogy a tevékenység megkezdésének, vagy folytatásának akadálya merül fel, de az akadály 

elhárítható, a Hatóság – a jogkövetkezményekre való figyelmeztetést követően – felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. 

 

A felszólításban az egyéni vállalkozó számára a közléstő számított 30 napos határidőt kell biztosítani. 

Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn 

- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen 

- ha az egyéni vállalkozó a székhelyként megjelölt cím használatának jogosságát nem tudja igazolni 
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Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evectv.) (4) bekezdése szerint a Hatóság az egyéni vállalkozó 

főtevénysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az az e törvényben vagy más jogszabályban előírt követelményeknek nem 

felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget.  

 

Az Evectv. 19. § (3) bekezdése alapján a Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha a) az egyéni vállalkozói tevékenység 

megkezdésének feltételei nem állnak fenn vagy a tevékenység folytatását kizáró ok áll fenn, így különösen, ha az egyéni vállalkozó nem rendelkezik 

nyilvántartott székhellyel vagy főtevékenységgel. 

 

A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört 

törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a 

kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 

 

Az ellenőrzés során figyelembe vett jogszabályok: 

- Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evectv.) 

- Az egyéni vállalkozó igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet  

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 

- A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 

- Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 

- közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 

- 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési hatóságról 

- 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő 

szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól 

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

- 47/2011. (V. 31.) VM rendelet az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról 

- 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

- 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 

- 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 

- 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 
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- 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 

- 2004. évi I. törvény a sportról 

II. A fényképész, és a videó-felvétel készítés szolgáltatást végzők ellenőrzése 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos. 

III. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet,  

- 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 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény. 

1.  Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területén székhellyel/lakóhellyel rendelkező üzletszerű 

társasházkezelő vagy ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2.  Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3.  Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

A Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
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5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás 

közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenység csak akkor folytatható, ha a szolgáltatást nyújtó a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel illetve a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel 

rendelkezik, és a hatóság által vezetett nyilvántartásban szerepel. 

- A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A Hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha a Hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból 

törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából. 

 

A Hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 

- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a 

hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, akik tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen 

megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 

- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 

  

IV. Temetkezési szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  
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- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) valamint a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

 A Törvényben és a Kormányrendeletben előírt jogszabályi feltételek teljesítésének vizsgálata. Az ellenőrzés célja a megelőzés, a hibák feltárása, a 

jogkövetésre való figyelemfelhívás.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

A Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- helyszíni ellenőrzés 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- a szolgáltatást végző személy büntetlen előéletű és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

- pénzügyi teljesítőképesség ellenőrzése (adó-és járulékfizetési kötelezettségének eleget tesz, 

- a temetkezési szolgáltató meghatározott vagyoni biztosítékkal folyamatosan rendelkezik, 

- a temetkezési szolgáltató vagy legalább egy, a temetkezési szolgáltatási tevékenységben személyesen közreműködő alkalmazottja rendelkezik a 

szakmai képesítéssel, 

- a telephelyen a temetésfelvétel céljára szolgáló külön helyiség biztosításának ellenőrzése, valamint a székhely fekvőbeteg-szakellátást végző 

egészségügyi intézmény bármely pontjától számított 200 méteren kívül helyezkedik-e el. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Amennyiben a temetkezési szolgáltatást végző szolgáltató a temetkezési szolgáltató tevékenységre vonatkozó, jogszabályban előírt feltételeket nem teljesíti 

vagy az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, az engedélyt haladéktalanul visszavonja. 



oldal 139 / 319 

  

 

 

Sorszám Ellenőrzött neve Székhelye Nyilvántartási 

száma 

Ügyiratszám Ellenőrzés ütemezése    

(Év, hó) 

1 SEGÍTŐ KÉZ Temetkezési 

Szolgáltató Kft. 

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 37. 

1/2014. BP-

02/02/0832/2016. 

2017. június  

2 Télizöld Kegyeleti Szolgálat Kft. 1024 Budapest, 

 Retek utca 29. 

1/2016. BP-02/02/881/2016. 2017. június  

V. Népegészségügyi Osztály ellenőrzési terve 

Népegészségügyi Osztály ellenőrzései a szakmai irányításáért felelős Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály által kidolgozott 

szempontrendszer adaptálásával kerültek 2017. évre vonatkozóan meghatározásra. Ezek tartalma valamennyi kerületi népegészségügyi szervezet esetében 

egységes ellenőrzési rendszert képez, részletes tartalmuk a Népegészségügyi Főosztály ellenőrzései között került ismertetésre. 
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Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala 

Tárgy:  

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

II. Közfoglalkoztatási ellenőrzési terv 

III. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők 

ellenőrzése 

IV. Temetkezési szolgáltatást végzők ellenőrzése 

I. Egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 87-94. §,  

- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) 3/A. § (2) bekezdés e) pont, 

- járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (6) és (7) és a 8. § (2) bekezdés. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területén székhellyel rendelkező, működő egyéni vállalkozók 

hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

- Ket. 46-48. §.-ai alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, 

melyben kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett a Hatóságnál – ügyfélként – megjelenni; 

- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő – adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló – ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. §-a alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
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- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11. §-a szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének – ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti – feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 

- A Hatóság a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül, továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel ellenőrzi azt, hogy az egyéni vállalkozó 

működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. 

- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az 

engedély birtokában végezheti. 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az 

adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi te lephelyen 

(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

- Az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek 

használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult. 

 

2017. évben a szempontrendszer alapján, az egyéni vállalkozók által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők életét, testi épségét, egészségét, és vagyonát 

érintő kockázatokat magában hordozó, szabályozott szakmákat gyakorló egyéni vállalkozók ellenőrzése az alábbi tevékenységi körökre terjed ki: 

 

Megnevezés ÖVTJ kódok: 

Építőipar 
411001-439918 

 

Kis- és nagykereskedelem, 451101-479906 

Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás 551001-563006 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 871001-889907 

Egészségügyi szolgáltatások 861001-869010 
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6.  A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltételei nem állnak fenn vagy a tevékenység folytatását kizáró ok áll fenn,  így különösen, ha az 

egyéni vállalkozó nem rendelkezik nyilvántartott székhellyel vagy főtevékenységgel; 

- ha az egyéni vállalkozó az Evectv. 11. § (1) bekezdés c)pontja szerinti tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen; 

 

 Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az az Evectv-ben vagy más jogszabályban 

előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi 

kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. 

 

Amennyiben az egyéni vállalkozó által végzett valamely tevékenység az Evectv-ben vagy más jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a 

tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget, a tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, 

amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. 

 

Ha az egyéni vállalkozó rosszhiszeműen jár el, vagy valótlan adatot szolgáltat, a Ket. szerint eljárási bírsággal sújtható. 

 

A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a következő – 

keletkezésétől számított két évig kezelt – adatokat: 

- az ügyfél nevét, 

- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 

- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 

II. Közfoglalkoztatási ellenőrzési terv 

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala, Foglalkoztatási Osztály a Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált keretéből, 2017. év folyamán 

támogatott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok ellenőrzését tervezi elvégezni 2017. évben. 
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Jogszabályi háttér: 

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (a továbbiakban: Flt.), 

- 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről, 

- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, 

- 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását 

követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról (továbbiakban: Pftv.), 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.), 

- 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (továbbiakban: Knyt.), 

- 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról (a továbbiakban: Kftv.), 

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.) 

- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (a továbbiakban: 

CivilTv.) , 

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, 

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Mötv.), 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.) 

- 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, 

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.), 

- 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) 

- 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról, 

- 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások díjáról, 

- 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről, 

- 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról, 

- 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról (a továbbiakban: 170/2011 (VIII. 

24.) Korm. rendelet), 

- 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet az állami foglakoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről, valamint e szervek hatósági 

és más feladatainak ellátásáról, 

- 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról, 

- 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, 

- 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről, 

- 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról, 

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, 

- 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról. 
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1. Az ellenőrzés tárgya: 

A közfoglalkoztatás eszközrendszere működésének elemzése és ellenőrzése, ezen felül a közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök, a napi munka 

teljesítményének nyilvántartása, az eszközök kiadása, visszavételezése a munka- és védőruha használata, a kártérítési eljárások, az elvégzett munka 

mennyiségi és minőségi ellenőrzése. 

Szabályszerűségi vizsgálat, arra vonatkozóan, hogy az alkalmazott gyakorlat mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak, a minőségi elvárásoknak.  

Az ellenőrzés kiemelt célja a program végrehajtóinak segítése. Az ellenőrzés észrevételeiről a hatósági ellenőr szóbeli vagy jegyzőkönyvi figyelemfelhívással 

él, javaslatot tesz a hiányosságok kiküszöbölésére határidő megállapításával. 

2. Az ellenőrzési időszaka:  

2017. január 1. - 2017. december 31. 

A hatósági ellenőrzés 2017. január 2. napján indul, folyamatos jelleggel, a soron kívül végrehajtandó eseti ellenőrzésekkel számolva a tervezett befejezés: 

2017. december 29. napja.  

A vizsgálat alapjául a 2016. január 1. és az ellenőrzés napja között megkötött hatósági szerződések szolgálnak. 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok esetében a helyi decentralizált kötelezettségvállalás legalább 10%-os ellenőrzési lefedettsége 

érdekében, továbbá a felkérések, a belföldi jogsegély keretében történő megkeresések, illetve bejelentés, a támogatott esetében felmerült, tudomásra jutott 

mulasztás, hiányosságok alapján valamennyi esetben tervezi az osztály elvégezni. 

3. Az ellenőrzés ütemezése: 

2017. január hónaptól kezdődően 12 ellenőrzési ütemben (12 hónap), átlag havi 1 támogatott ellenőrzését tervezzük lebonyolítani, úgy, hogy lehetőség 

szerint valamennyi közfoglalkoztató érintve legyen, valamint a kötelezettségvállalás összegének 10%-át lefedő ellenőrzés megvalósuljon. 

Az ellenőrzések a mindenkori támogatási időszak ütemezéséhez igazodnak. 

Az ellenőrzések megvalósulását, havi ellenőrzési terv alapján kerülnek teljesítésre. 

4. Az ellenőrzés módszere: 

Helyszíni ellenőrzés – a támogatott székhelyén, telephelyén, illetve a munkavégzés helyszínén történik. 

Adat és információgyűjtés – a hatósági ellenőr az ellenőrzött támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat kérhet be. 

Iratellenőrzés – az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok vizsgálata. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere:  

Az ellenőrzés a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, a 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér 

megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet) szabályainak helyes alkalmazására irányul. 

Ennek keretében a vizsgálat részei: 

- a közfoglalkoztatás eszközrendszerének és eredményeinek elemzése 

- a közfoglalkoztatási programok működése, ezen belül: 

o hatósági szerződés szabályszerűsége, az abban foglaltak teljesítése 
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o munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítése, 

o a közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottsága és a kérelemben foglalt adatok valódisága, 

o a program szakmai célja teljesülése, 

o a foglalkoztatás teljesülése (munkaidő-nyilvántartás, munkanapló vezetése, bevallások, bejelentések), 

o a bérfizetések jogcím szerinti kontrollja, különösen a garantált bérrel foglalkoztatottak esetében, 

o és a gazdálkodás (támogatási keret felhasználása, dokumentálása, tárgyi eszközök nyilvántartása). 

- az ellenőrzés alapján a szükségessé vált intézkedések megtétele, az intézkedések eredményének nyomon követése, a visszakövetelések kezelése. 

6. Az ellenőrzés formája: 

- Témavizsgálat lefolytatása a BFKH III. ker. Hivatalt érintően a közvetítési gyakorlat vizsgálatára vonatkozóan, a visszafoglalkoztatás és 

közfoglalkoztatásban történő bennmaradás mértékének csökkentése és az FHT-ban részesülők számára történő közfoglalkoztatási lehetőség 

biztosítása érdekében. 

- Célellenőrzés a közfoglalkoztatási programok megvalósításának előre meghatározott szempontok szerinti vizsgálata 

- Utóellenőrzés valamennyi intézkedési javaslattal lezárt ellenőrzés esetében a megtett intézkedések teljesítésének és azok hatásainak vizsgálata. Ha 

a hiányosságok mértéke kritikus, javaslatot tesz a támogatás elszámolhatóságának felfüggesztésére, vagy a szerződés szerinti mulasztásokkal 

arányos visszakövetelésre. 

7. Ellenőrzés visszacsatolás rendszere: 

Valamennyi ellenőrzés befejezését követően a döntéshozók számára megfelelő tájékoztatás nyújtása. 

Az ellenőrzések havi tervezéséről, a tényleges megvalósulásról a szakmai felügyeletet gyakorló Belügyminisztérium számára a mindenkor hatályos, „A 

közfoglalkoztatási programok munkaerő-piaci hatósági ellenőrzéséről” szóló BM/2015/05-02/E eljárásrend szabályai szerint szükséges számot adni. A havi 

munkatervet (.xlsx/xls.) kiterjesztésben a tárgyhót megelőző hónap 21-ig, a beszámolót a tárgyhót követő hónap 1-ig, megküldjük a Foglalkoztatási Főosztály 

részére, aki az összegzést követően továbbküldi a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási Statisztikai, 

Elemzési és Monitoring Főosztálya részére. 

A hatósági ellenőr az ellenőrzésről analitikát vezet, mely alapján a tapasztalatokról, észrevételekről beszámolót készít, és tájékoztatja a hivatalvezetőt, 

kérésre a felettes szervet. 

Az éves ellenőrzések megvalósulásáról a 66/2015. (III. 30) Korm. rendelet 7. § (3) bek. alapján összegző jelentés készül. A jelentést a szakmai irányító 

részére területi és támogatástípusonkénti, valamint ellenőrzési forma szerinti bontásban az ellenőrzési időszak lezárását követő 30 napon belül (2018. január 

30-ig) megküldésre kerül. 

III. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 
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- A fővárosi és megyei kormányhivatalról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, 

- 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 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala III: Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező üzletszerű 

társasházkezelő és ingatlankezelő gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők 

ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve a 

gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel rendelkezik, és aki 

a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 

- A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és – ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási tevékenység esetén – a 

szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy: 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 
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- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból 

törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából. 

 

A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 

- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a 

hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen 

megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 

- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 

IV. Temetkezési szolgáltatást végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A temetőkről és a temetkezésről1999. évi XLIII. törvény 30. § (6) bekezdés, 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala III: Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel vagy telephellyel rendelkező temetkezési 

szolgáltatók hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

  



oldal 148 / 319 

  

 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő – adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló – ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

A temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság a temetkezési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés 

keretében ellenőrzi azt is, hogy a nyilvántartásba vett temetkezési szolgáltatást végző személy büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási 

tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Ha a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság megállapítja, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenységére vonatkozó, jogszabályban előírt 

feltételt nem teljesíti vagy az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, az engedélyt haladéktalanul visszavonja. 

 

Ha a hatóság ellenőrzése során azt állapította meg, hogy a temetkezési szolgáltató a hatóságok által előírt kötelezettséget nem tartja be és a kötelezettség 

betartására felszólító hatósági végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül a szolgáltató a felszólításnak nem tesz eleget, a temetkezési szolgáltatásokat 

engedélyező hatóság – a jogsértés súlyát, jellegét és ismétlődését figyelembe véve – százezer forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szab ki. Ha a 

kötelezettség betartására felszólító végzés kézhezvételétől számított 60 napon belül a temetkezési szolgáltató a jogszabályoknak és hatósági határozatnak 

megfelelő működést nem állítja helyre, a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedélyt – adott tevékenység, telephely vagy mindkettő 

vonatkozásában – visszavonja. 
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Budapest Főváros Kormányhivatala IV.  Kerületi Hivatala 

 Tárgy:  

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- 

értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

III. Közfoglalkoztatási programok hatósági ellenőrzése 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni vállalkozók 

hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló – ellenőrzés, 

- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben 

kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 
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- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11. § szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 

-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül, továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel ellenőrzi, hogy az egyéni 

vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. 

- a KEKKH nyilvántartásában szereplő IV. kerületi székhelyű alább felsorolt tevékenységet folytató, maximum havi 20 vállalkozás fentieken túli 

ellenőrzése 

- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az 

engedély birtokában végezheti. 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az 

adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 

(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

- az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytatja jogszerűen. 

 

A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más jogszabályban 

előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi 

kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a 

kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 

A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a következő - 

keletkezésétől számított két évig kezelt - adatokat: 

- az ügyfél nevét, 
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- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 

- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 

 

Megnevezés ÖVTJ kódok: 

Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) m.s.n. 141301 

Felsőruházati termék gyártása 141302 

Egyenruházat 141303 

Népi iparművészeti és iparművészeti felsőruházat készítése 141304 

Férfifodrászat 960201 

Férfi-, női, gyermekfodrászat 960202 

Női fodrászat 960204 

Fodrászat az ügyfél otthonában 960207 

 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet, 

- A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 52-55. §, 

- 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 23/2013. (VI.28.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény. 
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1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező üzletszerű 

társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva, mely során minden, a nyilvántartásban legalább egy éve 

szereplő szolgáltató legalább egyszer sorra kerül. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérése (mely során megkereshető az ügyfél, annak tagja, 

alkalmazottja, foglalkoztatottja, továbbá az adóhatóság, ill. a bűnügyi nyilvántartó). 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

Üzletszerű társasházkezelő és ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja a szolgáltatókról vezetett nyilvántartás 

közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének biztosítása. 

A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha 

- a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, illetve a gazdálkodó szervezet szolgáltató legalább egy személyesen 

közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel rendelkezik, 

- szolgáltatói tevékenységével összefüggésben keletkezett jogerősen megállapított (adó)fizetési kötelezettségének eleget tett, 

- büntetlen előéletű és nem áll társasház-kezelői, ill. ingatlankezelői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá 

- a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból 

törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából, 
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- természetes személy szolgáltató meghalt vagy a nyilvántartásból való törlését kéri. 

 

A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 

- aki a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a hatóság részére nem 

jelenti be, és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen 

megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 

- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 

III. Közfoglalkoztatási programok hatósági ellenőrzése 

Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztálya a Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált keretéből, 2017. év folyamán 

támogatott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok hatósági ellenőrzését tervezi elvégezni 2017. évben. 

Jogszabályi háttér: 

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (a továbbiakban: Flt.), 

- 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről, 

- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, 

- 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását 

követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról (továbbiakban: Pftv.), 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.), 

- 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (továbbiakban: Knyt.), 

- 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról (a továbbiakban: Kftv.), 

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.), 

- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (a továbbiakban: 

CivilTv.), 

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, 
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- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Mötv.), 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.), 

- 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, 

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.), 

- 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.), 

- 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról, 

- 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások díjáról, 

- 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről, 

- 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról (a továbbiakban: 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet), 

- 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról (a továbbiakban: 170/2011 (VIII. 

24.) Korm. rendelet), 

- 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet az állami foglakoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről, valamint e szervek hatósági 

és más feladatainak ellátásáról, 

- 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról, 

- 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, 

- 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről, 

- 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról, 

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, 

- 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

A közfoglalkoztatás eszközrendszerének, működésének elemzése és ellenőrzése az ellenőrzési szempontoknak megfelelően. 

A közfoglalkoztatásra fordított támogatások jogszerű és a hatósági szerződésnek megfelelő felhasználásának ellenőrzése: 

- a programok végrehajtása során és azt követően, de az elévülési időn belül, a jogszabályok, valamint a belső szabályzatok, betartásának kontrollja, 

- szükségszerűen a törvényes állapot helyreállításának elősegítése,  

- vizsgálat arra vonatkozóan, hogy az alkalmazott gyakorlat mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak, a minőségi elvárásoknak, 

- azon okok és anomáliák feltárása, melyek jogsértéshez, helytelen eljárási gyakorlathoz vezethetnek, 

- az ellenőrzés alá vont személy vagy szerv figyelmének felhívása a tapasztalt jogsértésre, illetve annak lehetséges szankcionálására szóban vagy 

jegyzőkönyvben, 

- javaslattétel a hiányosságok kiküszöbölésére határidő megállapításával, továbbá 

- a program végrehajtóinak segítése.  
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2. Az ellenőrzési időszak: 

A hatósági ellenőrzés 2017. január 2. napján indul, folyamatos jelleggel zajlik. A soron kívül végrehajtandó eseti ellenőrzésekkel számolva a tervezett 

befejezés: 2017. december 29. napja.  

A vizsgálat alapjául a 2017. január 1. és az ellenőrzés utolsó napja között megkötött hatósági szerződések szolgálnak. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január hónaptól kezdődően 12 ellenőrzési ütemben (12 hónap), átlagosan kéthavonta 1 támogatott ellenőrzését tervezzük lebonyolítani, úgy, hogy 

potenciálisan valamennyi illetékességi területünkhöz tartozó kerületi közfoglalkoztató érintve lehet. Az ellenőrzések a mindenkori támogatási időszak 

ütemezéséhez igazodnak, elsősorban a II – III. negyedévben zajlanak. 

A hosszabb időtartamú, helyi közfoglalkoztatási programok esetében a decentralizált évi kötelezettségvállalás legalább 10%-os ellenőrzési lefedettségéig, 

továbbá a felkérések, a belföldi jogsegély keretében történő megkeresések, illetve bejelentés, a támogatott esetében felmerült, tudomásra jutott mulasztás, 

hiányosságok alapján tervezzük elvégezni.  

4. Az ellenőrzés eszközei: 

- Helyszíni ellenőrzés – a támogatott székhelyén, telephelyén, illetve a munkavégzés helyszínén történik. 

- Adat és információgyűjtés – a hatósági ellenőr az ellenőrzött támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat kérhet be. 

- Iratellenőrzés – az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok vizsgálata. 

o humánerőforrás, (1 fő közfoglalkoztatásért felelős ügyintéző, 1 fő aktíveszköz-koordinátor, 1 fő foglalkoztatási ügyintéző) 

o tárgyi feltételek (informatikai eszközök: laptop) 

A hatósági ellenőrzésben érintett kollégák munkaköri leírásukban szerepel a hatósági ellenőrzési tevékenység, számukra Megbízólevél került átadásra. Az 

ellenőrzés módját tekintve különböző munkamegosztási szempontok alapján végzik az ellenőrzést.  

Tárgyi feltételek szempontjából helyszíni ellenőrzés során a jegyzőkönyv felvételére laptop áll rendelkezésünkre. A bekért adatok és a helyben megtalálható 

iratok feldolgozását a napi munkavégzéshez használt eszközök biztosítják. 

Formája: 

- Témavizsgálat lefolytatása a IV. kerületi hivatalt érintően a közvetítési gyakorlat vizsgálatára vonatkozóan, a visszafoglalkoztatás és 

közfoglalkoztatásban történő bennmaradás mértékének csökkentése és az FHT-ban részesülők számára történő közfoglalkoztatási lehetőség 

biztosítása érdekében. 

- Célellenőrzés a közfoglalkoztatási programok megvalósításának előre meghatározott szempontok szerinti vizsgálatára. 

- Utóellenőrzés valamennyi intézkedési javaslattal lezárt ellenőrzés esetében a megtett intézkedések teljesítésének és azok hatásainak vizsgálata. Ha 

a hiányosságok mértéke kritikus, javaslatot tesz a támogatás elszámolhatóságának felfüggesztésére, vagy a szerződés szerinti mulasztásokkal 

arányos visszakövetelésre. 
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5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

Az ellenőrzés a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, a 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér 

megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet) szabályainak helyes alkalmazására irányul. 

Ennek keretében a vizsgálat részei: 

- a közfoglalkoztatás eszközrendszerének és eredményeinek elemzése 

- a közfoglalkoztatási programok működése, ezen belül: 

o hatósági szerződés szabályszerűsége, az abban foglaltak teljesítése 

o munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben és munkaköri leírásban foglaltak szerinti teljesítése, 

o a program szakmai célja teljesülése, 

o a napi munkavégzés nyilvántartása (jelenléti ívek, munkanaplók vezetése), 

o a bérfizetések jogcím szerinti kontrollja, különösen a garantált bérrel foglalkoztatottak esetében, 

o és a gazdálkodás (támogatási keret felhasználása, dokumentálása, tárgyi eszközök nyilvántartása). 

o a szabadságok kiadása, engedélyezése,  

o foglalkoztathatósági szakvélemények rendelkezésre állása és megfelelése,  

o munkakörnek megfelelő iskolai végzettség és szakképzettség vizsgálata,  

o a közfoglalkoztatási szerződések és azok módosításainak jogszerűsége,  

o az eszközök kiadása – visszavételezése, 

o a munka- és védőruha, védőital, finanszírozott tárgyi eszközök beszerzése és használata,  

o a kérelem munkatervében részletezett, tervezett és elvégzett munka mennyiségi és minőségi ellenőrzése. 

- az ellenőrzés alapján a szükségessé vált intézkedések megtétele, jegyzőkönyv elkészítése, az intézkedések eredményének nyomon követése, 

analitika vezetése. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei (visszacsatolás): 

Valamennyi ellenőrzés befejezését követően a döntéshozók számára megfelelő tájékoztatás nyújtása. 

Az ellenőrzések havi tervezéséről, a tényleges megvalósulásról a szakmai felügyeletet gyakorló Belügyminisztérium számára a mindenkor hatályos, „A 

közfoglalkoztatási programok munkaerő-piaci hatósági ellenőrzéséről ” szóló BM/2016/04-02/E eljárásrend szabályai szerint szükséges számot adni. A havi 

munkatervet (.xlsx/xls.) kiterjesztésben a tárgyhót megelőző hónap 23. napjáig, a beszámolót a tárgyhót követő hónap 3. napjáig megküldjük a 

Foglalkoztatási Főosztály részére, aki az összegzést követően továbbküldi a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság 

Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztálya részére. 

A hatósági ellenőr az ellenőrzésről analitikát vezet, mely alapján a tapasztalatokról, észrevételekről beszámolót készít, és tájékoztatja a hivatalvezetőt, 

kérésre a felettes szervet. 

Az éves ellenőrzések megvalósulásáról a 66/2015. (III. 30) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján összegző jelentés készül. A jelentést a szakmai irányító 

részére területi és támogatástípusonkénti, valamint ellenőrzési forma szerinti bontásban az ellenőrzési időszak lezárását követő 30 napon belül (2018. január 

29-ig) megküldésre kerül. 
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Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala 

 Tárgy: 

I. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

II. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

III. Építésfelügyelet hatósági ellenőrzése 

IV. Népegészségügyi Osztály ellenőrzési terve 

I. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, 

- 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 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvén, 

- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területén székhellyel/lakóhellyel rendelkező üzletszerű 

társasházkezelő és ingatlankezelő tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/egyéni vállalkozók/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
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5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Üzletszerű társasházkezelő és ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás 

közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve a 

gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel rendelkezik, és aki 

a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 

- A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, 

hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból 

törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából. 

 

A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 

- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a 

hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen 

megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 

- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 
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II. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet, 

- Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont. 

 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni vállalkozók 

hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 

- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben 

kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 14. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 
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- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének – ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti – feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 

- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az 

engedély birtokában végezheti. 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az 

adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 

(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen, 

- ha az egyéni vállalkozó nem rendelkezik nyilvántartott székhellyel vagy főtevékenységgel. 

 

A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más jogszabályban 

előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi 

kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a 

kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 

A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a következő - 

keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 

- az ügyfél nevét, 

- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 

- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
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III.  Építésfelügyelet hatósági ellenőrzési teve 

Az éves ellenőrzési terv célja, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala építésfelügyeleti hatáskörében az építőipari kivitelezések, vagy 

az építmények jókarbantartása körében az ellenőrzéseit - a jogszabályoknak és az építésügyért felelős miniszter által meghatározott szempontoknak 

megfelelően - a jogkövető magatartást leginkább elősegítő hatósági jelenlétet eredményező módon végezze. 

1. Ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

Illetékességi terület: Budapest 14 pesti kerületére terjed ki (IV., V. VI., VII., VIII., IX., X., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX.). 

2. Tárgyi ellenőrzési időszakra vonatkozó feladat ellátás fő szempontja: 

Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéseit hivatalból – az építésügyi hatóság, az illetékes területi kamarák javaslatát is figyelembe véve, az építésügyért 

felelős miniszter tárgyévre vonatkozó ellenőrzési utasítása alapján elkészített éves munkaterv szerint – vagy más hatóság megkeresésére, bejelentésre 

végzi. A megkeresések, illetve bejelentések tekintetében – az ellenőrzési terv végrehajtására figyelemmel – a vonatkozó irányelve alapján jár el. E 

tekintetben a Hivatal célja, hogy mérlegelési jogkörében az erőforrásait figyelembe véve olyan tárgyú, és fajsúlyú ellenőrzéseket és eljárásokat folytasson le 

mely – szándéka szerint – a jogkövető magatartást leginkább elősegítő hatósági jelenlétet eredményez az építőipari kivitelezések, és az építmények 

jókarbantartása terén. 

Az építésfelügyeleti hatóságnál kérelmet a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételére, valamint hatósági bizonyítvány kiállítására terjeszthet 

elő az ügyfél, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató az építésfelügyeleti hatóságtól kérheti tevékenysége szakszerűségének ellenőrzését. 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2016. (IV. 7.) MvM utasítása szerint, az egyes építőipari kivitelezési tevékenységek ellenőrzése során kiemelt 

figyelmet kell fordítani az alapozási, a fal- és a födémszerkezetek – elsősorban a fafödémszerkezetek – állékonyságát, mechanikai szilárdságát biztosító, 

valamint a kivitelezési dokumentációban meghatározott követelmények betartásának ellenőrzésére, valamint a kötelező tervezői művezetési tevékenységet 

ellátó személy tervezői jogosultságának ellenőrzésére. Továbbá az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének – ennek során a 

teljesítmény igazolásának, az egyedi, a helyszínen gyártott vagy a bontott építési termékre vonatkozó dokumentumok meglétének, hitelességének, 

tartalmának – ellenőrzésére, valamint az építési napló – napi és eseti, így minden esetben az építési munkaterület átadás-átvételére, illetve az eltakarásra 

kerülő szerkezetekre vonatkozó – bejegyzéseinek ellenőrzésére.  

3. Az előző (2016 évi) ellenőrzési időszak tapasztalatai: 

2016. évben a Hivatal által lefolytatott ellenőrzések jelentősebb részét továbbra is az építésrendészeti és jókarbanatartási kötelezési eljárások lefolytatására 

irányuló bejelentések és más hatóságok megkeresések tették ki. A kezdeményezett építésrendészeti eljárások nagyobb része az építési engedély nélkül 

végezhető építési tevékenységek körére terjedt ki, továbbá a jókarbantartási eljárások jellemzően a társasházak közterülettel határos homlokzatait, valamint 

az egyes lakások karbantartását érintették. 

Az Étv. 33/A. § -a szerinti egyszerű bejelentés alapján – az MvM utasításban meghatározott időszakban – megkezdett kivitelezési tevékenységek 

tekintetében tapasztalt jellemező hiányosságok az elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatban a kiviteli tervek és a teljesítmény nyilatkozatok 

feltöltésének, valamint az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének, dokumentálásának hiánya. Továbbá egyes esetekben az elektronikus építési napló 
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napi bejegyzéseinek adattartalma csekély. A felelős műszaki vezetők naplóvezetésre vonatkozó meghatalmazása hiányzik. A kivitelezők MKIK -nál regisztrált 

jogosultsága az adott tevékenységre nem, vagy csak részben terjed ki 

4. A 2017. évi tervezett helyszíni ellenőrzés kiválasztásával kapcsolatos szempontok: 

Építésfelügyeleti hatósági feladatellátás tekintetében a tervezett helyszíni ellenőrzéseket elsődlegesen az OÉNY felületén működtetett elektronikus építési 

napló alkalmazás segítségével határozza meg. Elsődleges szempont – Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2016. (IV. 7.) MvM utasítására figyelemmel – 

hogy az ellenőrzésekre a szerkezetépítési szakaszban kerüljön sor, amikor még az eltakarásra kerülő szerkezetek, a beépített anyagok még 

szemrevételezhetőek. Továbbá a miniszteri utasítás szerint az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett építőipari kivitelezési 

tevékenységek körében az elektronikus építési napló vezetése és tartalma tekintetében azok – távoli eléréssel történő – ellenőrzését Hivatalunk folyamatos 

végzi. Az utasításban foglaltakra tekintettel, szándéka szerint az egyszerű bejelentés alapján megkezdett kivitelezési tevékenységek helyszíni ellenőrzésére 

a tárgyévben is fokozott figyelmet fordít. 

A jókarbantartási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése körében, tekintettel a Hivatal illetékességi területén található jelentős kiterjedésű műemléki 

jelentőségű- és világörökségi területre, az ellenőrzési terv fő szempontja az előzőek, valamint tömegtartózkodásra szolgáló intézmények szúrópróba szerű 

ellenőrzése, – a Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi osztály javaslatára is figyelemmel, az értékes épületállomány megőrzése érdekében – a Hivatal 

hatáskörébe tartozó intézkedések megtétele. 

Építésrendészeti ellenőrzésre, illetve eljárás lefolytatására – a fentiek, valamint a Hivatal erőforrásainak figyelembevételével – a szabálytalan építési 

tevékenységekre vonatkozó bejelentések, illetve megkeresések tekintetében ellenőrzésre, illetve eljárás lefolytatására a vonatkozó irányelvben 

meghatározottak szerint kerülhet sor. 

A Hivatal Építésfelügyeleti ellenőrzéseit heti rendszerességgel végzi az illetékességi területéhez tartozó fővárosi kerületekben – a Hivatal erőforrásai, a 

korábbi ellenőrzési időszak tapasztalatai, az egyes kerületekre jellemző szabálytalanságok, hiányosságokra tekintettel – a bejelentések, és hatósági 

megkeresések figyelembevételével. A Budapesti Építész Kamara javaslatára figyelemmel – a tárgyi ellenőrzési időszakban – az építésfelügyeleti 

ellenőrzések alkalmával különös figyelmet kap az előírásoknak megfelelő, hiánytalan kiviteli tervek ellenőrzése, valamint a felelős műszaki vezetői 

tevékenység jogosultságának, illetve a feladatellátás minőségének vizsgálata. 

5. Alkalmazható szankciók: 

Az építésfelügyeleti hatóság jogszabályban meghatározott módon az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását 

- megtilthatja és építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység 

szakszerűségére, az építési napló vezetésére vagy a kivitelezési tevékenység folytatásához szükséges kivitelezési dokumentációra vonatkozó 

szabályokat súlyosan megsértették, 

- az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtiltja és a szabálytalan állapot megszüntetését elrendeli, továbbá építésfelügyeleti bírságot 

szabhat ki, ha az építőipari kivitelezési tevékenység végzése az állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a közbiztonságot közvetlenül 

veszélyezteti. 

 

Megkeresi az eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy szervet, ha az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a résztvevők nem rendelkeznek az 

előírt jogosultsággal, nem megfelelő a jogosultságuk, nem rendelkeznek az előírt regisztrációval vagy nem a regisztrációjuknak megfelelő tevékenységet 

végeznek. 
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Szabálytalan építési tevékenység feltárása esetén az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtilthatja – illetve az engedély vagy tudomásulvétel 

nélkül folyó építési tevékenység végzését a helyszínen leállítja – a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében bontást, átalakítást rendel el, vagy a 

fennmaradási engedélyezés feltételeinek fennállása esetén megkeresi az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóságot. 

 

A jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében ellenőrzést végez a meglévő építmények körében, az ellenőrzésen tapasztaltak eredményeképpen 

- kötelezheti az építmény tulajdonosát a szükséges munkálatok elvégzésére, 

- elrendeli az építmény felülvizsgálatát, a szükség szerinti építési munkák elvégzését, ha az építmény állapota az állékonyságot, az életet és az 

egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti. 

6. Ellenőrzés során vizsgálandó dokumentumok, előírások 

Ellenőrzi, hogy a részvevők rendelkeznek-e a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal, regisztrációval (MEK, MMK, MKIK). A résztvevők 

betartják-e a kivitelezési tevékenységre vonatkozó előírásokat, a kivitelezési tevékenység folytatása a jogerős építésügyi hatósági engedély, a hozzátartozó 

engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció és az az alapján készített kivitelezési dokumentáció alapján, egyszerű bejelentéshez 

kötött épület esetén az egyszerű bejelentési dokumentáció alapján, illetve a szakmai és biztonsági előírások megtartásával történt-e. Az építési napló a 

jogszabályban meghatározottak szerint és módon rendelkezésre áll-e, az építmény szerkezetére, a kivitelezés módszerére és technológiájára vonatkozó 

követelményeket betartották-e, az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzése esetén a fedezetkezelőt igénybe 

vették-e. 

Ellenőrzi a meglévő építmények körében a jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését, valamint – az építésügyi és örökségvédelmi 

hatósággal együttműködve – azt, hogy a műemlékek műszaki állapota nem veszélyezteti-e a műemléki értékeket. 

7. Az ellenőrzéssel érintett kötelezettségeket előíró jogszabályhelyek megjelölése: 

- Az építésfelügyeleti tevékenységről, az ellenőrizhető dokumentumokról, alkalmazandó szankciókról az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rendelkezik. 

- Az építőipari kivitelezési tevékenységet, a szereplők feladatait és felelősségi köreit, a szükséges jogosultságokat, az építési napló vezetésének 

szabályait az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szabályozza. 

- Az építésfelügyeleti bírság kiszabásáról az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet rendelkezik. 

- A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2016. (IV. 7.) MvM utasítása az építésfelügyeleti hatóság 2016. évi ellenőrzésének tervezéséről és az 

ellenőrzési tevékenység végzéséről. 
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IV. Népegészségügyi Osztály ellenőrzési terve 

Népegészségügyi Osztály ellenőrzései a szakmai irányításáért felelős Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály által kidolgozott 

szempontrendszer adaptálásával kerültek 2017. évre vonatkozóan meghatározásra. Ezek tartalma valamennyi kerületi népegészségügyi szervezet esetében 

egységes ellenőrzési rendszert képez, részletes tartalmuk a Népegészségügyi Főosztály ellenőrzései között került ismertetésre.  
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Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala 

 Tárgy:   

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- 

III. értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

IV. Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése 

V. A Népegészségügyi Osztály ellenőrzései 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (kerületi) hivatalokról szóló 66/2015 (III.30.) Korm. rendelet. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni vállalkozók 

hatósági ellenőrzése az Evectv. 19/A. § (2) alapján. 

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

 

A működő vállalkozások ellenőrzésének pontos ütemezése – az illetékességi területen az ellenőrzési időszakban létesült új vállalkozások számától függően – 

előre nem megtervezhető. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 

- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben 

kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 
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A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének – ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti – feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 

-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 

rendelkezéseknek. 

- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az 

engedély birtokában végezheti. 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az 

adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi te lephelyen 

(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

- Az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelephelye olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy annak 

használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

 

A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más jogszabályban 

előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget.  
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Amennyiben Hatóság a hatáskörén kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező 

hatósággal. 

 

A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a következő - 

keletkezésétől számított két évig kezelt - adatokat: 

- az ügyfél nevét, 

- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 

- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet , 

- 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 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező üzletszerű 

társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó 

szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
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4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők 

ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve a 

gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel rendelkezik, és aki 

a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 

- A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és – ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási tevékenység esetén – a 

szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból 

törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából. 

 

A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 

- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a 

hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen 

megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 

- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
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- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 

III. Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet , 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény, 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) kormányrendelet. 

1. Az ellenőrzés tárgya 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X.1.) kormányrendelet által a temetkezési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó, jogszabályban előírt feltételek teljesítésének vizsgálata. Az 

ellenőrzés célja a megelőzés, a hibák feltárása, a jogkövetésre való figyelmeztetés. 

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A Ket. 89. §-ban meghatározottak szerint: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés. 
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5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Annak ellenőrzése, hogy a temetkezési szolgáltatást végző személy büntetlen előéletű és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenységet kizáró 

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 

- A temetkezési szolgáltatói pénzügyi teljesítőképességének ellenőrzése, 

- Annak ellenőrzése, hogy a temetkezési szolgáltató vagy legalább egy, a temetkezési szolgáltatási tevékenységben személyesen közreműködő 

alkalmazottja rendelkezik a meghatározott szakmai képesítéssel 

- A telephelyen a temetésfelvétel és a kellékbemutató céljára szolgáló tevékenység céljára külön helyiség biztosításának ellenőrzése 

- Annak ellenőrzése, hogy a temetkezési szolgáltatás ismertetésére vagy temetkezési szolgáltatás közvetítésére, valamint temetkezési kellék 

bemutatására szolgáló telephely vagy székhely fekvőbeteg-szakellátást végző egészségügyi intézmény bármely pontjától számított 200 méteren 

helyezkedik-e el. 

- A temetkezési tevékenységet végző szolgáltató rendelkezik-e az alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint a tevékenység méltóságát nem sértő, a 

környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyeztető telephellyel.  

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Felhívás a jogszabályi rendelkezések betartására. 

Ha a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság megállapítja, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenységére vonatkozó, jogszabályban előírt 

feltételt nem teljesíti vagy az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, az engedélyt haladéktalanul visszavonja. 

Ha a hatóság ellenőrzése során azt állapította meg, hogy a temetkezési szolgáltató a hatóságok által előírt kötelezettséget nem tartja be és a kötelezettség 

betartására felszólító hatósági végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül a szolgáltató a felszólításnak nem tesz eleget, a temetkezési szolgáltatásokat 

engedélyező hatóság – a jogsértés súlyát, jellegét és ismétlődését figyelembe véve – százezer forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szab ki. Ha a 

kötelezettség betartására felszólító végzés kézhezvételétől számított 60 napon belül a temetkezési szolgáltató a jogszabályoknak és hatósági határozatnak 

megfelelő működést nem állítja helyre, a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedélyt – adott tevékenység, telephely vagy mindkettő 

vonatkozásában – visszavonja. 

IV. A Népegészségügyi Osztály ellenőrzései 

1. Közegészségügyi szakterület 

A) Kémiai biztonság 

 

a) Fertőtlenítőszerek ellenőrzése 

OTH engedéllyel rendelkező fertőtlenítőszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése: a termékek engedélyben foglaltaknak való megfelelése, 

továbbá a hatékonyság laboratóriumi vizsgálata. Illetékességi területünkön a fertőtlenítőszerek gyártói, nagykereskedők, kiskereskedelmi egységek. 

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: Budapest és Pest megye: 2-2 db termék 

Ellenőrzési időszak:         2017. március 1.-november 15. 

Ütemezés:                       az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan 



oldal 171 / 319 

  

 

Az ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés, laboratóriumi mintavétel és vizsgálat (2017. évi mintavételi ütemtervek szerint), adatszolgáltatás 

 

b) Részvétel az Európai Vegyianyag-ügynökség által meghirdetett REACH-EN-Force ötödik (REF-5) ellenőrzési projektjében; az expozíciós 

forgatókönyvvel kiterjesztett biztonsági adatlapok, adatlap átadási kötelezettségek és kockázatkezelési intézkedések betartásának ellenőrzése. 

Illetékességi területünkön található keverék előállítók. Minimum 5 keverék előállító. 

 

Ellenőrzési időszak:         2017. április 1.- október 31. 

Ütemezés:                       az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan 

Az ellenőrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés 

 
c) Biocid termékek jogszerű forgalmazhatóságának ellenőrzése 

Kizárólag jóváhagyott hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek ellenőrzése forgalmazásuk jogszerűségének tekintetében, összeállított lista alapján. 

Illetékességi területünkön forgalomban lévő termékek, nagykereskedelmi és kiskereskedelmi egységek. 

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

Ütemezés:                      az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan 

Az ellenőrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás  

 
d) Kivont biocid hatóanyagú biocid termékek és kezelt árucikkek ellenőrzése 

Kivont hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek és kezelt árucikkek ellenőrzése a türelmi idők figyelembe vételével, összeállított lista alapján. 

Illetékességi területünkön forgalomban lévő termékek, nagykereskedelmi és kiskereskedelmi egységek. 

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

Ütemezés:                       az ellenőrzési időszakon belül folyamatos. 

Az ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás 

 

B) Település és környezetegészségügy 

 

a) A természetes fürdőhelyekkel, fürdővizekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzéseAz üzemeltetni kívánt természetes fürdőhelyek helyszíni 

ellenőrzése, valamint az ütemterv szerinti laboratóriumi vízminőségi vizsgálatok elvégzésének ellenőrzése és a hatósági laboratóriumi vízminőségi 

vizsgálatok elvégzése, továbbá a nyilvánosság bevonásával és tájékoztatásával kapcsolatos jelentés küldése 

 

Ellenőrzési időszak:         2017. május 1.-november 15. 

Ütemezés:                       az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan 

Az ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés, laboratóriumi mintavétel  

 

b) A szezonálisan üzemelő medencés fürdőkkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése 

A 37/1996.(X.18.) NM rendelet szerinti hatósági ellenőrzések, vízminőség vizsgálatok végzése, valamint a szezon előtti és a szezonzáró jelentések küldése. 
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Ellenőrzési időszak:         2017. május 1.- szeptember 05. 

Ütemezés:                       az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan 

Az ellenőrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés, laboratóriumi mintavétel 

 
c) Nedves hűtőtornyok hatósági ellenőrzése sűrűn lakott területen található bevásárlóközpontokban 

Illetékességi területünkön, sűrűn lakott területen található bevásárlóközpontok nedves hűtőtornyai (100%) 

 

Ellenőrzési időszak:         2017. szeptember 1.- november 30. 

Ütemezés:                      az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan 

Az ellenőrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés  

 
d) A Nemdohányzók védelmében történő hatósági ellenőrzés. 

A szórakoztató és vendéglátóipari egységek vizsgálata a nem kijelölt dohányzóhelyen történő dohánytermék és az e-cigaretta fogyasztás tekintetében.   

Nyilvántartott, minimum 50 db egység 

 

Ellenőrzési időszak:         2017. március 1-21., szeptember 15-30. 

Ütemezés:                       az ellenőrzési időszakon belül folyamatos. 

Az ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés 

 
e) A Nemdohányzók védelmében történő hatósági ellenőrzés. 

Tiltott helyen történő elektronikus cigaretta használat vizsgálata közforgalmú intézményben, közösségi közlekedési eszközön, munkahelyen, gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézményben és köznevelési intézményben.   

Nyilvántartott, minimum 50 db egység 

 

Ellenőrzési időszak:         2017. február 10.- június 30. 

Ütemezés:                       az ellenőrzési időszakon belül folyamatos. 

Az ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés 

 
C) Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy 

 

a.) Ásványianyag tartalmú étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése 

Magnézium-szelén, cink-vas tartalmú étrend-kiegészítő készítmények címkevizsgálat, célzott laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. mintaszám:  

- 10 megye tekintetében, megyénként 1 db magnézium-szelén tartalmú készítmény vizsgálat, 

- 10 megye tekintetében, megyénként 1 db cink-vas tartalmú készítmény vizsgálat. 
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Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - december 31. 

Ellenőrzés ütemezése:  ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Laboratóriumi mintavételezés:  később kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján 

Ellenőrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

 
b) Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt célcsoportot képező interneten forgalmazott fogyás elősegítés céljából forgalmazott termékek 

célzott vizsgálata. 

Egészségügyi állítások ellenőrzése, gyógyszer-hatóanyag tartalomra vonatkozóan célzott laboratóriumi vizsgálatok végzése a népegészségügyi főosztály 

által a későbbiekben meghatározott ütemezésben. Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok: gyógyszerhatóanyag jelenlét (szibutramin, fentermin, fenolftalein, 

szildenafil, tadalafil, vardenafil)   

 

Ellenőrzési időszak:  2017. május 1. - december 31. 

Ellenőrzés ütemezése:  ellenőrzési időszakban folyamatosan  

Laboratóriumi mintavételezés:  később kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján 

Ellenőrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

 
c) Speciális - elhízás diétás kezelésére szolgáló - tápszer vizsgálata 

Jelölések, a tápanyag-összetétel és az egészségre vonatkozó állítások ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. Elvégzendő laboratóriumi 

vizsgálatok: A-, C-vitamin, vas, cink 

 

Ellenőrzési időszak:   2017. március 1. - december 31. 

Ellenőrzés ütemezése:   ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Laboratóriumi mintavételezés:  később kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján 

Ellenőrzés eszköze:    helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

 
d) Anyatej-kiegészítő tápszerek forgalmazásának ellenőrzése 

Jelölések, és tápanyag-összetétel ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok: energia, fehérje, zsír, 

szénhidrát, cukor, A-vitamin, vas 

 

Ellenőrzési időszak:   2017. március 1. - december 31. 

Ellenőrzés ütemezése:   ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Laboratóriumi mintavételezés:  később kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján 

Ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

 
e) Csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabona alapú tejpépek forgalmazásának ellenőrzése 

Jelölések és tápanyag-összetétel ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok:  
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Fehérje, zsír, Na, Ca, A-vitamin tartalom 

 

Ellenőrzési időszak:   2017. március 1. - december 31. 

Ellenőrzés ütemezése:   ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Laboratóriumi mintavételezés:  később kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján 

Ellenőrzés eszköze:   adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés 

 
f) Általános iskola alsó tagozatos korosztály (7-10 éves) étkezésének  vizsgálata 

Főzőkonyhával üzemelő általános iskola napi háromszori étkeztetésének három egymást követő napjának sótartalom (Na alapon), energia, nettó tömeg 

meghatározása laboratóriumi vizsgálattal 

 

Ellenőrzési időszak:   2017. március 1. - december 31. 

Ellenőrzés ütemezése:   ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Laboratóriumi mintavételezés:  később kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján 

Ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés 

 
g) Óvodai korosztály (4-6 éves)  étkezésének  vizsgálata 

Főzőkonyhával üzemelő óvoda napi háromszori étkeztetésének három egymást követő napjának sótartalom (Na alapon), energia, nettó tömeg 

meghatározása laboratóriumi vizsgálattal 

 

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

Ellenőrzés ütemezése:   ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzés eszköze:   adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés 

 
h) Óvodai és általános iskolai közétkeztetés szúrópróbaszerű táplálkozás-egészségügyi vizsgálata 

Helyi sajátosságokat figyelembe véve óvodai és/vagy általános iskolai háromszori étkeztetés 1 élelmezési napjának vizsgálata tápanyagszámítással, 

laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve. 

 

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

Ellenőrzés ütemezése:   ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Laboratóriumi mintavételezés:  később kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján 

Ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés 

 
i) Interneten forgalmazott étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése 

Nem bejelentett készítmények vizsgálata, próbavásárlással kiegészítve. kerületi hivatalonként minimum 5 db termék vizsgálata.       
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Ellenőrzési időszak:   2017. március 1. – december 31. 

Ellenőrzés ütemezése:   ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés 

 
j) Az OGYÉI által megküldött kifogásolt notifikációs igazolások kivizsgálása 

Az OGYÉI által megküldött kifogásolt notifikációs igazolások kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele 

Vizsgálati arány: 100 % 

 

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

Ellenőrzés ütemezése:   ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés 

 
k) Hajhullámosító-kiegyenesítő, vagy szempillagöndörítő kozmetikai termékek Tioglikolsav tartalmának ellenőrzése. 

Az adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, laborvizsgálattal kiegészítve. 

Kiemelten ellenőrizendő: 

- CPNP bejelentés 

- címke 

- Tioglikolsav tartalom 

 

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

Ellenőrzés ütemezése:   ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Laboratóriumi mintavételezés:  később kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján 

Ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés 

 

l) Bőrkeményedéspuhító/eltávolító kozmetikai termékek kálium hidroxid (KOH) tartalmának ellenőrzése. 

Az adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, laborvizsgálattal kiegészítve. 

Kiemelten ellenőrizendő: 

- CPNP bejelentés 

- címke 

- KOH tartalom 

 

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

Ellenőrzés ütemezése:   ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés 
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m) Szájvíz kozmetikai termékek Triclosan tartalmának ellenőrzése. 

Az adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, laborvizsgálattal kiegészítve. 

Kiemelten ellenőrizendő: 

- CPNP bejelentés 

- címke 

- Triclosan tartalom 

 

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

Ellenőrzés ütemezése:   ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés 

 

n) Natur kozmetikai termékek Szorbinsav, Benzoesav tartalmának ellenőrzése. 

Az adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, laborvizsgálattal kiegészítve. 

Kiemelten ellenőrizendő: 

- CPNP bejelentés 

- címke 

- Szorbinsav, benzoesav tartalom 

 

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

Ellenőrzés ütemezése:   ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés 

 

o) Bőrön maradó kozmetikai termékek Metilizothiazolinon tartalmának ellenőrzése. 

Az adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, laborvizsgálattal kiegészítve. 

Kiemelten ellenőrizendő: 

- CPNP bejelentés 

- címke 

- Metilizothiazolinon tartalom 

 

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

Ellenőrzés ütemezése:   ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés 
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2. Egészségügyi Igazgatás  

A)A házi gyermekorvosi praxisok személyi, tárgyi, szakmai környezeti feltételeinek, valamint  a szakmai tevékenységének ellenőrzése 

A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt minimumfeltételek teljesítéséneke, a szakmai tevékenység megfelelőségének ellenőrzése. Praxisonként 10 

betegdokumentáció ellenőrzése. A gyermek-egészségügyi törzslap szakmai tartalmának, valamint annak vizsgálata, hogy a dokumentációban követhető-e az 

ellátás folyamata, illetve a gondozásra szoruló gyermekek gondozási folyamata.Illetékességi területünkön 5 házi gyermekorvosi praxis, ebből 1 praxis 

ellenőrzése szakfelügyelő főorvos bevonásával. 

 

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

Ütemezés:    ellenőrzés előkészítése:  2017. január 1. - március 31. 

ellenőrzések lefolytatása: 2017. április 1. - október 31. 

eredmények összefoglalása:  2017. november 1.- december 31.  

Az ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzésszakfelügyelő főorvos bevonásával 

 
B)A felnőtt háziorvosi praxisok személyi, tárgyi, szakmai környezeti feltételeinek, valamint a szakmai tevékenységének ellenőrzése 

A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt minimumfeltételek teljesítéséneke, a szakmai tevékenység megfelelőségének ellenőrzése. Praxisonként 10 

betegdokumentáció ellenőrzése. Az törzslap szakmai tartalmának, valamint annak vizsgálata, hogy a dokumentációban követhető-e az ellátás folyamata, 

illetve a gondozásra szoruló betegek gondozási folyamata.Illetékességi területünkön 5 felnőtt háziorvosi praxis, ebből 1 praxis ellenőrzése szakfelügyelő 

főorvos bevonásával. 

 

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

Ütemezés:    ellenőrzés előkészítése:  2017. január 1. - március 31  

ellenőrzések lefolytatása: 2017. április 1. - október 31. 

eredmények összefoglalása:  2017. november 1.- december 31. 

Az ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzésszakfelügyelő főorvos bevonásával 
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Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatal 

Tárgy 

I. Egyéni vállalkozók  ellenőrzési terve 

II. Társasházkezelő-, és ingatlankezelő szolgáltatási tevékenységi szolgáltatók ellenőrzési terve 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) illetékességi területén székhellyel rendelkező, működő egyéni 

vállalkozók hatósági ellenőrzése.  

2. A hatósági ellenőrzés jogi alapja: 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, 

- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 46-48. §, 87-94. §,  

- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban Evctv.) 3/A (2) e) pont. 

3. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

4. Az ellenőrzés ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

5. Az ellenőrzés eszközei: 

 Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

 

- A Ket. 87-94. § alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 

- A Ket. 46-48. § alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben 

kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 
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- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

6. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

- Az egyéni vállalkozó az Evctv. 11. § szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni (Evctv. 14. §). 

- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének – ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti – feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 

-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi (Evctv. 19/A § (2) bekezdés), hogy az egyéni vállalkozó működése 

megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek (Evctv. 3/A (2) e) pont). 

- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az 

engedély birtokában végezheti. 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az 

adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi te lephelyen 

(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

7. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei, lezárás, visszacsatolás: 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha: 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

 
A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evctv.-ben vagy más jogszabályban 

előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi 

kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a 

kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 

 

A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a következő – 

keletkezésétől számított két évig kezelt – adatokat: 

- az ügyfél nevét, 
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- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 

- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 

II. Üzletszerűen folytatott társasházkezelői-, és ingatlankezelői tevékenység 

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel ellenőrzési tervet készít az illetékességi területén üzletszerűen folytatott társasház-kezelői, 

illetve ingatlan-kezelői tevékenység végzésének ellenőrzése tárgyában. 

1. Az ellenőrzés tárgya:  

Az üzletszerű társasház-kezelői, illetve ingatlan-kezelői tevékenység folytatása során a nyilvántartott adatokban bekövetkező változások ellenőrzése.  

A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő, és -értékesítő szolgáltatói tevékenyég üzletszerűen történő 

végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 23.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a hatóság a 

tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változást a szolgáltatónál évente legalább egy alkalommal ellenőrzi. 

2. Az ellenőrzés jogi alapja: 

- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, 

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, 

- a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő, és –értékesítő szolgáltatói tevékenyég üzletszerűen 

történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 23.) NGM rendelet, 

- a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás 

felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet. 

3. Az ellenőrzés időszaka:  

A hatósági ellenőrzés 2017. január 2. napján indul, folyamatos jelleggel zajlik. A tervezett befejezés 2017. december 29. 

4. 3.  Az ellenőrzés ütemezése:  

2017. január hónaptól kezdődően 12 ellenőrzési ütemben (12 hónap), átlagosan havi 8 szolgáltató adataiban bekövetkező változások ellenőrzése.  
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5. Az ellenőrzés eszköze: 

Az ellenőrzés eszköze elsősorban a Ket. 89. § (a) pontja alapján adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

Amennyiben a szolgáltató nem tesz eleget a felhívásnak, akkor a Ket. 89. § (b) pontja szerinti helyszíni ellenőrzés lefolytatása. 

- humán erőforrás (1 fő hatósági referens – Hatósági Osztály) 

- tárgyi feltételek (informatikai eszközök) 

6. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban Tt.) 54. § (3a) bekezdés rendelkezései alapján a nyilvántartásban rögzített adatokban 

történt változások ellenőrzése, mely kiterjed az alábbi adattartalmakra a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló törvényben meghatározott adatokon túl: 

- a szolgáltatási tevékenységet végző természetes személy munkáltatójának megnevezését és székhelyét, 

- a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv megjelölését, 

- a természetes személy szolgáltatási tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítésének az Országos Képzési Jegyzékben szereplő azonosító 

számát, a bizonyítvány számát, a kiállító intézmény megjelölését, a kiadás helyét és időpontját, 

- a szolgáltató gazdálkodó szervezet cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási számát, 

- a szolgáltató gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy - egyéni vállalkozó esetén saját - nevét és lakóhelyét, 

- szolgáltató gazdálkodó szervezet esetén a szolgáltatási tevékenység végzésére igazolással rendelkező személyesen közreműködő tag vagy 

alkalmazott nevét, 

- a nyilvántartásba vétel időpontját, 

- nyilvántartási számát. 

 

A Tt. 54. § (4) bekezdése alapján az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság az üzletszerűen végzett társasház-kezelői vagy ingatlankezelői tevékenység 

gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a nyilvántartásba vett üzletszerűen végzett társasház-kezelői 

vagy ingatlankezelői tevékenységet végző személy büntetlen előéletű, és nem áll társasház-kezelői, illetve ingatlankezelői tevékenység folytatását kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási 

rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a társasház-kezelő vagy az ingatlankezelő büntetlen előéletű-e, és társasház-kezelői, 

illetve ingatlankezelői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.  

7. Az ellenőrzés lezárása, visszacsatolás: 

A hatóság az ellenőrzési tervben foglaltak, valamint az ellenőrzési tervben nem szereplő, de az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések 

végrehajtásáról, a levont következtetésekről a következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési jelentést készít. 

Az ellenőrzési tervet és jelentést a hatóság a honlapján és ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi. 
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Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatal 

Tárgy:  

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzési terve 

II. Közfoglalkoztatási ellenőrzési terv 

III. Társasházkezelő-, és ingatlankezelő szolgáltatási tevékenységi szolgáltatók ellenőrzési terve 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) illetékességi területén székhellyel rendelkező, működő egyéni 

vállalkozók hatósági ellenőrzése.  

2. A hatósági ellenőrzés jogi alapja: 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, 

- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 46-48. §, 87-94. §,  

- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban Evctv.) 3/A (2) e) pont. 

3. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

4. Az ellenőrzés ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

5. Az ellenőrzés eszközei: 

 Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

- A Ket. 87-94. § alapján hivatali helyiségben történő – adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló – ellenőrzés. 

- A Ket. 46-48. § alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben 

kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában – ügyfélként – megjelenni. 

 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 
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- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

6. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység 

törvényes működésének biztosítása. 

Az egyéni vállalkozó az Evctv. 11. § szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni (Evctv. 14. §). 

Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének – ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti – feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 

 A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi (Evctv. 19/A § (2) bekezdés), hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e 

a jogszabályi rendelkezéseknek (Evctv. 3/A (2) e) pont). 

Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az engedély 

birtokában végezheti. 

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. 

Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység 

folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) 

érvényesíteni kell. 

7. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei, lezárás, visszacsatolás: 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

 

A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evctv.-ben vagy más jogszabályban 

előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi 

kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a 

kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 

 

A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a következő – 

keletkezésétől számított két évig kezelt – adatokat: 

- az ügyfél nevét, 

- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
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- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 

II. Közfoglalkoztatási ellenőrzési terv 

Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya a Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált keretéből, 2017. év 

folyamán támogatott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok hatósági ellenőrzését tervezi elvégezni. 

1. Az ellenőrzés célja:  

A közfoglalkoztatásra fordított támogatások jogszerű és a hatósági szerződésnek megfelelő felhasználásának ellenőrzése során célunk: 

- a programok végrehajtása során és azt követően, de az elévülési időn belül, a jogszabályok, valamint a belső szabályzatok, betartásának kontrollja, 

- szükségszerűen a törvényes állapot helyreállításának elősegítése,  

- vizsgálat arra vonatkozóan, hogy az alkalmazott gyakorlat mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak, a minőségi elvárásoknak, 

- azon okok és anomáliák feltárása, melyek jogsértéshez, helytelen eljárási gyakorlathoz vezethetnek, 

- az ellenőrzés alá vont személy vagy szerv figyelmének felhívása a tapasztalt jogsértésre, illetve annak lehetséges szankcionálására szóban vagy 

jegyzőkönyvben, 

- javaslattétel a hiányosságok kiküszöbölésére határidő megállapításával, továbbá 

- a program végrehajtóinak segítése.  

2. Az ellenőrzés tárgya: 

A közfoglalkoztatás eszközrendszerének működésének elemzése és ellenőrzése az ellenőrzési szempontoknak megfelelően. 

3. A hatósági ellenőrzés jogi alapja: 

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (a továbbiakban: Flt.), 

- 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről, 

- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, 

- 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását 

követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról (továbbiakban: Pftv.), 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.), 

- 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (továbbiakban: Knyt.), 

- 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról (a továbbiakban: Kftv.), 

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.), 
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- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (a továbbiakban: 

CivilTv.), 

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, 

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Mötv.), 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.), 

- 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, 

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.), 

- 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.), 

- 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról, 

- 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások díjáról, 

- 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről, 

- 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról, 

- 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról, 

- 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet az állami foglakoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről, valamint e szervek hatósági 

és más feladatainak ellátásáról, 

- 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról, 

- 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, 

- 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről, 

- 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról, 

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, 

- 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról. 

4. Az ellenőrzés időszaka:  

A hatósági ellenőrzés 2017. január 2. napján indul, folyamatos jelleggel zajlik. A soron kívül végrehajtandó eseti ellenőrzésekkel számolva a tervezett 

befejezés: 2017. december 31. napja.  

A vizsgálat alapjául a 2016. január 1. és az ellenőrzés utolsó napja között megkötött hatósági szerződések szolgálnak. 

5. Az ellenőrzés ütemezése: 

2017. január hónaptól kezdődően 12 ellenőrzési ütemben (12 hónap), átlagosan havonta 2 támogatott ellenőrzését tervezzük lebonyolítani, úgy, hogy 

potenciálisan valamennyi illetékességi területünkhöz tartozó kerületi közfoglalkoztató érintve lehet. Az ellenőrzések a mindenkori támogatási időszak 

ütemezéséhez igazodnak, elsősorban a II.-III. negyedévben zajlanak. 

A hosszabb időtartamú, helyi közfoglalkoztatási programok esetében a decentralizált évi kötelezettségvállalás legalább 10%-os ellenőrzési lefedettségéig, 

továbbá a felkérések, a belföldi jogsegély keretében történő megkeresések, illetve bejelentés, a támogatott esetében felmerült, tudomásra jutott mulasztás, 

hiányosságok alapján tervezzük elvégezni. 
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6. Az ellenőrzés módszere:  

- Helyszíni ellenőrzés – a támogatott székhelyén, telephelyén, illetve a munkavégzés helyszínén történik. 

- Adat és információgyűjtés – a hatósági ellenőr az ellenőrzött támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat kérhet be. 

- Iratellenőrzés – az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok vizsgálata. 

o humánerőforrás, (1 fő Foglalkoztatási Osztály vezetője, 2 fő aktíveszköz-koordinátor, 1 fő szolgáltatási ügyintéző, 1 fő munkáltatói kapcsolattartó) 

o tárgyi feltételek (informatikai eszközök: laptop) 

 

A hatósági ellenőrzésben érintett kollégák munkaköri leírásukban szerepel hatósági ellenőrzési tevékenység, számukra Megbízólevél került átadásra. Az 

ellenőrzés módját tekintve különböző munkamegosztási szempontok alapján végzik az ellenőrzést.  

Tárgyi feltételek szempontjából helyszíni ellenőrzés során a jegyzőkönyv felvételére laptop áll rendelkezésünkre. A bekért adatok és a helyben megtalálható 

iratok feldolgozását a napi munkavégzéshez használt eszközök biztosítják. 

7. Az ellenőrzés szempontrendszere:  

Az ellenőrzés a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011.  évi CVI. törvény, a 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér 

megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet) szabályainak helyes alkalmazására irányul. 

Ennek keretében a vizsgálat részei: 

- a közfoglalkoztatás eszközrendszerének és eredményeinek elemzése 

- a közfoglalkoztatási programok működése, ezen belül: 

o hatósági szerződés szabályszerűsége, az abban foglaltak teljesítése 

o munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben és munkaköri leírásban foglaltak szerinti teljesítése, 

o a program szakmai célja teljesülése, 

o a napi munkavégzés nyilvántartása (jelenléti ívek, munkanaplók vezetése), 

o a bérfizetések jogcím szerinti kontrollja, különösen a garantált bérrel foglalkoztatottak esetében, 

o és a gazdálkodás (támogatási keret felhasználása, dokumentálása, tárgyi eszközök nyilvántartása), 

o a szabadságok kiadása, engedélyezése,  

o foglalkoztathatósági szakvélemények rendelkezésre állása és megfelelése,  

o munkakörnek megfelelő iskolai végzettség és szakképzettség vizsgálata,  

o a közfoglalkoztatási szerződések és azok módosításainak jogszerűsége,  

o az eszközök kiadása – visszavételezése, 

o a munka- és védőruha, védőital, finanszírozott tárgyi eszközök beszerzése és használata,  

o a kérelem munkatervében részletezett, tervezett és elvégzett munka mennyiségi és minőségi ellenőrzése. 

- az ellenőrzés alapján a szükségessé vált intézkedések megtétele, jegyzőkönyv elkészítése, az intézkedések eredményének nyomon követése, 

analitika vezetése. 
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8. Az ellenőrzés formája:  

- Témavizsgálat lefolytatása a VIII. kerületi hivatalt érintően a közvetítési gyakorlat vizsgálatára vonatkozóan, a visszafoglalkoztatás és 

közfoglalkoztatásban történő bennmaradás mértékének csökkentése és az FHT-ban részesülők számára történő közfoglalkoztatási lehetőség 

biztosítása érdekében. 

- Célellenőrzés a közfoglalkoztatási programok megvalósításának előre meghatározott szempontok szerinti vizsgálatára. 

- Utóellenőrzés valamennyi intézkedési javaslattal lezárt ellenőrzés esetében a megtett intézkedések teljesítésének és azok hatásainak vizsgálata. Ha 

a hiányosságok mértéke kritikus, javaslatot tesz a támogatás elszámolhatóságának felfüggesztésére, vagy a szerződés szerinti mulasztásokkal 

arányos visszakövetelésre. 

9. Ellenőrzés visszacsatolás rendszere: 

Valamennyi ellenőrzés befejezését követően a döntéshozók számára megfelelő tájékoztatás nyújtása. 

Az ellenőrzések havi tervezéséről, a tényleges megvalósulásról a szakmai felügyeletet gyakorló Belügyminisztérium számára a mindenkor hatályos, „A 

közfoglalkoztatási programok munkaerő-piaci hatósági ellenőrzéséről” szóló BM/2015/05-02/E eljárásrend szabályai szerint szükséges számot adni. A havi 

munkatervet (.xlsx/xls.) kiterjesztésben a tárgyhót megelőző hónap 23-ig, a beszámolót a tárgyhót követő hónap 3-ig, megküldjük a Foglalkoztatási Főosztály 

részére, aki az összegzést követően továbbküldi a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási Statisztikai, 

Elemzési és Monitoring Főosztálya részére. 

A hatósági ellenőr az ellenőrzésről analitikát vezet, mely alapján a tapasztalatokról, észrevételekről beszámolót készít, és tájékoztatja a hivatalvezetőt, 

kérésre a felettes szervet. 

Az éves ellenőrzések megvalósulásáról a 66/2015. (III. 30) Korm. rendelet 7. § (3) bek. alapján összegző jelentés készül. A jelentést a szakmai irányító 

részére területi és támogatástípusonkénti, valamint ellenőrzési forma szerinti bontásban az ellenőrzési időszak lezárását követő 30 napon belül (2018. január 

30-ig) megküldésre kerül. 

III. Üzletszerűen folytatott társasházkezelői-, és ingatlankezelői tevékenység 

Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály 2. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel ellenőrzési tervet készít az illetékességi területén üzletszerűen folytatott társasház-

kezelői, illetve ingatlan-kezelői tevékenység végzésének ellenőrzése tárgyában. 

1. Az ellenőrzés tárgya:  

Az üzletszerű társasház-kezelői, illetve ingatlan-kezelői tevékenység folytatása során a nyilvántartott adatokban bekövetkező változások ellenőrzése.  

A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő, és – értékesítő szolgáltatói tevékenyég üzletszerűen történő 

végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 23.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a hatóság a 

tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változást a szolgáltatónál évente legalább egy alkalommal ellenőrzi. 

2. Az ellenőrzés jogi alapja: 

- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, 
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- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, 

- a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő, és – értékesítő szolgáltatói tevékenyég üzletszerűen 

történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 23.) NGM rendelet, 

- a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás 

felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet. 

3. Az ellenőrzés időszaka:  

A hatósági ellenőrzés 2017. január 2. napján indul, folyamatos jelleggel zajlik. A tervezett befejezés 2017. december 29. 

4. Az ellenőrzés ütemezése:  

2017. január hónaptól kezdődően 12 ellenőrzési ütemben (12 hónap), átlagosan havi 8 szolgáltató adataiban bekövetkező változások ellenőrzése.  

5. Az ellenőrzés eszköze: 

Az ellenőrzés eszköze elsősorban a Ket. 89. § (a) pontja alapján adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

Amennyiben a szolgáltató nem tesz eleget a felhívásnak, akkor a Ket. 89. § (b) pontja szerinti helyszíni ellenőrzés lefolytatása. 

- humán erőforrás (1 fő hatósági referens – Hatósági Osztály 2.) 

- tárgyi feltételek (informatikai eszközök 

6. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban Tt.) 54. § (3a) bekezdés rendelkezései alapján a nyilvántartásban rögzített adatokban 

történt változások ellenőrzése, mely kiterjed az alábbi adattartalmakra a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló törvényben meghatározott adatokon túl: 

- a szolgáltatási tevékenységet végző természetes személy munkáltatójának megnevezését és székhelyét, 

- a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv megjelölését, 

- a természetes személy szolgáltatási tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítésének az Országos Képzési Jegyzékben szereplő azonosító 

számát, a bizonyítvány számát, a kiállító intézmény megjelölését, a kiadás helyét és időpontját, 

- a szolgáltató gazdálkodó szervezet cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási számát, 

- a szolgáltató gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy - egyéni vállalkozó esetén saját - nevét és lakóhelyét, 

- szolgáltató gazdálkodó szervezet esetén a szolgáltatási tevékenység végzésére igazolással rendelkező személyesen közreműködő tag vagy 

alkalmazott nevét, 

- a nyilvántartásba vétel időpontját, 

- nyilvántartási számát. 

 

A Tt. 54. § (4) bekezdése alapján az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság az üzletszerűen végzett társasház-kezelői vagy ingatlankezelői tevékenység 

gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a nyilvántartásba vett üzletszerűen végzett társasház-kezelői 
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vagy ingatlankezelői tevékenységet végző személy büntetlen előéletű, és nem áll társasház-kezelői, illetve ingatlankezelői tevékenység folytatását kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási 

rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a társasház-kezelő vagy az ingatlankezelő büntetlen előéletű-e, és társasház-kezelői, 

illetve ingatlankezelői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.  

7. Az ellenőrzés lezárása, visszacsatolás: 

A hatóság az ellenőrzési tervben foglaltak, valamint az ellenőrzési tervben nem szereplő, de az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések 

végrehajtásáról, a levont következtetésekről a következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési jelentést készít. 

Az ellenőrzési tervet és jelentést a hatóság a honlapján és ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi. 
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Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatal 

Tárgy:  

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

II. Üzletszerű társasházkezelő, valamint ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

III. Közfoglalkoztatás ellenőrzése 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.15.) Korm. rendelet. 

1. Az ellenőrzés tárgya 

Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni vállalkozók 

hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 

- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben 

kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 
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- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 

 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének – ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti – feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 

- A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 

rendelkezéseknek. 

- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az 

engedély birtokában végezheti. 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az 

adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi te lephelyen 

(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

 

A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más jogszabályban 

előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi 

kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a 

kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 

 

A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a következő – 

keletkezésétől számított két évig kezelt – adatokat: 

- az ügyfél nevét, 
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- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 

- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.15.) Korm. rendelet, 

- 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 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvén. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező üzletszerű 

társasházkezelő és ingatlankezelő tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
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5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Üzletszerű társasházkezelő, valamint ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja ezen szolgáltatókról vezetett 

nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve a 

gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel rendelkezik, és aki 

a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 

- A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból 

törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából. 

 

A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 

- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a 

hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen 

megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 

- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 
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III. Közfoglalkoztatás ellenőrzése 

1. Az ellenőrzés célja:  

Szabályszerűségi vizsgálat, arra vonatkozóan, hogy az alkalmazott gyakorlat mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak, a minőségi elvárásoknak.  

Az ellenőrzés kiemelt célja a program végrehajtóinak segítése. Az ellenőrzés észrevételeiről a hatósági ellenőr szóbeli vagy jegyzőkönyvi figyelemfelhívással 

él, javaslatot tesz a hiányosságok kiküszöbölésére határidő megállapításával. 

2. Az ellenőrzés időszaka:  

2017. január 1. – 2017. december 31 között. 

 

A hatósági ellenőrzés 2017. január 2. napján indul, folyamatos jelleggel, a soron kívül végrehajtandó eseti ellenőrzésekkel számolva a tervezett befejezés: 

2017. december 29. napja.  

A vizsgálat alapjául a 2016. március 1. és az ellenőrzés napja között megkötött hatósági szerződések szolgálnak. 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok esetében a helyi decentralizált kötelezettségvállalás legalább 10%-os ellenőrzési lefedettsége 

érdekében, továbbá a felkérések, a belföldi jogsegély keretében történő megkeresések, illetve bejelentés, a támogatott esetében felmerült, tudomásra jutott 

mulasztás, hiányosságok alapján valamennyi esetben tervezzük elvégezni. 

3. Az ellenőrzés tárgya: 

A közfoglalkoztatás eszközrendszere működésének elemzése és ellenőrzése, ezen felül a közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök, a napi munka 

teljesítményének nyilvántartása, az eszközök kiadása – visszavételezése a munka- és védőruha használata, a kártérítési eljárások, az elvégzett munka 

mennyiségi és minőségi ellenőrzése. 

A hatósági ellenőrzés jogi alapja: 

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (a továbbiakban: Flt.), 

- 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről, 

- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, 

- 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását 

követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról (továbbiakban: Pftv.), 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.), 

- 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (továbbiakban: Knyt.), 

- 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról (a továbbiakban: Kftv.), 

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.), 

- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (a továbbiakban: 

CivilTv.), 

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, 

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Mötv.), 
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- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.), 

- 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, 

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.), 

- 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.), 

- 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról, 

- 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások díjáról, 

- 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről, 

- 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról, 

- 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról, 

- 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet az állami foglakoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről, valamint e szervek hatósági 

és más feladatainak ellátásáról, 

- 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról, 

- 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, 

- 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről, 

- 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról, 

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, 

- 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról. 

4. Az ellenőrzés ütemezése: 

2017. január hónaptól kezdődően 12 ellenőrzési ütemben (12 hónap), átlag havi 1 támogatott ellenőrzését tervezzük lebonyolítani, úgy, hogy lehetőség 

szerint valamennyi közfoglalkoztató érintve legyen, valamint a kötelezettségvállalás összegének 10%-át lefedő ellenőrzés megvalósuljon. 

Az ellenőrzések a mindenkori támogatási időszak ütemezéséhez igazodnak. 

Az ellenőrzések megvalósulását, havi ellenőrzési terv alapján teljesítjük. 

5. Az ellenőrzés módszere:  

- Helyszíni ellenőrzés – a támogatott székhelyén, telephelyén, illetve a munkavégzés helyszínén történik. 

- Adat és információgyűjtés – a hatósági ellenőr az ellenőrzött támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat kérhet be. 

- Iratellenőrzés – az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok vizsgálata. 

 

Az érintett kollégák munkaköri leírásukban szerepel hatósági ellenőrzési tevékenység. Az ellenőrzés módját tekintve különböző munkamegosztási 

szempontok alapján végzik az ellenőrzést. 

Tárgyi feltételek szempontjából helyszíni ellenőrzés során a jegyzőkönyv felvételére laptop és nyomtató áll rendelkezésünkre. A bekért adatok és a helyben 

megtalálható iratok feldolgozását a napi munkavégzéshez használt eszközök biztosítják. 

  



oldal 196 / 319 

  

 

6. Az ellenőrzés szempontjai:  

Az ellenőrzés a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011.  évi CVI. törvény, a 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér 

megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet) szabályainak helyes alkalmazására irányul. 

Ennek keretében a vizsgálat részei: 

- a közfoglalkoztatás eszközrendszerének és eredményeinek elemzése 

- a közfoglalkoztatási programok működése, ezen belül: 

o hatósági szerződés szabályszerűsége, az abban foglaltak teljesítése 

o munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítése, 

o a közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottsága és a kérelemben foglalt adatok valódisága, 

o a program szakmai célja teljesülése, 

o a foglalkoztatás teljesülése (munkaidő-nyilvántartás, munkanapló vezetése, bevallások, bejelentések), 

o a bérfizetések jogcím szerinti kontrollja, különösen a garantált bérrel foglalkoztatottak esetében, 

o és a gazdálkodás (támogatási keret felhasználása, dokumentálása, tárgyi eszközök nyilvántartása). 

- az ellenőrzés alapján a szükségessé vált intézkedések megtétele, az intézkedések eredményének nyomon követése, a visszakövetelések kezelése. 

7. Az ellenőrzés formája:  

- Témavizsgálat lefolytatása a IX. Kerületi Hivatalt érintően a közvetítési gyakorlat vizsgálatára vonatkozóan, a visszafoglalkoztatás és 

közfoglalkoztatásban történő bennmaradás mértékének csökkentése és az FHT-ban részesülők számára történő közfoglalkoztatási lehetőség 

biztosítása érdekében. 

- Célellenőrzés a közfoglalkoztatási programok megvalósításának előre meghatározott szempontok szerinti vizsgálata 

- Utóellenőrzés valamennyi intézkedési javaslattal lezárt ellenőrzés esetében a megtett intézkedések teljesítésének és azok hatásainak vizsgálata. Ha 

a hiányosságok mértéke kritikus, javaslatot tesz a támogatás elszámolhatóságának felfüggesztésére, vagy a szerződés szerinti mulasztásokkal 

arányos visszakövetelésre. 

8. Ellenőrzés visszacsatolás rendszere: 

Valamennyi ellenőrzés befejezését követően a döntéshozók számára megfelelő tájékoztatás nyújtása. 

Az ellenőrzések havi tervezéséről, a tényleges megvalósulásról a szakmai felügyeletet gyakorló Belügyminisztérium számára a mindenkor hatályos, „A 

közfoglalkoztatási programok munkaerő-piaci hatósági ellenőrzéséről” szóló BM/2015/05-02/E eljárásrend szabályai szerint szükséges számot adni. A havi 

munkatervet (.xlsx/xls.) kiterjesztésben a tárgyhót megelőző hónap 23-ig, a beszámolót a tárgyhót követő hónap 3-ig, megküldjük a Foglalkoztatási Főosztály 

részére, aki az összegzést követően továbbküldi a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási Statisztikai, 

Elemzési és Monitoring Főosztálya részére. 

A hatósági ellenőr az ellenőrzésről analitikát vezet, mely alapján a tapasztalatokról, észrevételekről beszámolót készít, és tájékoztatja a hivatalvezetőt, 

kérésre a felettes szervet. 



oldal 197 / 319 

  

 

Az éves ellenőrzések megvalósulásáról a 66/2015. (III. 30) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján összegző jelentés készül. A jelentést a szakmai irányító 

részére területi és támogatástípusonkénti, valamint ellenőrzési forma szerinti bontásban az ellenőrzési időszak lezárását követő 30 napon belül (2018. január 

30-ig) megküldésre kerül. 
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Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatal 

Tárgy:   

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

II. Temetkezési szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

III. Társasházkezelői szolgáltatási tevékenység ellenőrzése 

IV. Népegészségügyi Osztály ellenőrzési terve  

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 87-94.§, 

- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012.évi XCIII. törvény, 

- az egyéni vállalkozókról és egyéni cégről szóló 2009.évi CXV. törvény (továbbiakban Evectv), 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) Kormányrendelet 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala (továbbiakban Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók hatósági 

ellenőrzése. 

Az éves ellenőrzési terv keretében kiemelten a taxis személyszállítás tevékenységi köröket végző egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése. 

2.  Az ellenőrzési időszak: 

2017. január 1 - 2017. december 31. 

3.  Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017.december 31. időszak között folyamatos. 

4.  Az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, 

- iratbemutatás, 

- ügyfél nyilatkozata, 

- egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- hatósági nyilvántartáson alapuló ellenőrzés. 
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5.  Az ellenőrzés szempontrendszere: 

Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység 

törvényes működésének biztosítása. 

A Hatóság a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül, továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel ellenőrzi azt, hogy az egyéni vállalkozó 

működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati 

rendeletet - hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. 

Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában azzal, hogy közreműködőként alkalmazottat foglalkoztathat. 

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. 

Jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is 

folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan 

időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. A képesítési követelményeknek a tevékenység folytatása során 

folyamatosan meg kell felelni. 

Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) 

érvényesíteni kell. 

Az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az 

egyéni vállalkozó egyébként jogosult. 

6.  A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. 

Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel, és az elhárítható, a Hatóság - a Evectv.19. § (3) 

bekezdés szerinti jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel - felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el.  

Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság az Evectv. 19. § (3) bekezdés szerint jár el: 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltételei nem állnak fenn vagy a tevékenység folytatását kizáró ok áll fenn,  így különösen, ha az 

egyéni vállalkozó nem rendelkezik nyilvántartott székhellyel vagy főtevékenységgel, 

- ha az egyéni vállalkozó a Evectv.11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

Ha az egyéni vállalkozó rosszhiszeműen jár el, vagy valótlan adatot szolgáltat, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerint 

eljárási bírsággal sújtható. 

II. Temetkezési szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, 
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- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény, 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. 

1. Az ellenőrzés tárgya 

Budapest Főváros Kormányhivatala X Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/telephellyel rendelkező Temetkezési 

szolgáltatók temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatellátásának ellenőrzése. 

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló – ellenőrzés 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

A temetkezési szolgáltatást végzők megfelelnek-e a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 30. § (2) bekezdésében 

foglalt előírásoknak: 

- büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

- vagyoni biztosíték rendelkezésre áll, 

- rendelkezik az alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak megfelelő, a tevékenység méltóságát nem sértő, 

a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyeztető telephellyel, 

- hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, és 

- saját maga, vagy legalább egy, a temetkezési szolgáltatási tevékenységben személyesen közreműködő alkalmazottja rendelkezik a 

kormányrendeletben meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott feltételeknek 

 

Teljesülnek Ttv végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. Rendelet. 47.§, 48.§ 49.§ ban foglaltak 

Rendelkezésre állnak a Kormányrendelet 59.§ (5) bekezdésben foglaltak (szociális helységek biztosítása, környezetre gyakorolt hatás, hulladékgyűjtés, 

ivóvízellátás, szennyvízgyűjtés) 
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6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

- felhívás a jogszabályi rendelkezés betartására 

- ha a hatóság megállapítja, hogy a temetkezési szolgáltató a jogszabályban előírt feltételeket nem teljesíti, vagy az engedély kiadásának feltételei már 

nem állnak fenn, az engedély visszavonása 

 
Sorszám Ellenőrzött neve Székhelye Nyilvántartási száma Ellenőrzés ütemezése    (Év, hó) 

1 KHARÓN Kft 1106 Maglódi út 65 1/2011 2017. március 

2 Alkony-Fény Kft. 2117 Isaszeg KOLOZSVÁRI U. 20. K/23765/10/2009/VII 2017. június 

3 ELMÚLÁS 204 Kft 1106 Maglódi út 85 5/2013 2017. szeptember 

III. Üzletszerű társasházkezelői szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, 

- 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 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala X Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező üzletszerű 

társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó 

szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 
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3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők 

ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve a 

gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel rendelkezik, és aki 

a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 

- A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási tevékenység esetén - a 

szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból 

törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából. 

 

A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 

- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a 

hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 
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A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen 

megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 

- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 

 
Sorszám Ellenőrzött neve Székhelye Nyilvántartási 

száma 

Ellenőrzés ütemezése    (Év, 

hó) 

1 
Kohári István 1106 Budapest, Gépmadár u. 16. 8/32. 70/2016 

2017. feburár 

2 
E-REAL INVEST Kft. 1103 Budapest, Őzláb u. 5/a. 71/2016 

2017. április 

3 BAKÓ-BIOFALU A CSALÁDÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT 

KFT. 
2678 Csesztve, Bakó puszta 12. 72/2016 

2017. május 

4 
Keresztesi Lászlóné ev. 1105 Budapest, Mádi u. 3/C. 2/3. 73/2016 

2017. szeptember 

5 
Kiszely Nándor Balázs 

1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 5.ép. 1.lph. 

9/3. 
74/2016 

2017. október 

6 
Fedezék Bt. 1106 Budapest, Maglódi út 25. 2/9a. 62/2015 

2017. október 

IV. Népegészségügyi Osztály ellenőrzési terve 

A Népegészségügyi Osztály ellenőrzései a szakmai irányításáért felelős Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály által kidolgozott 

szempontrendszer adaptálásával kerültek 2017. évre vonatkozóan meghatározásra. Ezek tartalma valamennyi kerületi népegészségügyi szervezet esetében 

egységes ellenőrzési rendszert képez, részletes tartalmuk a Népegészségügyi Főosztály ellenőrzései között került ismertetésre. 
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Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala 

Tárgy: 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- 

III. értékelő és közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

IV. Temetkezési szolgáltatási tevékenység ellenőrzése, temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése 

V. A TakarNet-en keresztül szolgáltatott adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzése 

VI. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

VII. Határszemle keretében a hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése, a jogellenes más célú hasznosítások 

feltárása 

VIII. Parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

IX. Közegészségügyi szakterület ellenőrzése 

X. Járványügyi szakterület ellenőrzése 

XI. Egészségügyi igazgatás ellenőrzése 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 

- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló66/2015. (III.30.) Korm. rendelet. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni vállalkozók 

hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. - december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
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4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 

- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben 

kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti - feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 

-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 

rendelkezéseknek. 

- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az 

engedély birtokában végezheti. 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az 

adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi te lephelyen 

(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

- Az egyéni vállalkozónak székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek 

használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult. 

  



oldal 206 / 319 

  

 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

 

A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más jogszabályban 

előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi 

kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a 

kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 

A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a következő – 

keletkezésétől számított két évig kezelt – adatokat: 

- az ügyfél nevét, 

- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 

- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon értékelő és közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- 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 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. tv. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező üzletszerű 

társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó 

szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  
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2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. - december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. - december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők 

ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve a 

gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel rendelkezik, és aki 

a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 

- A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és – ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási tevékenység esetén – a 

szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból 

törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából. 

 

A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 

- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a 

hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik, 
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- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen 

megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 

- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 

III. Temetkezési szolgáltatási tevékenység ellenőrzése, temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30. § (6) bekezdése, 

- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdésének a) 

pontja, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területén telephellyel rendelkező, temetkezési szolgáltatást 

végzők hatósági ellenőrzése. 

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. - december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. - december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
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- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

Temetkezési szolgáltatási tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 

törvényes működésének a biztosítása. 

A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedélyével folytatható. 

A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság annak engedélyezi, 

- aki büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

- aki igazolja az e törvény végrehajtásáról kiadott kormányrendelet szerinti vagyoni biztosíték rendelkezésre állását, 

- aki rendelkezik az alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak megfelelő, a tevékenység méltóságát nem 

sértő, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyeztető telephellyel, 

- aki írásbeli nyilatkozatot tesz arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, és 

- aki saját maga, vagy legalább egy, a temetkezési szolgáltatási tevékenységben személyesen közreműködő alkalmazottja rendelkezik a 

kormányrendeletben meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott feltételeknek. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Ha a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság megállapítja, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenységére vonatkozó, jogszabályban előírt 

feltételt nem teljesíti vagy az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, az engedélyt haladéktalanul visszavonja. 

Ha a hatóság ellenőrzése során azt állapította meg, hogy a temetkezési szolgáltató a hatóságok által előírt kötelezettséget nem tartja be és a kötelezettség 

betartására felszólító hatósági végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül a szolgáltató a felszólításnak nem tesz eleget, a temetkezési szolgáltatásokat 

engedélyező hatóság – a jogsértés súlyát, jellegét és ismétlődését figyelembe véve – százezer forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szab ki. Ha a 

kötelezettség betartására felszólító végzés kézhezvételétől számított 60 napon belül a temetkezési szolgáltató a jogszabályoknak és hatósági határozatnak 

megfelelő működést nem állítja helyre, a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedélyt – adott tevékenység, telephely vagy mindkettő 

vonatkozásában – visszavonja. 

 

A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a következő – 

keletkezésétől számított két évig kezelt – adatokat: 

- az ügyfél nevét, 

- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 

- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 
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- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 

IV. TakarNet-en keresztül szolgáltatott adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.), 

- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet (Inytv. Vhr.), 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), 

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi 

LXXXV. törvény (Díjtörvény), 

- A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási 

szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes 

szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet (Díj. Vhr.), 

- A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes 

szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (R.), 

- Továbbá az egyedi szolgáltatási szerződés mellékleteként kiadott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), mely elérhető a www.takarnet.hu 

weboldalon. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

A TakarNet-en keresztül szolgáltatott adatok jogszerű felhasználásának, az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának 

ellenőrzése. 

2. Az ellenőrzési időszak:  

Az ellenőrzést megelőző egyéves időszak lekérdezéseinek ellenőrzése. 

Amennyiben a felhasználás jogszerűtlen, utóellenőrzés keretében hosszabb időszak is ellenőrizhető. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. - december 1. között folyamatosan, ütemezése negyedévente előre. 

4. Az ellenőrzés eszközei, módja: 

Helyszíni ellenőrzés. 

Eljárási lépések: 

 
a) Előzetes értesítés kiküldése a felhasználó(k) részére: 

http://www.takarnet.hu/
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- értesítés az ellenőrzésről és annak jogszabályi alapjáról, manuális napló bekérése a felhasználótól, időpont egyeztetés a helyszíni ellenőrzés 

időpontjáról; 

- értesítéssel párhuzamosan napló bekérése a FÖMI -től.  

 
b) Megbízólevél a hivatalvezetőtől az ellenőrzésben résztvevő munkatársak részére. 
 
c) Jegyzőkönyv: 
 

Helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyv felvétele, melynek elválaszthatatlan részét képezi a jogszabályi kivonatok jegyzéke; 
Ellenőrzés során azon iratok/dokumentumok ellenőrzése, melyek a vonatkozó jogszabályok alapján megismerhetőek. 
 

d) Ellenőrzést követő lépések: 
 

A kerületi hivatal a lezárt ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyveket, valamint az ügyfelek elektronikus elérhetőségét kétheti rendszerességgel 
továbbítjaBudapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) felé. 

 
A Főosztály az ellenőrzést követően a TakarNet ellenőrzés megítéléséről anonim kérdőívet küld az ellenőrzött felhasználóknak. 

 
A Főosztály negyedévente jelentést készít az ellenőrzésről, melyet továbbít a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztályára. 

5. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Az ellenőrzés eredményeként megállapított jogsértés esetén – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (továbbiakban: Ket.) 94. §-ban, valamint a Díjtörvény 31. §-ban foglalt rendelkezésekkel összhangban – a következő intézkedések megtétele 

szükséges: 

- A jogsértésre a jegyzőkönyvben fel kell hívni a felhasználó figyelmét, és megfelelő határidő tűzésével fel kell szólítani azok megszüntetésére, 

esetleges hiányok pótlására (pl. napló nem megfelelő vezetése, biztonsági előírások betartása, díjmentesség jogszerűségének igazolására stb.). A 

határidő leteltét követően utóellenőrzés keretében vizsgálni kell a jogszabályi kötelezettség betartását. 

- A Díjtv. 31. § (6) bekezdése alapján amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a díjmentesség igénybevételére 

jogszerűtlenül került sor, továbbá ha az elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott hiteles és nem hiteles tulajdonilap-másolatot, 

valamint az erről készített papír alapú másolatot a felhasználó nem csak a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használta fel, harmadik fél részére 

továbbította, az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal kell kötelezni. A döntés ellen 

közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. A kétszeres díjtételre kötelezésről a Főosztály határozatot hoz. 

 

Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában – a Főosztály 

javaslata alapján – a FÖMI határozatot hoz [Inytv. 75. § (4) bek.].  

Hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában ki kell kérni a miniszter véleményét.  

6. Ellenőrzésben résztvevő munkatársak: 
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Az ellenőrzés Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala Ingatlan-nyilvántartási Osztályai munkatársainak bevonásával történik. 

V. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.), 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), 

- A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes 

szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (R.), 

- A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.), 

- A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 

2013. évi CCXII. törvény (Fétv.), 

- A föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 

47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzi a föld tulajdonjogának átruházására, vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügyletek írásba foglalására szolgáló biztonsági 

okmánnyal összefüggő kötelezettségek betartását a biztonsági okmányt kezelő közjegyzőknél, ügyvédeknél, továbbá az adott szervezetnél működő 

jogtanácsosnál.  

2. Ellenőrzési időszak:  

Az ellenőrzést megelőző egyéves időszak. 

3. Ütemezés: 

2017. január 1. - december 1. között folyamatosan, ütemezése negyedévente előre. 

4. Az ellenőrzés célja, eszköze, módja: 

A hatósági ellenőrzések célja a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 

Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való figyelmeztetés és végső esetben a 

jogszabályban meghatározott szankció kiszabása. 
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Felhasználók kiválasztása: 

- Ellenőrzés alanyai: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 

szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) 44/A. §-a alapján biztonsági okmányt kezelő közjegyző, ügyvéd, továbbá az adott szervezetnél 

működő jogtanácsos; 

- Hatékonysági és célszerűségi szempontokat figyelembe véve a biztonsági okmányok ellenőrzése a TakarNet-ellenőrzéssel egyidejűleg történik. 

 

Az ellenőrzés eszköze, módja: helyszíni ellenőrzés. 

Eljárási lépések: 

 
a) Előzetes értesítés kiküldése a biztonsági okmányt kezelő felhasználó részére: értesítés az ellenőrzésről és annak jogszabályi alapjáról, időpont 

egyeztetés a helyszíni ellenőrzés időpontjáról. 
 
b) Megbízólevél a hivatalvezetőtől az ellenőrzésben résztvevő munkatársak részére. 
 
c) Jegyzőkönyv: helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyv felvétele, melynek elválaszthatatlan részét képezi a jogszabályi kivonatok jegyzéke. 
 
 A helyszíni ellenőrzés során a biztonsági okmányt kezelő felhasználónál az alábbi előírások, kötelezettségek betartását kell ellenőrizni: 

- a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, jegyzőkönyv vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolásra vonatkozó előírások, 

valamint 

- a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi, és visszaszolgáltatási kötelezettségek.  

 
d) Ellenőrzést követő lépések: 

 
A lezárt ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyveket Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya részére kell továbbítani. 

5. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 

A biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségek megsértése (jogsértés megállapítása) esetén 

- az ingatlanügyi hatóság a felhasználót bírsággal sújtja, vagy figyelmeztetésben részesíti, egyidejűleg felhívja a jogsértő állapot megszüntetésére; 

- a fenti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek, vagy a mulasztásnak az ingatlanügyi hatóság tudomására jutásától 

számított 1 év, illetve ha a cselekmény vagy a mulasztás elkövetésétől számított 3 év eltelt; 

- ha a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű bírság kiszabása is szükségtelen, bírságolás helyett f igyelmeztetés 

történik a felhasználó felé.  

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya a TakarNet ellenőrzésekről negyedévente készített jelentéssel együtt küldi meg a biztonsági 

okmányok ellenőrzéséről szóló jelentését a Földművelésügyi Minisztérium felé. 
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6. Ellenőrzésben résztvevő munkatársak: 

Az ellenőrzés Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala Ingatlan-nyilvántartási Osztályai munkatársainak bevonásával történik. 

VI. Határszemle keretében a hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése, valamint a jogellenes 

más célú hasznosítások feltárása 

1. Az ellenőrzés tárgya, célja: 

A mezőgazdasági termelésre alkalmas és ennek megfelelően nyilvántartott területeken a hasznosítási kötelezettség, valamint a mellék- és ideiglenes 

hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, illetve a jogellenes más célú hasznosítások feltárása a termőföld védelme érdekében a termőföld 

védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 5. § (1)-(4) bekezdése, 5/A. §, és a 16. § alapján. 

2. Az ellenőrzés időszaka: 

A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) határszemle ellenőrzéseket elrendelő körlevelében, valamint a határszemle 

ellenőrzések megszervezéséhez és végrehajtásához kiadott útmutatójában foglaltak figyelembe vételével tárgyév május hónapjától októberig.  

3. Az ellenőrzés ütemezése: 

A Főosztály határszemle ellenőrzéseket elrendelő körlevelében foglalt iránymutatása szerint illetékességi területünkön a főváros erdő nélküli területének 

10%-án. 

4. Az ellenőrzés eszköze: 

- helyszíni ellenőrzés szemrevételezéssel; 

- az illetékes hatóságok és a lakosság tájékoztatása; 

- az ellenőrzés az ellenőrzési időszakban folyamatosan történik, feltáró helyszínelés és utóellenőrzés formájában. 

5. Az ellenőrzés fő szempontjai: 

- a termőföld hasznosítása művelési ágának megfelelően történik-e; 

- vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a földhasználó gondoskodik-e a terület gyommentes állapotban tartásáról; 

- az engedélyezett más célú hasznosítás megkezdéséig a földhasználó betartja-e hasznosítási kötelezettségét (ideiglenes hasznosítás); 

- a fentieken túl szakmailag indokolt még ellenőrizni, hogy a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartási adatbázis tartalma egyezőséget mutat-

e, eltérés esetén kell-e hatósági intézkedéseket foganatosítani; 

- fel kell tárni az engedély nélküli más célú hasznosítást; 

- ellenőrizni indokolt a más célú hasznosítás megszüntetését; 

- ellenőrizni indokolt, hogy a más célú hasznosítás megkezdésének napját az igénybevevő előzetesen bejelentette-e a földhivatalnak; 

- ellenőrizni indokolt az időleges más célú hasznosításra kiadott engedély lejárta után a termőföld eredeti állapotba történő helyreállítását; 

- ellenőrizni indokolt a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén elrendelt eredeti állapot helyreállítását; 
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- lehetőség szerint fel kell mérni az újrahasznosítást igénylő, arra alkalmas területeket; 

- ellenőrizni szükséges a földminősítési mintatereket. 

6. Eljárási lépések meghatározása:  

Főosztály útmutatója szerint. 

7. Alkalmazható szankciók: 

Eredeti állapot visszaállításának elrendelése, felszólítás hasznosítási kötelezettség betartására, földvédelmi bírság kiszabása a Tfvt. 24. §-ában felsorolt 

esetekben a 2. számú melléklet szerint. 

Az ellenőrzésekről jelentés készül a Főosztály felé. 

VII. Parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

1. Az ellenőrzés tárgya, célja: 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. 

napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartani. Az ellenőrzés 

tárgya e kötelezettség teljesítésének ellenőrzése az ingatlanügyi hatóság illetékességi területének külterületén. Az ellenőrzés célja a fertőzött területek 

feltárása, eljárás kezdeményezése a mentesítés érdekében. A közérdekű védekezés végrehajtásának kezdeményezését követően az elrendelő hatóság 

részére folyamatos adatszolgáltatás biztosítása. 

2. Az ellenőrzés időszaka:  

Tárgyév július 1-től a vegetációs időszak végéig folyamatosan 

3. Az ellenőrzés ütemezése: 

Az ellenőrzés folyamatos, helyszíni ellenőrzés keretében. 

4. Az ellenőrzés eszköze: 

- helyszíni ellenőrzés kiértesítés nélkül, szemrevételezéssel, mérések végzésével, 

- saját kezdeményezésre, valamint bejelentésre (Parlagfű Bejelentő Rendszer, Parlagfű Információs Rendszer); 

- az illetékes hatóságok és a lakosság tájékoztatása, kapcsolat civil szervezetekkel. 

5. Az ellenőrzés fő szempontjai: 

- célirányos feltárás bejelentésekre támaszkodva; 

- a parlagfűvel veszélyeztetett területek ellenőrzése; 

a vonatkozó jogszabályok illetve eljárásrend alapján. 
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6. Alkalmazható szankciók:  

Vonatkozó jogszabályok alapján az illetékes Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság hatásköre.  

Ellenőrzésekről kéthetente jelentés készül, melyet Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya felé kell megküldeni. 

VIII. Közegészségügyi szakterület ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény. 

 
Fogalom meghatározások 
 
Hatósági ügy:  

- minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, 

hatósági nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenőrzést végez,  

- a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés – a fegyelmi és etikai ügyek kivételével –, ha törvény 

valamely tevékenység végzését vagy valamely foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti.  

 
Hatósági ellenőrzés: 
A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak 
teljesítését. 

 
A hatósági ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

 
Közigazgatási hatóság: 
A hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerv. 
 
Ellenőrzési jelentés:  
A BFKH Budapest XI. Hivatala Népegészségügyi Osztálya az Ellenőrzési Tervben foglaltak, valamint az ott nem szereplő, de az ellenőrzési időszakban 
lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont következtetésekről a következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési jelentést készít.  
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1. Település- és környezet-egészségügy: 

a) A szezonálisan üzemelő medencés fürdőkkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése 
 
Ellenőrzés tárgya: A 37/1996.(X.18.) NM rendelet szerinti hatósági ellenőrzések, vízminőség vizsgálatok végzése, valamint a szezon előtti és a 

szezonzáró jelentések küldése. 
Ellenőrzési időszak: 2017. május 1. - szeptember 05. 
Ütemezés:  Az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan. 
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés. 
 
b) Nedves hűtőtornyok hatósági ellenőrzése sűrűn lakott területen található bevásárlóközpontokban 

Ellenőrzés tárgya: A sűrűn lakott területen (városközpontban, nagy lélekszámú lakótelep közvetlen közelében) található, a 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 
3. pontjában meghatározott bevásárlóközpontok nedves hűtőtornyainak ellenőrzése. 
Az ellenőrzés során különös figyelmet kell fordítani a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet szerinti kockázatbecslési dokumentációra, a 
Legionella-csíraszám meghatározása érdekében végzett monitoring vizsgálatok számára és azok eredményeire, az üzemeltetőnek 
az OSZIR Nedves Hűtőtornyok Nyilvántartásába fennálló bejelentési kötelezettségére, továbbá a bejelentett adatok megfelelőségére. 

Ellenőrzési időszak: 2017. szeptember 1. - november 30. 
Ütemezés:  Az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan. 
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés. 
 
c) Nemdohányzók védelmében történő hatósági ellenőrzés  

Ellenőrzés tárgya: A szórakoztató és vendéglátóipari egységek vizsgálata a nem kijelölt dohányzóhelyen történő dohánytermék és az e-cigaretta 
fogyasztás tekintetében. 

Ellenőrzési időszak: 2017. március 1-21. és 2017. szeptember 15-30. 
Ütemezés:  Az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan. 
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás. 
 

d) Nemdohányzók védelmében történő hatósági ellenőrzés  

Ellenőrzés tárgya: Tiltott helyen történő elektronikus cigaretta használat vizsgálata közforgalmú intézményben, közösségi közlekedési eszközön, 
munkahelyen, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben és köznevelési intézményben. 

Ellenőrzési időszak: 2017. február 10 - június 30. 
Ütemezés:  Az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan. 
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás. 

 

2. Gyermek- és ifjúság-egészségügy: 

a) Nyári táborok ellenőrzése 
 
Ellenőrzés tárgya: A nyári táborok közegészségügyi ellenőrzése. 
Ellenőrzési időszak: 2017. június 1.– augusztus 31. 
Ütemezés:  Az ellenőrzési időszakban folyamatosan. 
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Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés. 
 

3. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy: 

 
a) Ásványianyag tartalmú étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése 
 
Ellenőrzés tárgya: Magnézium-szelén, cink-vas tartalmú étrend-kiegészítő készítmények címkevizsgálat, célzott laboratóriumi vizsgálatokkal 

kiegészítve. 
Ellenőrzési időszak: 2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő monitoring 

terv alapján.   
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
b) Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt célcsoportot képező interneten forgalmazott potencianövelő és fogyás elősegítés céljából 
forgalmazott termékek célzott vizsgálata 
 
Ellenőrzés tárgya: Egészségügyi állítások ellenőrzése, gyógyszer-hatóanyag tartalomra vonatkozóan célzott laboratóriumi vizsgálatok. Elvégzendő 

laboratóriumi vizsgálatok: gyógyszerhatóanyag jelenlét (szibutramin, fentermin, fenolftalein, szildenafil, tadalafil, vardenafil)   
Ellenőrzési időszak: 2017. május 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   

Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján.  
Ellenőrzés eszköze: Mintavétel. 
 
c) Speciális - elhízás diétás kezelésére szolgáló - tápszer vizsgálata 
 
Ellenőrzés tárgya: Jelölések, a tápanyag-összetétel és az egészségre vonatkozó állítások ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. 

Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok: A-, C-vitamin, vas, cink                   
Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése:  A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.  Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján. 
Ellenőrzés eszköze:  Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
d) Anyatej-kiegészítő tápszerek forgalmazásának ellenőrzése 
 
Ellenőrzés tárgya:  Jelölések, és tápanyag-összetétel ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok: 

energia, fehérje, zsír, szénhidrát, cukor, A-vitamin, vas 
Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.  Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján. 
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
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e) Csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabona alapú tejpépek forgalmazásának ellenőrzése 
 
Ellenőrzés tárgya:  Jelölések és tápanyag-összetétel ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok:  
 Fehérje, zsír, Na, Ca, A-vitamin tartalom 
Ellenőrzési időszak: 2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése:  A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő monitoring 

terv alapján.    
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
f) Általános iskola alsó tagozatos korosztály (7-10 éves) étkezésének  vizsgálata 
 
Ellenőrzés tárgya: Főzőkonyhával üzemelő általános iskola napi háromszori étkeztetésének három egymást követő napjának sótartalom (Na alapon), 

energia, nettó tömeg meghatározása laboratóriumi vizsgálattal 
Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése:  A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő monitoring 

terv alapján.  
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
g) Óvodai korosztály (4-6 éves)  étkezésének  vizsgálata 
 
Ellenőrzés tárgya: Főzőkonyhával üzemelő óvoda napi háromszori étkeztetésének három egymást követő napjának sótartalom (Na alapon), energia, 

nettó tömeg meghatározása laboratóriumi vizsgálattal 
Ellenőrzési időszak: 2017. július 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő monitoring 

terv alapján.   
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
h) Óvodai és általános iskolai közétkeztetés szúrópróbaszerű táplálkozás-egészségügyi vizsgálata 
 
Ellenőrzés tárgya:  Megyei sajátosságokat figyelembe véve óvodai és/vagy általános iskolai háromszori étkeztetés 1 élelmezési napjának vizsgálata 

tápanyagszámítással, laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve. 
Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.  Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján. 
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
i) Interneten forgalmazott étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése 
 
Ellenőrzés tárgya:  Nem bejelentett készítmények vizsgálata. 
Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - december 31. 
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Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
j) Az OGYÉI által megküldött kifogásolt notifikációs igazolások kivizsgálása 
 
Ellenőrzés tárgya:  Az OGYÉI által megküldött kifogásolt notifikációs igazolások kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele 
Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
k) Hajhullámosító-kiegyenesítő, vagy szempillagöndörítő kozmetikai termékek Tioglikolsav tartalmának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzés tárgya:  Az adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, laborvizsgálattal kiegészítve. 

Kiemelten ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 
- Tioglikolsav tartalom 

Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.  . 
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
l) Bőrkeményedéspuhító/eltávolító kozmetikai termékek kálium hidroxid (KOH) tartalmának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzés tárgya:  Az adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, laborvizsgálattal kiegészítve. 
 Kiemelten ellenőrizendő: 

- CPNP bejelentés 
- címke 
- KOH tartalom 

Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
m) Szájvíz kozmetikai termékek Triclosan tartalmának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzés tárgya:  Az adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, laborvizsgálattal kiegészítve. 

Kiemelten ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 
- Triclosan tartalom 

Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
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Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
n) Natur kozmetikai termékek Szorbinsav, Benzoesav tartalmának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzés tárgya:  Az adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, laborvizsgálattal kiegészítve. 

Kiemelten ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 
- Szorbinsav, benzoesav tartalom 

Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
Ellenőrzés eszköze:     Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
o) Bőrön maradó kozmetikai termékek Metilizothiazolinon tartalmának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzés tárgya:  Az adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, laborvizsgálattal kiegészítve. 

Kiemelten ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 
- Metilizothiazolinon tartalom 

Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
Ellenőrzés eszköze:     Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 

4. Kémiai biztonság: 

a) Fertőtlenítőszerek ellenőrzése 

Ellenőrzés tárgya:OTH engedéllyel rendelkező fertőtlenítőszerek laboratóriumi vizsgálattal történő ellenőrzése: a termékek engedélyben foglaltaknak való 
megfelelése, továbbá a hatékonyság laboratóriumi vizsgálata. 
Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - november 15. 
Ütemezés:   A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétellel. 
 
b) Részvétel az Európai Vegyianyag-ügynökség által meghirdetett REACH-EN-Force ötödik (REF-5) ellenőrzési projektjében; az expozíciós 
forgatókönyvvel kiterjesztett biztonsági adatlapok, adatlap átadási kötelezettségek és kockázatkezelési intézkedések betartásának ellenőrzése.  
 
Ellenőrzés tárgya:A projekt keretében az expozíciós forgatókönyvvel kiterjesztett biztonsági  adatlapok és a kémiai biztonsági jelentések közötti tartalmi 
azonosság és összhang megállapításának, a biztonságos felhasználást előíró információk megfelelő továbbításának, valamint az alkalmazandó üzemi 
feltételek és az előírt kockázatkezelési intézkedések végrehajtásának ellenőrzése történik a keverék-előállítók körében. 
 
Ellenőrzési időszak:  2017. április 1. - október 31. 
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Ütemezés:   A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. 
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés. 
 
c) Biocid termékek jogszerű forgalmazhatóságának ellenőrzése 

Ellenőrzés tárgya: Kizárólag jóváhagyott hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek ellenőrzése forgalmazásuk jogszerűségének tekintetében, 
összeállított lista alapján. 

Ellenőrzési időszak:  2017. január 1. - december 31. 
Ütemezés:   A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés. 
 
d)Kivont biocid hatóanyagú biocid termékek és kezelt árucikkek ellenőrzése 

Ellenőrzés tárgya: Kivont hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek és kezelt árucikkek ellenőrzése a türelmi idők figyelembe vételével, összeállított 
lista alapján. 

Ellenőrzési időszak:  2017. január 1.- december 31. 
Ütemezés:   A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés. 

IX. Járványügyi szakterület ellenőrzése 

5. Kampány oltóhelyek ellenőrzése 

Ellenőrzés tárgya: Kampány oltóhelyeken (iskolaorvosi rendelők) hűtőlánc ellenőrzése (oltóanyag tárolására szolgáló hűtőszekrények). 
Ellenőrzési időszak: 2017. január 1.- május 31. és szeptember 1-december 15. 
Ellenőrzés ütemezése:  A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. 
Az ellenőrzés eszköze:  Helyszíni ellenőrzés. 

X. Egészségügyi igazgatás ellenőrzése 

6. A házi gyermekorvosi praxisok személyi, tárgyi, szakmai környezeti feltételeinek, valamint a szakmai tevékenységének ellenőrzése 

Ellenőrzés tárgya: A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt minimumfeltételek teljesítéséneke, a szakmai tevékenység megfelelőségének 
ellenőrzése. Praxisonként 10 betegdokumentáció ellenőrzése. Annak vizsgálata, hogy a dokumentációban követhető-e az ellátás 
folyamata, illetve a gondozásra szoruló gyermekek gondozási folyamata. 

Ellenőrzési időszak:  2017. január 1. - 2017. december 31. 
Ütemezés:  2017. január 1. - 2017. március 31: ellenőrzés előkészítése; 2017. április 1. - 2017. október 31. ellenőrzések lefolytatása; 2017. 

november 1.- 2017. december 31. ellenőrzések eredményeinek összefoglalása.  
Az ellenőrzés eszköze:  Helyszíni ellenőrzés lefolytatása a kerületi egészségügyi igazgatási munkatárs és szakfelügyelő főorvos bevonásával. 
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Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala 

Tárgy:  

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

III. Temetők és temetkezési szolgáltatók ellenőrzése 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni vállalkozók 

hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 

- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben 

kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 
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5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 

- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az 

engedély birtokában végezheti. 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az 

adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 

(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

- az egyéni vállalkozónak egy tevékenységi köre van, ami egyben a főtevékenysége is, és ez megtiltásra kerül 

- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

 

A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más jogszabályban 

előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi 

kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a 

kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 

A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a következő - 

keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 

- az ügyfél nevét, 

- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 

- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
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Ellenőrzött vállalkozások típusa: egészségügyi szolgáltatások, gyermekjóléti szolgáltatások; bejelentéshez kötött ipari tevékenységek, élelmiszeripar.  

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §, 

- 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 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 25. §, 

- A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 52-54. §. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező üzletszerű 

társasházkezelői és ingatlankezelői szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek és személyes közreműködők hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017 októberében minden szolgáltató kötelező éves ellenőrzése. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A Ket. 89. § a) és c) pontja alapján az ellenőrzés eszközei:  adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló, valamint hatósági 

nyilvántartáson alapuló adatszolgáltatással megvalósuló ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

Az ellenőrzés célja az ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének biztosítása. 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzi, hogy a szolgáltatási tevékenység végzése 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 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) bekezdésében előírt feltételeinek megfelel-e. 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzi a nyilvántartott tevékenység végzéséhez szükséges adatokban bekövetkezett változások 5 munkanapon 

belül történt bejelentését.  

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzi azt is, hogy a nyilvántartásba vett üzletszerűen végzett társasház-kezelői vagy ingatlankezelői 

tevékenységet végző személy büntetlen előéletű és nem áll társasház-kezelői, illetve ingatlankezelői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 
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hatálya alatt. E célból az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság adatot igényel a bűnügyi nyilvántartási rendszerből arra vonatkozóan, hogy ingatlankezelő 

büntetlen előéletű-e, és társasház-kezelői, illetve ingatlankezelői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 

- a természetes személy szolgáltató meghalt vagy a nyilvántartásból való törlését kéri, 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni 

vállalkozók hatósági nyilvántartásából. 

 

A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak, 

aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, és aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól 

számított 5 munkanapon belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget. 

A hatóság a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól való mentesülés időpontjáig megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak 

a szolgáltatónak, akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

A hatóság a feltétel biztosításáig megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak, aki, vagy amelynek személyesen közreműködő tagja 

vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik. 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen 

megtiltotta. 

A nyilvántartás tartalmazza 

- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 

III. Temetők és temetkezési szolgáltatók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) bekezdés és 30-34. §, 

- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 59-59/A. § , 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 27. §, 29. §. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 
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Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen telephellyel rendelkező temetkezési szolgáltatók, 

valamint az itt fekvő temetők hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A temetőket és temetkezési szolgáltatókat a hatóság a Ket. 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzés, valamint a 89. § a) és c) pontja alapján 

adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérése révén, valamint hatósági nyilvántartásból történő adatszolgáltatás révén ellenőrzi. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

Az ellenőrzés célja az ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének biztosítása. 

Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedélyével folytatható. A temető fenntartásával és 

üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzi. 

A temetkezési szolgáltatásokat a hatóság a temetkezési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében 

ellenőrzi, hogy a szolgáltatás megfelel-e a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különös tekintettel a megfelelő telephelyre, és vagyoni 

biztosíték meglétére, továbbá arra, hogy a nyilvántartásba vett temetkezési szolgáltatást végző személy büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési 

szolgáltatási tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.  

A hatóság ellenőrzése során a köztemetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet, továbbá vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Ha a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság megállapítja, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenységére vonatkozó, jogszabályban előírt 

feltételt nem teljesíti vagy az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, az engedélyt haladéktalanul visszavonja. 

 

Ha a hatóság ellenőrzése során azt állapította meg, hogy a temetkezési szolgáltató a hatóságok által előírt kötelezettséget nem tartja be és a kötelezettség 

betartására felszólító hatósági végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül a szolgáltató a felszólításnak nem tesz eleget, a temetkezési szolgáltatásokat 

engedélyező hatóság – a jogsértés súlyát, jellegét és ismétlődését figyelembe véve – százezer forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szab ki. Ha a 

kötelezettség betartására felszólító végzés kézhezvételétől számított 60 napon belül a temetkezési szolgáltató a jogszabályoknak és hatósági határozatnak 

megfelelő működést nem állítja helyre, a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedélyt – adott tevékenység, telephely vagy mindkettő 

vonatkozásában – visszavonja. 

 

A temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság nyilvántartást vezet azon személyekről: 
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- akinek a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedélyét azért vonta vissza, mert nem rendelkezett megfelelő pénzügyi 

teljesítőképességgel, 

- aki olyan gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, amelynek engedélyét a vezetése alatt a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság azért 

vonta vissza, mert nem rendelkezett e törvény szerinti megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel. 

 

A nyilvántartás tartalmazza 

- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 

 

Sorszám Ellenőrzött neve Székhelye és telephelye Nyilvántartási száma Ügyiratszám Ellenőrzés ütemezése 

(Év, hó) 

1. Kegyelet Kft. 

székhely: 1085 Budapest, József 

krt. 49.  

telephely: 1122 Budapest, 

Városmajor utca 40. 

Tem/01/2015 BP-12/02/998/2016 2017. június  

2. 

Budapesti 

Temetkezési 

Intézet Zrt. 

(Farkasréti temető) 

székhely: 1086 Budapest, Fiumei 

út 16. 

telephely: 1124 Budapest, 

Németvölgyi út 99. 

05-1213/23/2012 BP-12/02/2034/2016 2017. szeptember  

3. 
Szomorúfűz Online 

Temetkezési Kft. 

székhely: 1063 Budapest 

Izabella u. 63. 

telephely: 1123 Bp. Alkotás u. 

13. 

Tem/01/2016 BP-12/02/1661/2016 2017. november 
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Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala 

 Tárgy:   

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- 

III. értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

IV. Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése 

V. Közfoglalkoztatás tárgyában történő ellenőrzések 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni vállalkozók 

hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. –2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló – ellenőrzés, 

- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben 

kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 
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- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az, az igazolványban szereplő adatokat érinti - feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 

-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 

rendelkezéseknek. 

- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az 

engedély birtokában végezheti. 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az 

adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi te lephelyen 

(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

 

A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más jogszabályban 

előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi 

kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a 

kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 

A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a következő – 

keletkezésétől számított két évig kezelt – adatokat: 

- az ügyfél nevét, 

- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
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- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 

 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, 

- 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 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvén. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező üzletszerű 

társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó 

szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 2017. január hónaptól kezdődően 12 ellenőrzési ütemben 

(12 hónap), átlag havi 20 szolgáltatást végzőt ellenőrzését tervezzük lebonyolítani. Az ellenőrzések megvalósulását, havi ellenőrzési terv alapján teljesítjük. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
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5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők 

ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve a 

gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel rendelkezik, és aki 

a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 

- A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és – ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási tevékenység esetén – a 

szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból 

törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából. 

 

A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 

- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a 

hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen 

megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 

- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 
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III. Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező temetkezési 

szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő – adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló – ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- A temetkezési szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a 

szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelel, és aki a hatóság által 

vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 

- A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 
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6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Ha a hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az 

esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és 

- ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak, hivatalból a 27. § szerinti nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy 

- ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az 

adott szolgáltatási tevékenység folytatását. 

 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen 

megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 

- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 

 

Sorszám Ellenőrzött neve Székhelye Nyilvántartási száma Ügyiratszám Ellenőrzés ütemezése (Év, hó) 

1 Canus Kft. 1071 Budapest, Dembinszky u. 44. BP-13B/002/00846-4/2014 ua. 2017. május 

2 SZIGÜ Temetkezés Kft. 2220 Vecsés, Vigyázó F. u. 6. BP-13B/002/02604-4/2014 ua. 2017. november 

IV. Közfoglalkoztatás tárgyában történő ellenőrzések 

Budapest Főváros Kormányhivatala, XIII. Kerületi Hivatala, Foglalkoztatási Osztály a Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált keretéből, 2017. év 

folyamán támogatott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok ellenőrzését tervezi elvégezni 2017. évben. 

1. Az ellenőrzés célja:  

Szabályszerűségi vizsgálat, arra vonatkozóan, hogy az alkalmazott gyakorlat mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak, a minőségi elvárásoknak.  

Az ellenőrzés kiemelt célja a program végrehajtóinak segítése. Az ellenőrzés észrevételeiről a hatósági ellenőr szóbeli vagy jegyzőkönyvi figyelemfelhívással 

él, javaslatot tesz a hiányosságok kiküszöbölésére határidő megállapításával. 

2. Az ellenőrzés időszaka:  

2017.január 1. és 2017. december 31 között. 
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A hatósági ellenőrzés 2017. január 2. napján indul, folyamatos jelleggel, a soron kívül végrehajtandó eseti ellenőrzésekkel számolva a tervezett befejezés: 

2017. december 30. napja.  

A vizsgálat alapjául a 2016. január 1. és az ellenőrzés napja között megkötött hatósági szerződések szolgálnak. 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok esetében a helyi decentralizált kötelezettségvállalás legalább 10%-os ellenőrzési lefedettsége 

érdekében, továbbá a felkérések, a belföldi jogsegély keretében történő megkeresések, illetve bejelentés, a támogatott esetében felmerült, tudomásra jutott 

mulasztás, hiányosságok alapján valamennyi esetben tervezzük elvégezni. 

3. Az ellenőrzés tárgya: 

A közfoglalkoztatás eszközrendszere működésének elemzése és ellenőrzése, ezen felül a közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök, a napi munka 

teljesítményének nyilvántartása, az eszközök kiadása – visszavételezése a munka- és védőruha használata, a kártérítési eljárások, az elvégzett munka 

mennyiségi és minőségi ellenőrzése. 

A hatósági ellenőrzés jogi alapja: 

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (a továbbiakban: Flt.), 

- 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről, 

- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, 

- 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását 

követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról (továbbiakban: Pftv.), 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.), 

- 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (továbbiakban: Knyt.), 

- 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról (a továbbiakban: Kftv.), 

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.) 

- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (a továbbiakban: 

CivilTv.) , 

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, 

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Mötv.), 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.), 

- 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, 

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.), 

- 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) 

- 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról, 

- 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások díjáról, 

- 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről, 

- 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról, 

- 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról, 
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- 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet az állami foglakoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről, valamint e szervek hatósági 

és más feladatainak ellátásáról, 

- 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról, 

- 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, 

- 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről, 

- 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról, 

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, 

- 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 

4. Az ellenőrzés ütemezése: 

2017. január hónaptól kezdődően 12 ellenőrzési ütemben (12 hónap), átlag havi 1 támogatott ellenőrzését tervezzük lebonyolítani, úgy, hogy lehetőség 

szerint valamennyi közfoglalkoztató érintve legyen, valamint a kötelezettségvállalás összegének 10%-át lefedő ellenőrzés megvalósuljon. 

Az ellenőrzések a mindenkori támogatási időszak ütemezéséhez igazodnak. 

Az ellenőrzések megvalósulását, havi ellenőrzési terv alapján teljesítjük. 

5. Az ellenőrzés módszere:  

Helyszíni ellenőrzés – a támogatott székhelyén, telephelyén, illetve a munkavégzés helyszínén történik. 

Adat és információgyűjtés – a hatósági ellenőr az ellenőrzött támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat kérhet be. 

Iratellenőrzés – az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok vizsgálata. 

- humánerőforrás, (1 fő aktíveszköz-koordinátor, 1fő osztályvezető, 1 fő hatósági ügyintéző) 

- tárgyi feltételek (informatikai eszközök: laptop, nyomtató, szkenner) 

 

Az érintett kollégák munkaköri leírásukban szerepel hatósági ellenőrzési tevékenység. Az ellenőrzés módját tekintve különböző munkamegosztási 

szempontok alapján végzik az ellenőrzést. 

Tárgyi feltételek szempontjából helyszíni ellenőrzés során a jegyzőkönyv felvételére laptop és nyomtató áll rendelkezésünkre. A bekért adatok és a helyben 

megtalálható iratok feldolgozását a napi munkavégzéshez használt eszközök biztosítják. 

6. Az ellenőrzés szempontjai:  

Az ellenőrzés a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011.  évi CVI. törvény, a 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér 

megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet) szabályainak helyes alkalmazására irányul. 

Ennek keretében a vizsgálat részei: 

- a közfoglalkoztatás eszközrendszerének és eredményeinek elemzése 

- a közfoglalkoztatási programok működése, ezen belül: 

o hatósági szerződés szabályszerűsége, az abban foglaltak teljesítése 
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o munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítése, 

o a közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottsága és a kérelemben foglalt adatok valódisága, 

o a program szakmai célja teljesülése, 

o a foglalkoztatás teljesülése (munkaidő-nyilvántartás, munkanapló vezetése, bevallások, bejelentések), 

o a bérfizetések jogcím szerinti kontrollja, különösen a garantált bérrel foglalkoztatottak esetében, 

o és a gazdálkodás (támogatási keret felhasználása, dokumentálása, tárgyi eszközök nyilvántartása). 

- az ellenőrzés alapján a szükségessé vált intézkedések megtétele, az intézkedések eredményének nyomon követése, a visszakövetelések kezelése. 

7. Az ellenőrzés formája:  

- Témavizsgálat lefolytatása a kerületi járási hivatalt érintően a közvetítési gyakorlat vizsgálatára vonatkozóan, a visszafoglalkoztatás és 

közfoglalkoztatásban történő bennmaradás mértékének csökkentése és az FHT-ban részesülők számára történő közfoglalkoztatási lehetőség 

biztosítása érdekében. 

- Célellenőrzés a közfoglalkoztatási programok megvalósításának előre meghatározott szempontok szerinti vizsgálata 

- Utóellenőrzés valamennyi intézkedési javaslattal lezárt ellenőrzés esetében a megtett intézkedések teljesítésének és azok hatásainak vizsgálata. Ha 

a hiányosságok mértéke kritikus, javaslatot tesz a támogatás elszámolhatóságának felfüggesztésére, vagy a szerződés szerinti mulasztásokkal 

arányos visszakövetelésre. 

8. Ellenőrzés visszacsatolás rendszere: 

Valamennyi ellenőrzés befejezését követően a döntéshozók számára megfelelő tájékoztatás nyújtása. 

Az ellenőrzések havi tervezéséről, a tényleges megvalósulásról a szakmai felügyeletet gyakorló Belügyminisztérium számára a mindenkor hatályos, „A 

közfoglalkoztatási programok munkaerő-piaci hatósági ellenőrzéséről” szóló BM/2015/05-02/E eljárásrend szabályai szerint szükséges számot adni. A havi 

munkatervet (xlsx/xls.) kiterjesztésben a tárgyhót megelőző hónap 23-ig, a beszámolót a tárgyhót követő hónap 3-ig, megküldjük a Foglalkoztatási Főosztály 

részére, aki az összegzést követően továbbküldi a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási Statisztikai, 

Elemzési és Monitoring Főosztálya részére. 

A hatósági ellenőr az ellenőrzésről analitikát vezet, mely alapján a tapasztalatokról, észrevételekről beszámolót készít, és tájékoztatja a hivatalvezetőt, 

kérésre a felettes szervet. 

Az éves ellenőrzések megvalósulásáról a 66/2015. (III. 30) Korm. rendelet 7. § (3) bek. alapján összegző jelentés készül. A jelentést a szakmai irányító 

részére területi és támogatástípusonkénti, valamint ellenőrzési forma szerinti bontásban az ellenőrzési időszak lezárását követő 30 napon belül (2018. január 

30-ig) megküldésre kerül. 



oldal 238 / 319 

  

 

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala 

Tárgy: 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők 

ellenőrzése 

III. Temetkezési szolgáltatási tevékenység ellenőrzése, temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése 

IV. A TakarNet-en keresztül szolgáltatott adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzése 

V. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

VI. Határszemle keretében a hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése, a jogellenes más célú hasznosítások 

feltárása 

VII. Parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

VIII. Közegészségügyi szakterület ellenőrzése 

IX. Járványügyi szakterület ellenőrzése 

X. Egészségügyi igazgatás ellenőrzése 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 

- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló66/2015. (III.30.) Korm. rendelet. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni vállalkozók 

hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
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4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 

- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben 

kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 

-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 

rendelkezéseknek. 

- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az 

engedély birtokában végezheti. 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az 

adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 

(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

- Az egyéni vállalkozónak székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek 

használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 
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- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

 

A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más jogszabályban 

előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi 

kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a 

kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 

 

A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a következő – 

keletkezésétől számított két évig kezelt – adatokat: 

- az ügyfél nevét, 

- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 

- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon értékelő és közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- 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 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező üzletszerű 

társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó 

szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 
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3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők 

ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve a 

gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel rendelkezik, és aki 

a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 

- A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és – ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási tevékenység esetén – a 

szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból 

törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából. 

 

A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 

- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a 

hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 
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A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen 

megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 

- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 

III. Temetkezési szolgáltatási tevékenység ellenőrzése, temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30. § (6) bekezdése; 

- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdésének a) 

pontja 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területén telephellyel rendelkező, temetkezési szolgáltatást 

végzők hatósági ellenőrzése. 

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 
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- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

Temetkezési szolgáltatási tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 

törvényes működésének a biztosítása. 

A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedélyével folytatható. 

A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság annak engedélyezi, 

- aki büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

- aki igazolja az e törvény végrehajtásáról kiadott kormányrendelet szerinti vagyoni biztosíték rendelkezésre állását, 

- aki rendelkezik az alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak megfelelő, a tevékenység méltóságát nem 

sértő, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyeztető telephellyel, 

- aki írásbeli nyilatkozatot tesz arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, és 

- aki saját maga, vagy legalább egy, a temetkezési szolgáltatási tevékenységben személyesen közreműködő alkalmazottja rendelkezik a 

kormányrendeletben meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott feltételeknek. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Ha a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság megállapítja, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenységére vonatkozó, jogszabályban előírt 

feltételt nem teljesíti vagy az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, az engedélyt haladéktalanul visszavonja. 

Ha a hatóság ellenőrzése során azt állapította meg, hogy a temetkezési szolgáltató a hatóságok által előírt kötelezettséget nem tartja be és a kötelezettség 

betartására felszólító hatósági végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül a szolgáltató a felszólításnak nem tesz eleget, a temetkezési szolgáltatásokat 

engedélyező hatóság - a jogsértés súlyát, jellegét és ismétlődését figyelembe véve - százezer forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szab ki. Ha a 

kötelezettség betartására felszólító végzés kézhezvételétől számított 60 napon belül a temetkezési szolgáltató a jogszabályoknak és hatósági határozatnak 

megfelelő működést nem állítja helyre, a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedélyt - adott tevékenység, telephely vagy mindkettő 

vonatkozásában - visszavonja. 

A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a következő - 

keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 

- az ügyfél nevét, 

- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 

- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 
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Sorszám Ellenőrzött neve Székhelye Nyilvántartási száma Ügyiratszám Ellenőrzés ütemezése    (Év, hó) 

1 Tárnoki Péter ev. 1148 Budapest, Kerepesi út 38. 4/2005. BP-14/02/00363/2016. 2017. augusztus 

2 
SZIGÜ 

Temetkezési Kft. 
1148 Budapest, Kerepesi út 38. 1/2015. BP-14/02/00362/2016. 2017. szeptember 

IV. TakarNet-en keresztül szolgáltatott adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- - Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.), 

- - Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet (Inytv. Vhr.), 

- - A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), 

- - Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi 

LXXXV. törvény (Díjtörvény), 

- - A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és 

igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének 

részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet (Díj. Vhr.), 

- - A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes 

szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (R.), 

- - Továbbá az egyedi szolgáltatási szerződés mellékleteként kiadott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), mely elérhető a www.takarnet.hu 

weboldalon. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

A TakarNet-en keresztül szolgáltatott adatok jogszerű felhasználásának, az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának 

ellenőrzése. 

2. Az ellenőrzési időszak:  

Az ellenőrzést megelőző egyéves időszak lekérdezéseinek ellenőrzése. 

Amennyiben a felhasználás jogszerűtlen, utóellenőrzés keretében hosszabb időszak is ellenőrizhető. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

http://www.takarnet.hu/
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2017. január 1. és 2017. december 1. között folyamatosan, ütemezése negyedévente előre. 

4. Az ellenőrzés eszközei, módja: 

Helyszíni ellenőrzés. 

Eljárási lépések: 

a) Előzetes értesítés kiküldése a felhasználó(k) részére: 

- értesítés az ellenőrzésről és annak jogszabályi alapjáról, manuális napló bekérése a felhasználótól, időpont egyeztetés a helyszíni ellenőrzés 

időpontjáról; 

- értesítéssel párhuzamosan napló bekérése a FÖMI -től. 

 
b) Megbízólevél a hivatalvezetőtől az ellenőrzésben résztvevő munkatársak részére. 
 
c) Jegyzőkönyv: 

- Helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyv felvétele, melynek elválaszthatatlan részét képezi a jogszabályi kivonatok jegyzéke; 

- Ellenőrzés során azon iratok/dokumentumok ellenőrzése, melyek a vonatkozó jogszabályok alapján megismerhetőek. 

 
d) Ellenőrzést követő lépések: 

 

- A kerületi hivatal a lezárt ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyveket, valamint az ügyfelek elektronikus elérhetőségét kétheti rendszerességgel továbbítja 

Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) felé. 

- A Főosztály az ellenőrzést követően a TakarNet ellenőrzés megítéléséről anonim kérdőívet küld az ellenőrzött felhasználóknak. 

- A Főosztály negyedévente jelentést készít az ellenőrzésről, melyet továbbít a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai 

Főosztályára. 

5. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Az ellenőrzés eredményeként megállapított jogsértés esetén – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (továbbiakban: Ket.) 94. §-ban, valamint a Díjtörvény 31. §-ban foglalt rendelkezésekkel összhangban – a következő intézkedések megtétele 

szükséges: 

- A jogsértésre a jegyzőkönyvben fel kell hívni a felhasználó figyelmét, és megfelelő határidő tűzésével fel kell szólítani azok megszüntetésére, 

esetleges hiányok pótlására (pl. napló nem megfelelő vezetése, biztonsági előírások betartása, díjmentesség jogszerűségének igazolására stb.). A 

határidő leteltét követően utóellenőrzés keretében vizsgálni kell a jogszabályi kötelezettség betartását. 

- A Díjtv. 31. § (6)bekezdése alapján amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a díjmentesség igénybevételére 

jogszerűtlenül került sor, továbbá ha az elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott hiteles és nem hiteles tulajdonilap-másolatot, 

valamint az erről készített papír alapú másolatot a felhasználó nem csak a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használta fel, harmadik fél részére 

továbbította, az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal kell kötelezni. A döntés ellen 

közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. A kétszeres díjtételre kötelezésről a Főosztály határozatot hoz. 
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Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában – a Főosztály 

javaslata alapján – a FÖMI határozatot hoz [Inytv. 75. § (4) bek.].  

Hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában ki kell kérni a miniszter véleményét.  

6. Ellenőrzésben résztvevő munkatársak: 

Az ellenőrzés a Főosztály irányítása mellett, Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Ingatlan-nyilvántartási Osztályai és Földhivatali 

Ügyfélszolgálati és Ügyirat-kezelési Osztálya munkatársainak bevonásával történik. 

Résztvevők: 

Ellenőrzésért felelős osztályvezető: dr. Herczeg Tibor osztályvezető 

dr. Herczeg Tibor földhivatali ügyfélszolgálati és ügyirat-kezelési osztályvezető 

Molnár Attila ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 

Papp Emma Csilla ingatlan-nyilvántartási ügyintéző  

Ecsedi László ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 

V. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.), 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), 

- A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes 

szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (R.), 

- A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.), 

- A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 

2013. évi CCXII. törvény (Fétv.), 

- A föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 

47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzi a föld tulajdonjogának átruházására, vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügyletek írásba foglalására szolgáló biztonsági 

okmánnyal összefüggő kötelezettségek betartását a biztonsági okmányt kezelő közjegyzőknél, ügyvédeknél, továbbá az adott szervezetnél működő 

jogtanácsosnál.  

2. Ellenőrzési időszak:  

Az ellenőrzést megelőző egyéves időszak. 
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3. Ütemezés: 

2017. január 1. és 2017. december 1. között folyamatosan, ütemezése negyedévente előre. 

4. Az ellenőrzés célja, eszköze, módja: 

A hatósági ellenőrzések célja a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 

Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való figyelmeztetés és végső esetben a 

jogszabályban meghatározott szankció kiszabása. 

Felhasználók kiválasztása: 

- Ellenőrzés alanyai: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 

szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) 44/A. §-a alapján biztonsági okmányt kezelő közjegyző, ügyvéd, továbbá az adott szervezetnél 

működő jogtanácsos; 

- Hatékonysági és célszerűségi szempontokat figyelembe véve a biztonsági okmányok ellenőrzése a TakarNet-ellenőrzéssel egyidejűleg történik. 

 
Az ellenőrzés eszköze, módja: helyszíni ellenőrzés. 

Eljárási lépések: 

a) Előzetes értesítés kiküldése a biztonsági okmányt kezelő felhasználó részére: értesítés az ellenőrzésről és annak jogszabályi alapjáról, időpont 
egyeztetés a helyszíni ellenőrzés időpontjáról. 

 
b) Megbízólevél a hivatalvezetőtől az ellenőrzésben résztvevő munkatársak részére. 
 
c) Jegyzőkönyv: helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyv felvétele, melynek elválaszthatatlan részét képezi a jogszabályi kivonatok jegyzéke. 
 
 A helyszíni ellenőrzés során a biztonsági okmányt kezelő felhasználónál az alábbi előírások, kötelezettségek betartását kell ellenőrizni: 

- a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, jegyzőkönyv vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolásra vonatkozó előírások, 

valamint 

- a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi, és visszaszolgáltatási kötelezettségek.  

 
d) Ellenőrzést követő lépések: 
A lezárt ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyveket Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya részére kell továbbítani. 

5. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségek megsértése (jogsértés megállapítása) esetén 

- az ingatlanügyi hatóság a felhasználót bírsággal sújtja, vagy figyelmeztetésben részesíti, egyidejűleg felhívja  

- a jogsértő állapot megszüntetésére; 

- a fenti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek, vagy a mulasztásnak az ingatlanügyi hatóság tudomására jutásától 

számított 1 év, illetve ha a cselekmény vagy a mulasztás elkövetésétől számított 3 év eltelt; 
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- ha a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű bírság kiszabása is szükségtelen, bírságolás helyett f igyelmeztetés 

történik a felhasználó felé.  

 
Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya a TakarNet ellenőrzésekről negyedévente készített jelentéssel együtt küldi meg a biztonsági 

okmányok ellenőrzéséről szóló jelentését a Földművelésügyi Minisztérium felé. 

6. Ellenőrzésben résztvevő munkatársak: 

Az ellenőrzés a Főosztály irányítása mellett, Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Ingatlan-nyilvántartási Osztályai és Földhivatali 

Ügyfélszolgálati és Ügyirat-kezelési Osztálya munkatársainak bevonásával történik. 

 
Résztvevők: 

Ellenőrzésért felelős osztályvezető: dr. Herczeg Tibor osztályvezető 

dr. Herczeg Tibor földhivatali ügyfélszolgálati és ügyirat-kezelési osztályvezető 

Molnár Attila ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 

Papp Emma Csilla ingatlan-nyilvántartási ügyintéző  

Ecsedi László ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 

VI. Határszemle keretében a hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése, valamint a jogellenes 

más célú hasznosítások feltárása 

1. Az ellenőrzés tárgya, célja: 

A mezőgazdasági termelésre alkalmas és ennek megfelelően nyilvántartott területeken a hasznosítási kötelezettség, valamint a mellék- és ideiglenes 
hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, illetve a jogellenes más célú hasznosítások feltárása a termőföld védelme érdekében a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 5. § (1)-(4) bekezdése, 5/A. §, és a 16. § alapján. 

2. Az ellenőrzés időszaka: 

A Földművelésügyi MinisztériumFöldügyi Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) határszemle ellenőrzéseket elrendelő körlevelében, valamint a határszemle 
ellenőrzések megszervezéséhez és végrehajtásához kiadott útmutatójában foglaltak figyelembe vételével tárgyév május hónapjától októberig. 

3. Az ellenőrzés ütemezése: 

A Főosztály határszemle ellenőrzéseket elrendelő körlevelében foglalt iránymutatása szerint illetékességi területünkön a főváros erdő nélküli területének 

10%-án, az alábbiak szerint: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Földmérési és Földügyi Osztálya 

ellenőrzendő kerület: várhatóan Budapest XVII. kerület 

ellenőrzendő terület nagysága: minimum 350ha 

Ellenőrzést végzők: Bárdosné Kakuk Krisztina földmérési ügyintéző, Kovács Gábor földmérési ügyintéző 
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4. Az ellenőrzés eszköze: 

- helyszíni ellenőrzés szemrevételezéssel; 

- az illetékes hatóságok és a lakosság tájékoztatása; 

- az ellenőrzés az ellenőrzési időszakban folyamatosan történik, feltáró helyszínelés és utóellenőrzés formájában. 

5. Az ellenőrzés fő szempontjai: 

- a termőföld hasznosítása művelési ágának megfelelően történik-e; 

- vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a földhasználó gondoskodik-e a terület gyommentes állapotban tartásáról; 

- az engedélyezett más célú hasznosítás megkezdéséig a földhasználó betartja-e hasznosítási kötelezettségét (ideiglenes hasznosítás); 

- a fentieken túl szakmailag indokolt még ellenőrizni, hogy a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartási adatbázis tartalma egyezőséget mutat-

e, eltérés esetén kell-e hatósági intézkedéseket foganatosítani; 

- fel kell tárni az engedély nélküli más célú hasznosítást; 

- ellenőrizni indokolt a más célú hasznosítás megszüntetését; 

- ellenőrizni indokolt, hogy a más célú hasznosítás megkezdésének napját az igénybevevő előzetesen bejelentette-e a földhivatalnak; 

- ellenőrizni indokolt az időleges más célú hasznosításra kiadott engedély lejárta után a termőföld eredeti állapotba történő helyreállítását; 

- ellenőrizni indokolt a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén elrendelt eredeti állapot helyreállítását; 

- lehetőség szerint fel kell mérni az újrahasznosítást igénylő, arra alkalmas területeket; 

- ellenőrizni szükséges a földminősítési mintatereket. 

6. Eljárási lépések meghatározása:  

A Főosztály útmutatója szerint. 

7. Alkalmazható szankciók: 

Eredeti állapot visszaállításának elrendelése, felszólítás hasznosítási kötelezettség betartására, földvédelmi bírság kiszabása a Tfvt. 24. §-ában felsorolt 

esetekben a 2. számú melléklet szerint. 

Az ellenőrzésekről jelentés készül a Főosztály felé. 
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VII. Parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

1. Az ellenőrzés tárgya, célja: 

 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. 

napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartani. Az ellenőrzés 

tárgya e kötelezettség teljesítésének ellenőrzése az ingatlanügyi hatóság illetékességi területének külterületén. Az ellenőrzés célja a fertőzött területek 

feltárása, eljárás kezdeményezése a mentesítés érdekében. A közérdekű védekezés végrehajtásának kezdeményezését követően az elrendelő hatóság 

részére folyamatos adatszolgáltatás biztosítása. 

2. Az ellenőrzés időszaka:  

Tárgyév július 1-től a vegetációs időszak végéig folyamatosan. 

3. Az ellenőrzés ütemezése: 

Az ellenőrzés folyamatos, helyszíni ellenőrzés keretében. 

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Földmérési és Földügyi Osztály 

ellenőrzendő kerület: Budapest IV., XV., XVI.,  XVII. 

ellenőrzést végzők: Bárdosné Kakuk Krisztina földmérési ügyintéző, Kovács Gábor földmérési ügyintéző 

4. Az ellenőrzés eszköze: 

- helyszíni ellenőrzés kiértesítés nélkül, szemrevételezéssel, mérések végzésével, 

- saját kezdeményezésre, valamint bejelentésre (Parlagfű Bejelentő Rendszer, Parlagfű Információs Rendszer); 

- az illetékes hatóságok és a lakosság tájékoztatása, kapcsolat civil szervezetekkel. 

5. Az ellenőrzés fő szempontjai: 

- célirányos feltárás bejelentésekre támaszkodva; 

- a parlagfűvel veszélyeztetett területek ellenőrzése; 

- a vonatkozó jogszabályok illetve eljárásrend alapján. 

6. Alkalmazható szankciók:  

- vonatkozó jogszabályok alapján az illetékes Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság hatásköre.  

 
Ellenőrzésekről kéthetente jelentés készül, melyet Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya felé kell megküldeni. 
  



oldal 251 / 319 

  

 

VIII. Közegészségügyi szakterület ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény. 

 

Fogalom meghatározások: 

 

Hatósági ügy:  

- minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, 

hatósági nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenőrzést végez,  

- a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés – a fegyelmi és etikai ügyek kivételével –, ha törvény 

valamely tevékenység végzését vagy valamely foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti.  

 
Hatósági ellenőrzés: 

- A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak 

teljesítését. 

 
A hatósági ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

 
Közigazgatási hatóság: 

A hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerv. 

 

Ellenőrzési jelentés:  

- A BFKH Budapest XIV. Hivatala Népegészségügyi Osztálya az Ellenőrzési Tervben foglaltak, valamint az ott nem szereplő, de az ellenőrzési 

időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont következtetésekről a következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési 

jelentést készít.  

1. Település- és környezetegészségügy 

a) A szezonálisan üzemelő medencés fürdőkkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése 
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Ellenőrzés tárgya: A 37/1996.(X.18.) NM rendelet szerinti hatósági ellenőrzések, vízminőség vizsgálatok végzése, valamint a szezon előtti és a 
szezonzáró jelentések küldése. 

Ellenőrzési időszak: 2017. május 1.- szeptember 05. 
Ütemezés:  Az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan. 
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés. 
 
b) Nedves hűtőtornyok hatósági ellenőrzése sűrűn lakott területen található bevásárlóközpontokban 

Ellenőrzés tárgya: A sűrűn lakott területen (városközpontban, nagy lélekszámú lakótelep közvetlen közelében) található, a 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 
3. pontjában meghatározott bevásárlóközpontok nedves hűtőtornyainak ellenőrzése. 
Az ellenőrzés során különös figyelmet kell fordítani a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet szerinti kockázatbecslési dokumentációra, a 
Legionella-csíraszám meghatározása érdekében végzett monitoring vizsgálatok számára és azok eredményeire, az üzemeltetőnek 
az OSZIR Nedves Hűtőtornyok Nyilvántartásába fennálló bejelentési kötelezettségére, továbbá a bejelentett adatok megfelelőségére. 

Ellenőrzési időszak: 2017. szeptember 1. - november 30. 
Ütemezés:  Az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan. 
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés. 
 
c) Nemdohányzók védelmében történő hatósági ellenőrzés  

Ellenőrzés tárgya: A szórakoztató és vendéglátóipari egységek vizsgálata a nem kijelölt dohányzóhelyen történő dohánytermék és az e-cigaretta 
fogyasztás tekintetében. 

Ellenőrzési időszak: 2017. március 1-21. és 2017. szeptember 15-30. 
Ütemezés:  Az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan. 
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás. 
 

d) Nemdohányzók védelmében történő hatósági ellenőrzés  

Ellenőrzés tárgya: Tiltott helyen történő elektronikus cigaretta használat vizsgálata közforgalmú intézményben, közösségi közlekedési eszközön, 
munkahelyen, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben és köznevelési intézményben. 

Ellenőrzési időszak: 2017. február 10. - június 30. 
Ütemezés:  Az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan. 
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás. 

2. Gyermek- és ifjúság-egészségügy  

a) Nyári táborok ellenőrzése 
 
Ellenőrzés tárgya: A nyári táborok közegészségügyi ellenőrzése. 
Ellenőrzési időszak: 2017. június 1. – augusztus 31. 
Ütemezés:  Az ellenőrzési időszakban folyamatosan. 
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés. 

3. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy 

a) Ásványianyag tartalmú étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése 
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Ellenőrzés tárgya: Magnézium-szelén, cink-vas tartalmú étrend-kiegészítő készítmények címkevizsgálat, célzott laboratóriumi vizsgálatokkal 

kiegészítve. 
Ellenőrzési időszak: 2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő monitoring 

terv alapján.   
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
b) Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt célcsoportot képező interneten forgalmazott potencianövelő és fogyás elősegítés céljából 
forgalmazott termékek célzott vizsgálata 
 
Ellenőrzés tárgya: Egészségügyi állítások ellenőrzése, gyógyszer-hatóanyag tartalomra vonatkozóan célzott laboratóriumi vizsgálatok. Elvégzendő 

laboratóriumi vizsgálatok: gyógyszerhatóanyag jelenlét (szibutramin, fentermin, fenolftalein, szildenafil, tadalafil, vardenafil)   
Ellenőrzési időszak: 2017. május 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   

Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján.  
Ellenőrzés eszköze:     Mintavétel. 
 
c) Speciális - elhízás diétás kezelésére szolgáló - tápszer vizsgálata 
 
Ellenőrzés tárgya: Jelölések, a tápanyag-összetétel és az egészségre vonatkozó állítások ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. 

Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok: A-, C-vitamin, vas, cink                   
Ellenőrzési időszak:  2017. március 1 - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése:  A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.  Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján. 
Ellenőrzés eszköze:  Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
d) Anyatej-kiegészítő tápszerek forgalmazásának ellenőrzése 
 
Ellenőrzés tárgya:  Jelölések, és tápanyag-összetétel ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok: 

energia, fehérje, zsír, szénhidrát, cukor, A-vitamin, vas 
Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.  Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján. 
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
e) Csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabona alapú tejpépek forgalmazásának ellenőrzése 
 
Ellenőrzés tárgya:  Jelölések és tápanyag-összetétel ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok:  
 Fehérje, zsír, Na, Ca, A-vitamin tartalom 
Ellenőrzési időszak: 2017. március 1 - december 31. 
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Ellenőrzés ütemezése:  A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő monitoring 
terv alapján.    

Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
f) Általános iskola alsó tagozatos korosztály (7-10 éves) étkezésének  vizsgálata 
 
Ellenőrzés tárgya: Főzőkonyhával üzemelő általános iskola napi háromszori étkeztetésének három egymást követő napjának sótartalom (Na alapon), 

energia, nettó tömeg meghatározása laboratóriumi vizsgálattal 
Ellenőrzési időszak:  2017. március 1 - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése:  A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő monitoring 

terv alapján.  
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
g) Óvodai korosztály (4-6 éves)  étkezésének  vizsgálata 
 
Ellenőrzés tárgya: Főzőkonyhával üzemelő óvoda napi háromszori étkeztetésének három egymást követő napjának sótartalom (Na alapon), energia, 

nettó tömeg meghatározása laboratóriumi vizsgálattal 
Ellenőrzési időszak: 2017. július 1 - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő monitoring 

terv alapján.   
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
h) Óvodai és általános iskolai közétkeztetés szúrópróbaszerű táplálkozás-egészségügyi vizsgálata 
 
Ellenőrzés tárgya:  Megyei sajátosságokat figyelembe véve óvodai és/vagy általános iskolai háromszori étkeztetés 1 élelmezési napjának vizsgálata 

tápanyagszámítással, laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve. 
Ellenőrzési időszak:  2017. március 1 - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.  Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján. 
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
i) Interneten forgalmazott étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése 
 
Ellenőrzés tárgya:  Nem bejelentett készítmények vizsgálata. 
Ellenőrzési időszak:  2017. március 1 - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
j) Az OGYÉI által megküldött kifogásolt notifikációs igazolások kivizsgálása 
 
Ellenőrzés tárgya:  Az OGYÉI által megküldött kifogásolt notifikációs igazolások kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele 
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Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
k) Hajhullámosító-kiegyenesítő, vagy szempillagöndörítő kozmetikai termékek Tioglikolsav tartalmának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzés tárgya:  Az adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, laborvizsgálattal kiegészítve. 

Kiemelten ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 
- Tioglikolsav tartalom 

Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.  . 
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
l) Bőrkeményedéspuhító/eltávolító kozmetikai termékek kálium hidroxid (KOH) tartalmának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzés tárgya:  Az adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, laborvizsgálattal kiegészítve. 
 Kiemelten ellenőrizendő: 

- CPNP bejelentés 
- címke 
- KOH tartalom 

Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
m) Szájvíz kozmetikai termékek Triclosan tartalmának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzés tárgya:  Az adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, laborvizsgálattal kiegészítve. 

Kiemelten ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 
- Triclosan tartalom 

Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
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n) Natur kozmetikai termékek Szorbinsav, Benzoesav tartalmának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzés tárgya:  Az adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, laborvizsgálattal kiegészítve. 

Kiemelten ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 
- Szorbinsav, benzoesav tartalom 

Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
 
o) Bőrön maradó kozmetikai termékek Metilizothiazolinon tartalmának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzés tárgya:  Az adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, laborvizsgálattal kiegészítve. 

Kiemelten ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 
- Metilizothiazolinon tartalom 

Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - december 31. 
Ellenőrzés ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 

4. Kémiai biztonság: 

a) Fertőtlenítőszerek ellenőrzése 

Ellenőrzés tárgya:OTH engedéllyel rendelkező fertőtlenítőszerek laboratóriumi vizsgálattal történő ellenőrzése: a termékek engedélyben foglaltaknak való 
megfelelése, továbbá a hatékonyság laboratóriumi vizsgálata. 
Ellenőrzési időszak:  2017. március 1. - november 15. 
Ütemezés:   A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétellel. 
 
b) Részvétel az Európai Vegyianyag-ügynökség által meghirdetett REACH-EN-Force ötödik (REF-5) ellenőrzési projektjében; az expozíciós 
forgatókönyvvel kiterjesztett biztonsági adatlapok, adatlap átadási kötelezettségek és kockázatkezelési intézkedések betartásának ellenőrzése.  
 
Ellenőrzés tárgya:A projekt keretében az expozíciós forgatókönyvvel kiterjesztett biztonsági     adatlapok és a kémiai biztonsági jelentések közötti tartalmi 
azonosság és összhang megállapításának, a biztonságos felhasználást előíró információk megfelelő továbbításának, valamint az alkalmazandó üzem i 
feltételek és az előírt kockázatkezelési intézkedések végrehajtásának ellenőrzése történik a keverék-előállítók körében. 
Ellenőrzési időszak:  2017. április 1. - október 31. 
Ütemezés:   A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. 
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés. 
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c) Biocid termékek jogszerű forgalmazhatóságának ellenőrzése 

Ellenőrzés tárgya:Kizárólag jóváhagyott hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek ellenőrzése forgalmazásuk jogszerűségének tekintetében, összeállított 
lista alapján. 
Ellenőrzési időszak:  2017. január 1.  - december 31. 
Ütemezés:   A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés. 
 
d)Kivont biocid hatóanyagú biocid termékek és kezelt árucikkek ellenőrzése 

Ellenőrzés tárgya:Kivont hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek és kezelt árucikkek ellenőrzése a türelmi idők figyelembe vételével, összeállított lista 
alapján. 
Ellenőrzési időszak:  2017. január 1.  - december 31. 
Ütemezés:   A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés. 

IX. Járványügyi szakterület ellenőrzése 

a) Kampány oltóhelyek ellenőrzése 
 
Ellenőrzés tárgya: Kampány oltóhelyeken (iskolaorvosi rendelők) hűtőlánc ellenőrzése (oltóanyag tárolására szolgáló hűtőszekrények). 
Ellenőrzési időszak: 2017. január 1 - május 31. és szeptember 1-december 15. 
Ellenőrzés ütemezése:  A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. 
Az ellenőrzés eszköze:  Helyszíni ellenőrzés. 

X. Egészségügyi igazgatás ellenőrzése 

a) A házi gyermekorvosi praxisok személyi, tárgyi, szakmai környezeti feltételeinek, valamint a szakmai tevékenységének ellenőrzése 
 
Ellenőrzés tárgya: A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt minimumfeltételek teljesítéséneke, a szakmai tevékenység megfelelőségének 

ellenőrzése. Praxisonként 10 betegdokumentáció ellenőrzése. Annak vizsgálata, hogy a dokumentációban követhető-e az ellátás 
folyamata, illetve a gondozásra szoruló gyermekek gondozási folyamata. 

Ellenőrzési időszak:  2017. január 1 - 2017. december 31. 
Ütemezés:  2017. január 1. - 2017. március 31: ellenőrzés előkészítése; 2017. április 1. - 2017. október 31: ellenőrzések lefolytatása; 2017. 

november 1.- 2017. december 31: ellenőrzések eredményeinek összefoglalása. Az ellenőrzés eszköze:  Helyszíni ellenőrzés. 
Az ellenőrzés eszköze:  Helyszíni ellenőrzés lefolytatása a kerületi egészségügyi igazgatási munkatárs és szakfelügyelő főorvos bevonásával. 
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Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala 

Tárgy 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők 

ellenőrzése 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni vállalkozók 

hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 

- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben 

kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 
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- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 

-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 

rendelkezéseknek. 

- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az 

engedély birtokában végezheti. 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az 

adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi te lephelyen 

(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

 

A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más jogszabályban 

előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi 

kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a 

kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 

A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a következő - 

keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 

- az ügyfél nevét, 

- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
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- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

- 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 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező üzletszerű 

társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó 

szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 
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5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-  értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők 

ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve a 

gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel rendelkezik, és aki 

a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 

- A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és – ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási tevékenység esetén – a 

szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból 

törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából. 

 

A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 

- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a 

hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen 

megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 

- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 
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Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala 

Tárgy: 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők 

ellenőrzése 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

1. Az ellenőrzés során eljáró hatóság: 

Budapest Főváros Kormányhivatala Kormányablak Osztály – mint az egyéni vállalkozók felügyeletét ellátó hatóság, az illetékessége körében. 

2. Az ellenőrzéssel érintett tevékenységek: 

Gépjárművekkel kapcsolatos kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek (pl. gépjármű(alkatrész)-kereskedelem, gépjárműjavítás-, karbantartás, stb.). 

3. Az ellenőrzések tervezett éves száma: 

Az ellenőrzések tervezett száma összesen: nem állapítható meg, tekintettel az év közben alapított új és az év közben megszüntetett vállalkozásokra, továbbá 

a tevékenységi körök változására. 

4. Az ellenőrzés tervezett időtartama: 

2017. január 1. – 2017. december 31. 

5. Az ellenőrzés módszertana: 

Adatváltozások, tevékenységre vonatkozó jogosultságok ellenőrzése a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján saját hatáskörben illetve belföldi jogsegély 

kérés útján. 

6. Tervezett eljárási cselekmények: 

Vállalkozók értesítése ellenőrzési eljárás megindításáról. 

Vállalkozók idézése személyes megjelenésre, iratok bemutatására. 

Ellenőrzési eljárás lezárása jegyzőkönyvvel. 

Vállalkozók tájékoztatása az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyv megküldésével. 

A jogszabályi feltételeknek nem megfelelő vállalkozók tevékenységtől történő eltiltása, a tevékenységet már nem végzők törlése a nyilvántartásból. 

7. Ellenőrzési időszak lezárása: 

Összefoglaló beszámoló a 2017. évi ellenőrzési terv megvalósulásáról, az ellenőrzési eljárás megállapításairól. 
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II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzése 

1. Az ellenőrzés során eljáró hatóság: 

Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági Osztály 2. – mint ingatlan vállalkozás felügyeleti hatóság, az illetékessége körében. 

2. Az ellenőrzéssel érintett tevékenységek: 

Üzletszerűen végzett ingatlankezelői illetve üzletszerűen végzett társasházkezelői szolgáltatási tevékenység. 

3. Az ellenőrzések tervezett éves száma: 

Az ellenőrzések tervezett száma összesen: 54 

Ebből: 

– ingatlankezelő gazdálkodó szervezet szolgáltató: 2 

– ingatlankezelő egyéni vállalkozó szolgáltató:  1 

– társasházkezelő gazdálkodó szervezet szolgáltató: 25 

– társasházkezelő egyéni vállalkozó szolgáltató: 10 

– társasházkezelő természetes személy szolgáltató: 16 

4. Az ellenőrzés tervezett megkezdése: 

2017. április hónap. 

5. Az ellenőrzés módszertana: 

Adatváltozások, tevékenységre vonatkozó jogosultságok ellenőrzése a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján saját hatáskörben illetve belföldi jogsegély 

kérés útján. 

6. Tervezett eljárási cselekmények: 

Végzés – Ellenőrzési eljárás megindítása hivatalból. 

Szolgáltatók értesítése ellenőrzési eljárás megindításáról. 

NAV köztartozás-mentes adatbázisból az abban szereplő szolgáltatók szűrése. 

Aktuális cég- illetve lakcímadatok, valamint egyéni vállalkozók nyilvántartási adatainak lekérése, ellenőrzése. 

Büntetlen előélet illetve foglalkoztatástól való eltiltás hiányának ellenőrzése. 

Szolgáltatók felhívása nyilatkozattételre. 

Köztartozás-mentes adatbázisban nem szereplő szolgáltatók felhívása köztartozás-mentességük hitelt érdemlő igazolására. 

Lakóhely/székhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság köztartozás-mentesség igazolás bekérése valamennyi nyilvántartott szolgáltatótól. 

Ellenőrzési eljárás lezárása jegyzőkönyvvel. 

Szolgáltatók tájékoztatása az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyv megküldésével. 
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A jogszabályi feltételeknek nem megfelelő szolgáltatók tevékenységtől történő eltiltása, döntés a szolgáltatási tevékenységet már nem végzők 

nyilvántartásból történő törléséről. 

7. Ellenőrzési időszak lezárása: 

Összefoglaló beszámoló a 2017. évi ellenőrzési terv megvalósulásáról, az ellenőrzési eljárás megállapításairól. 
 

 



 

 

 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala 

Tárgy 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők 

ellenőrzése 

III. Állatpanzió és állatmenhely szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése (szolgáltatás felügyelete) 

IV. Temetők engedélyezésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellenőrzése 

V. Temetkezési szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése (szolgáltatás felügyelete) 

VI. Ápolási díjra való jogosultság ellenőrzése/felülvizsgálata 

VII. Időskorúak járadékára való jogosultság ellenőrzése/felülvizsgálata 

VIII. Aktív korúak ellátására való jogosultság ellenőrzése/felülvizsgálata 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 19/A.§, 

- afővárosi és megyei kormányhivatalokról, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról66/2015 (III.30.) Korm. rendelet. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni vállalkozók 

hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 
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- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben 

kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 

 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti -  feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 

-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül, továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel ellenőrzi azt, hogy az 

egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez 

köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az engedély birtokában végezheti. 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az 

adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi te lephelyen 

(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltételei nem állnak fenn vagy a tevékenység folytatását kizáró ok áll fenn,  így különösen, ha az 

egyéni vállalkozó nem rendelkezik nyilvántartott székhellyel vagy főtevékenységgel, 

- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

 
A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más jogszabályban 

előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi 
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kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a 

kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 

A Hatóság az EVNY szakrendszer segítségével gyűjti ki az ellenőrizendő vállalkozókat és e szakrendszerbe rögzíti az ellenőrzés eredményeként 

megállapított tényeket, úgymint jogszerű működés, tevékenység tiltása, egyéni vállalkozói tevékenység megtiltása. Ez a szakrendszeri nyilvántartás 

tartalmazza még: 

- az ügyfél nevét, 

- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, székhelyét, 

- ellenőrzés megkezdésének, befejezésének dátumát, 

- hatósági ellenőrzés állapotát, 

- hatósági ellenőrzés eredményét. 

II. Üzletszerű társasházkezelő és ingatlankezelőszolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 

- Afővárosi és megyei kormányhivatalokról, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról66/2015 (III.30.) Korm. rendelet 

- 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 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés. 

- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009 (X. 2.) Korm. rendelet 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező üzletszerű 

társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. május és 2017. szeptember hónapban. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 
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A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere 

- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás 

közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve a 

gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel rendelkezik, és aki 

a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 

- A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból 

törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából. 

 
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 

- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a 

hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen 

megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 

- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 
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III. Állatpanzió és állatmenhely szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése (szolgáltatás felügyelete) 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról66/2015 (III.30.) Korm. rendelet, 

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. §, 

- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 

- az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM 

együttes rendelet, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/telephellyel/lakóhellyel rendelkező, 

szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 
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5. Az ellenőrzés szempontrendszere:  

Az állatpanzió, állatmenhely működése megfelel-e az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. §-ában meghatározottak szerint 

kiadott működési engedélyben foglaltaknak, valamint ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, a szolgáltatók törvényes működésének a 

biztosítása, különös tekintettel az alábbiakra: 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelel. 

- Az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei tartósan és folyamatosan rendelkezésre állnak (a rendszeres állatorvosi ellátás biztosított, az 

állatotthon működtetése nem sérti a köznyugalmat, az állatotthon vezetője vagy az arra kijelölt felelős személy szakirányú végzettséggel rendelkezik, 

a tartós működéshez az anyagi fedezet biztosított). 

- Az állatpanzió, állatmenhely működése a 3/2001 (II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 12.§ (3) bekezdése alapján kiadott működési 

szabályzatnak megfelelően működik, az abban foglaltakat betartja.  

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Az állatotthon, állatmenhely, állatpanzió működését az állatvédelmi hatóság - a szakhatóságok részvételével - folyamatosan ellenőrzi, és ötévenként 

felülvizsgálja.  

A felülvizsgálat eredményétől függően az állatvédelmi hatóság az állatotthont bezárathatja, vagy azonnali bezárást nem indokoló hiányosságok esetén - 

határidő tűzésével - a hiányosságok pótlását rendelheti el. 

IV. Temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról66/2015 (III.30.) Korm. rendelet, 

- A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Ttv.), 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen fekvő temetők szolgáltatói tevékenységének 

hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 
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3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 

 
A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- A szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 

törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelel.  

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

- Ha a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat ellenőrző hatóság megállapítja, hogy a szolgáltató a tevékenységére 

vonatkozó, jogszabályban előírt feltételt nem teljesíti vagy az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, az engedélyt haladéktalanul 

visszavonja. 

- Ha a hatóság ellenőrzése során azt állapította meg, hogy a temetkezési szolgáltató a hatóságok által előírt kötelezettséget nem tartja be és a 

kötelezettség betartására felszólító hatósági végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül a szolgáltató a felszólításnak nem tesz eleget, a 

temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság - a jogsértés súlyát, jellegét és ismétlődését figyelembe véve - százezer forinttól egymillió forintig 

terjedő bírságot szab ki.  

- Ha a kötelezettség betartására felszólító végzés kézhezvételétől számított 60 napon belül a temetkezési szolgáltató a jogszabályoknak és hatósági 

határozatnak megfelelő működést nem állítja helyre, a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedélyt - adott tevékenység, 

telephely vagy mindkettő vonatkozásában - visszavonja. 
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V. Temetkezési szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése (szolgáltatás felügyelete) 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról66/2015 (III.30.) Korm. rendelet, 

- A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Ttv.), 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormány rendelet, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény, 

1. Az ellenőrzés tárgya 

Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/telephellyel/lakóhellyel rendelkező, 

temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

 

Temetkezési szolgáltatási tevékenységnek minősül: 

- a temetésfelvétel, 

- az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az 

egészségügyi intézmény területén kívül végzett – előkészítése, 

- a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ideértve az eltemettető felé történő értékesítést is, 

- a ravatalozás, 

- sírhelynyitás és visszahantolás, 

- a sírba helyezés, 

- a halottszállítás, 

- a hamvasztás és az urnakiadás, 

- az urnaelhelyezés, 

- a hamvak szórása, 

- az exhumálás, 

- az újratemetés. 

Nem minősül temetkezési szolgáltatásnak: 

- a vallási közösség tulajdonában lévő temetőben, temetkezési emlékhelyen (temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban, templomkertben, 

történeti kertben, urnacsarnokházban vagy más építményben és területen lévő, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak 

szétszórására szolgáló hely) a vallási közösség által vallási szertartás keretében végzett urnaelhelyezés, 

- a felnőtt hospice-palliatív vagy gyermek palliatív ellátás nyújtására működési engedéllyel rendelkező fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi 

szolgáltatónál végzett ravatalozás. 
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2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő 

távadatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- A 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet59. § (1) bekezdése a) pontja alapján a temetkezési szolgáltatási tevékenységeket engedélyező hatóságként, 

valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó 

hatóságként  a temetkezési szolgáltató telephelye, ennek hiányában székhelye szerinti járási hivatal. 

- A szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 

törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelel.  

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

- Ha a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság megállapítja, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenységére vonatkozó, jogszabályban 

előírt feltételt nem teljesíti vagy az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, az engedélyt haladéktalanul visszavonja. 

- Ha a hatóság ellenőrzése során azt állapította meg, hogy a temetkezési szolgáltató a hatóságok által előírt kötelezettséget nem tartja be és a 

kötelezettség betartására felszólító hatósági végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül a szolgáltató a felszólításnak nem tesz eleget, a 

temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság - a jogsértés súlyát, jellegét és ismétlődését figyelembe véve - százezer forinttól egymillió forintig 

terjedő bírságot szab ki.  

- Ha a kötelezettség betartására felszólító végzés kézhezvételétől számított 60 napon belül a temetkezési szolgáltató a jogszabályoknak és hatósági 

határozatnak megfelelő működést nem állítja helyre, a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedélyt - adott tevékenység, 

telephely vagy mindkettő vonatkozásában - visszavonja. 

https://uj.jogtar.hu/
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Sorszám Ellenőrzött neve Székhelye Nyilvántartási száma 
Ellenőrzés ütemezése            

(év, hó) 

1. 
Műdekor 2004 Kegyeleti Dekorációs 
Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. 

1188 Budapest, Péteri út 
41/B 

1/2014. 2017. május 

2. 
Budapest-Rákoskeresztúr Szent Kereszt 
Felmagasztalása Plébánia 

1173 Budapest, Pesti út 
136. 

1549TSZ/2016/BKFH-17KH 2017. szeptember 

VI. Ápolási díjra való jogosultság ellenőrzése/felülvizsgálata  

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról66/2015 (III.30.) Korm. rendelet, 

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 17.§, 40-44.§, 

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 

27.) Korm. rendelet 25-30.§. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen lakóhellyel rendelkező ápolási díjra jogosult 

magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva, figyelembe véve az ágazati jogszabályban meghatározott 

kötelező felülvizsgálat idejét, mely alapján a jogosultság feltételeinek fennállását a hatóság kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az ápolási díjra jogosultak ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 89. § alapján: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 
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5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Ápolási díjra jogosultak ellenőrzésének célja az ápolási díjra való jogosultság feltételei fennállásának felülvizsgálata annak érdekében, hogy az ápolt 

személy gondozása folyamatosan biztosítva legyen. 

- Az ápoló ápolási díjra való jogosultságát érintő minden tényt és körülményt, különösen a családi, jövedelmi viszonyaiban vagy lakcímében 

bekövetkezett változást 15 napon belül köteles bejelenteni.  

- Az ápoló csak abban az esetben jogosult ápolási díjra, ha a jogosultság alapjául szolgáló feltételek fennállnak.  

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Az Szt.-ben meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére. 

VII. Időskorúak járadékára való jogosultság ellenőrzése/felülvizsgálata 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról66/2015 (III.30.) Korm. rendelet, 

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 17.§, 32/B. § - 32/D. §, 

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 

27.) Korm. rendelet 14.§. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A járási hivatal időskorúak 

járadékában részesíti azt az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 130%-át. 

Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen lakóhellyel időskorúak járadékára jogosult 

magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva, figyelembe véve az ágazati jogszabályban meghatározott 

kötelező felülvizsgálat idejét, mely alapján a jogosultság feltételeinek fennállását a hatóság kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 
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Az időskorúak járadékára jogosultak ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 89. § alapján: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Időskorúak járadékára jogosultak ellenőrzésének célja a jogosultság feltételei fennállásának felülvizsgálata. 

- A jogosult személy a jogosultságát érintő minden tényt és körülményt, különösen a családi, jövedelmi viszonyaiban vagy lakcímében bekövetkezett 

változást 15 napon belül köteles bejelenteni.  

- A jogosult személy csak abban az esetben jogosult az időskorúak járadékára, ha a jogosultság alapjául szolgáló feltételek fennállnak.  

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Az Szt.-ben meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére.  

VIII. Aktív korúak ellátására való jogosultság ellenőrzése/felülvizsgálata  

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról66/2015 (III.30.) Korm. rendelet, 

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 17.§, 33. § - 37/H. §, 

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 

27.) Korm. rendelet 14.§. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen lakóhellyel aktív korúak ellátására jogosult 

magánszemélyek hatósági ellenőrzése. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott 

ellátás.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 
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2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva, figyelembe véve az ágazati jogszabályban meghatározott 

kötelező felülvizsgálat idejét, mely alapján a jogosultság feltételeinek fennállását a hatóság kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az időskorúak járadékára jogosultak ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 89. § alapján: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Az aktív korúak ellátására jogosultak ellenőrzésének célja a jogosultság feltételei fennállásának felülvizsgálata. 

- A jogosult személy a jogosultságát érintő minden tényt és körülményt, különösen a családi, jövedelmi viszonyaiban vagy lakcímében, egyéb 

releváns, a jogosultság megállapítására okot adó személyi, egészségi és egyéb állapotában bekövetkezett változást 15 napon belül köteles 

bejelenteni.  

- Kizárólag abban az esetben lehet valaki jogosult az aktív korúak ellátására, amennyiben a jogosultság alapjául szolgáló feltételek esetében 

fennállnak.  

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Az Szt.-ben meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére.  
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Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala 

Tárgy: 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

III. Közfoglalkoztatási ellenőrzési terv 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 87-94. §,  

- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) 3/A. § (2) e) pont, 

- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni 

vállalkozók hatósági ellenőrzése, az alábbi tevékenységi körökben:  

- Csomagküldő, internetes kiskereskedelem tevékenységet végzők ellenőrzése 

- Élelmiszer, alkoholmentes ital piaci kiskereskedelme tevékenységet végzők ellenőrzése 

- Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme tevékenységet végzők ellenőrzése 

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 

- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben 

kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett a Hatóságnál - ügyfélként - megjelenni. 
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A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének – ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti – feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 

-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 

rendelkezéseknek. 

- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az 

engedély birtokában végezheti. 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az 

adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 

(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

 

A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más jogszabályban 

előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi 

kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a 

kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
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A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a következő – 

keletkezésétől számított két évig kezelt – adatokat: 

- az ügyfél nevét, 

- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 

- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, 

- Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet, 

- 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 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény. 

1.  Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező üzletszerű 

társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2016. július 31. napjáig benyújtott nyilvántartásba vételek  

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. május 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 
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A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett 

nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve a 

gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel rendelkezik, és aki 

a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 

- A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási tevékenység esetén - a 

szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból 

törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából. 

 

A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 

- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a 

hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen 

megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 

- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 

  



oldal 282 / 319 

  

 

III. Közfoglalkoztatási ellenőrzési terv 

Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala, Foglalkoztatási Osztály a Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált keretéből, 2017. év 

folyamán támogatott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok ellenőrzését tervezi elvégezni 2017. évben. 

1. Az ellenőrzés célja:  

Szabályszerűségi vizsgálat, arra vonatkozóan, hogy az alkalmazott gyakorlat mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak, a minőségi elvárásoknak.  

Az ellenőrzés kiemelt célja a program végrehajtóinak segítése. Az ellenőrzés észrevételeiről a hatósági ellenőr szóbeli vagy jegyzőkönyvi figyelemfelhívással 

él, javaslatot tesz a hiányosságok kiküszöbölésére határidő megállapításával. 

2. Az ellenőrzés időszaka:  

2017. január 1. és 2017.december 31. között 

A hatósági ellenőrzés 2017. január 4. napján indul, folyamatos jelleggel, a soron kívül végrehajtandó eseti ellenőrzésekkel számolva a tervezett befejezés: 

2017. december 30. napja.  

A vizsgálat alapjául a 2015.január 1 és az ellenőrzés napja között megkötött hatósági szerződések szolgálnak. 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok esetében a helyi decentralizált kötelezettségvállalás legalább 10%-os ellenőrzési lefedettsége 

érdekében, továbbá a felkérések, a belföldi jogsegély keretében történő megkeresések, illetve bejelentés, a támogatott esetében felmerült, tudomásra jutott 

mulasztás, hiányosságok alapján valamennyi esetben tervezzük elvégezni. 

3. Az ellenőrzés tárgya: 

A közfoglalkoztatás eszközrendszere működésének elemzése és ellenőrzése, ezen felül a közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök, a napi munka 

teljesítményének nyilvántartása, az eszközök kiadása – visszavételezése a munka- és védőruha használata, a kártérítési eljárások, az elvégzett munka 

mennyiségi és minőségi ellenőrzése. 

A hatósági ellenőrzés jogi alapja: 

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (a továbbiakban: Flt.), 

- 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről, 

- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, 

- 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását 

követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról (továbbiakban: Pftv.), 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.), 

- 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (továbbiakban: Knyt.), 

- 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról (a továbbiakban: Kftv.), 

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.), 

- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (a továbbiakban: 

CivilTv.), 

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, 
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- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Mötv.), 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.), 

- 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, 

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.), 

- 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.), 

- 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról, 

- 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások díjáról, 

- 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről, 

- 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról, 

- 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról, 

- 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet az állami foglakoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről, valamint e szervek hatósági 

és más feladatainak ellátásáról, 

- 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról, 

- 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, 

- 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről, 

- 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról, 

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, 

- 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról. 

4. Az ellenőrzés ütemezése: 

2017. január hónaptól kezdődően 12 ellenőrzési ütemben (12 hónap), átlag kéthavonta 1 támogatott ellenőrzését tervezzük lebonyolítani mivel illetékességi 

területünkön kevés, de nagy foglalkoztató van, így lehetőség szerint valamennyi közfoglalkoztató érintve lesz, hogy a kötelezettségvállalás összegének 10%-

át lefedő ellenőrzés megvalósuljon. 

Az ellenőrzések a mindenkori támogatási időszak ütemezéséhez igazodnak. 

Az ellenőrzések megvalósulását, havi ellenőrzési terv alapján teljesítjük. 

5. Az ellenőrzés módszere:  

- Helyszíni ellenőrzés – a támogatott székhelyén, telephelyén, illetve a munkavégzés helyszínén történik. 

- Adat és információgyűjtés – a hatósági ellenőr az ellenőrzött támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat kérhet be. 

- Iratellenőrzés – az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok vizsgálata. 

o humánerőforrás, 

o tárgyi feltételek (informatikai eszközök: laptop, nyomtató, szkenner) 

Az érintett kollégák munkaköri leírásukban szerepel hatósági ellenőrzési tevékenység. Az ellenőrzés módját tekintve különböző munkamegosztási 

szempontok alapján végzik az ellenőrzést. 
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Tárgyi feltételek szempontjából helyszíni ellenőrzés során a jegyzőkönyv felvételére laptop és nyomtató áll rendelkezésünkre. A bekért adatok és a helyben 

megtalálható iratok feldolgozását a napi munkavégzéshez használt eszközök biztosítják. 

6. Az ellenőrzés szempontjai:  

Az ellenőrzés a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011.  évi CVI. törvény, a 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér 

megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet) szabályainak helyes alkalmazására irányul. 

Ennek keretében a vizsgálat részei: 

- a közfoglalkoztatás eszközrendszerének és eredményeinek elemzése 

- a közfoglalkoztatási programok működése, ezen belül: 

o hatósági szerződés szabályszerűsége, az abban foglaltak teljesítése 

o munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítése, 

o a közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottsága és a kérelemben foglalt adatok valódisága, 

o a program szakmai célja teljesülése, 

o a foglalkoztatás teljesülése (munkaidő-nyilvántartás, munkanapló vezetése, bevallások, bejelentések), 

o a bérfizetések jogcím szerinti kontrollja, különösen a garantált bérrel foglalkoztatottak esetében, 

o és a gazdálkodás (támogatási keret felhasználása, dokumentálása, tárgyi eszközök nyilvántartása). 

- az ellenőrzés alapján a szükségessé vált intézkedések megtétele, az intézkedések eredményének nyomon követése, a visszakövetelések kezelése. 

7. Az ellenőrzés formája:  

- Témavizsgálat lefolytatása a BFKH XVIII. kerület Hivatalát érintően a közvetítési gyakorlat vizsgálatára vonatkozóan, a visszafoglalkoztatás és 

közfoglalkoztatásban történő bennmaradás mértékének csökkentése és az FHT-ban részesülők számára történő közfoglalkoztatási lehetőség 

biztosítása érdekében. 

- Célellenőrzés a közfoglalkoztatási programok megvalósításának előre meghatározott szempontok szerinti vizsgálata 

- Utóellenőrzés valamennyi intézkedési javaslattal lezárt ellenőrzés esetében a megtett intézkedések teljesítésének és azok hatásainak vizsgálata. Ha 

a hiányosságok mértéke kritikus, javaslatot tesz a támogatás elszámolhatóságának felfüggesztésére, vagy a szerződés szerinti mulasztásokkal 

arányos visszakövetelésre. 

8. Ellenőrzés visszacsatolás rendszere: 

Valamennyi ellenőrzés befejezését követően a döntéshozók számára megfelelő tájékoztatás nyújtása. 

Az ellenőrzések havi tervezéséről, a tényleges megvalósulásról a szakmai felügyeletet gyakorló Belügyminisztérium számára a mindenkor hatályos, „A 

közfoglalkoztatási programok munkaerő-piaci hatósági ellenőrzéséről” szóló BM/2015/05-02/E eljárásrend szabályai szerint szükséges számot adni. A havi 

munkatervet (.xlsx/xls.) kiterjesztésben a tárgyhót megelőző hónap 23-ig, a beszámolót a tárgyhót követő hónap 3-ig, megküldjük a Foglalkoztatási Főosztály 

részére, aki az összegzést követően továbbküldi a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási Statisztikai, 

Elemzési és Monitoring Főosztálya részére. 
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A hatósági ellenőr az ellenőrzésről analitikát vezet, mely alapján a tapasztalatokról, észrevételekről beszámolót készít, és tájékoztatja a hivatalvezetőt, 

kérésre a felettes szervet. 

Az éves ellenőrzések megvalósulásáról a 66/2015. (III. 30) Korm. rendelet 7. § (3) bek. alapján összegző jelentés készül. A jelentést a szakmai irányító 

részére területi és támogatástípusonkénti, valamint ellenőrzési forma szerinti bontásban az ellenőrzési időszak lezárását követő 30 napon belül (2018. január 

30-ig) megküldésre kerül.  



oldal 286 / 319 

  

 

Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala 

Tárgy:   

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők 

ellenőrzése 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalról, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni vállalkozók 

hatósági ellenőrzése, különös tekintettel az egészségügyi tevékenységet folytató egyéni vállalkozók körében, valamint kiemelt figyelemmel azokra az 

esetekre, amikor adatmódosítást követően nem történt meg az egyéni vállalkozói igazolvány leadása. 

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 

- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben 

kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 
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- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti - feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 

-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 

rendelkezéseknek. 

- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az 

engedély birtokában végezheti. 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az 

adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 

(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

 

A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más jogszabályban 

előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi 

kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a 

kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 

A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a következő - 

keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 

- az ügyfél nevét, 

- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 
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- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 

 

Sorszám Ellenőrzött neve Székhelye Ellenőrzés ütemezése (Év, hó) 

1 Szépségipari tevékenységet végző egyéni 

vállalkozók (kozmetika, fodrász, kéz, - és 

lábápoló műkörömépítő) 

Budapest XIX. kerület 2017. január 1. – 2017. december 31. 

 

2 Szünetelő vállalkozások  Budapest XIX. kerület  2017. január 1. – 2017. december 31. 

 

II.  Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalról, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, 

- 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 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény, 

- Az ingatlanvállalkozás- felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező üzletszerű 

társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó 

szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 
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4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők 

ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve a 

gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel rendelkezik, és aki 

a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel.  

- A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. Továbbá a gazdálkodó szervezet 

tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt mindenkor hatályos TEÁOR nomenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy kezelési szolgáltatásra is kiterjed. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és – ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szolgáltatási tevékenység esetén – a 

szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha a hatóság tudomására jut, hogy: 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 

- a természetes személy szolgáltató meghalt vagy a nyilvántartásból a törlését kéri, 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy  

- a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni 

vállalkozók nyilvántartásából, 

- az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt az adott szolgáltatásnyújtás megkezdésére és folytatására 

való jogosultságot szabályozó jogszabályban meghatározottak szerint jogerősen megtiltották számára az adott szolgáltatási tevékenység folytatását, 

vagy 

- a szolgáltató s szolgáltatási tevékenység megszüntetését bejelentette vagy  

- a bejelentés lejárt. 

 

A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 
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- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a 

hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- aki, vagy amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 

rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen 

megtiltotta.  

A nyilvántartás tartalmazza: 

- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 
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Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala 

Tárgy: 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzési terve  

II. Társasházkezelő-, és ingatlankezelő, temetkezési szolgáltatási tevékenységi szolgáltatók ellenőrzési terve  

III. Közfoglalkoztatási ellenőrzési terv 

IV. Népegészségügyi Osztály ellenőrzési terve 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzési terve 

Jogszabályi háttér: 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evec tv.) 3/A§ (2) bekezdés e) pontja és a 19/A § alapján, 

figyelemmel A közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 87.§ és 94.§ 

szakaszaira, az egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel – ellenőrzési terv alapján – a BKFH XX. kerületi Hivatala hatósági ellenőrzést folytat. 

Az Evec. tv. 19/A § (1) bekezdésének értelmében az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás 

közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

A BFKH XX. Kerületi Hivatal illetékességi területén székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók szabályszerű működésének ellenőrzése. 

2. Az ellenőrzésre kijelölt időszak és az ellenőrzések terjedelme: 

- Az ellenőrzésre kijelölt időszak: 2017. január 1. – 2017. december 31. 

- Az ellenőrzések a vizsgálat alá vont vállalkozók valamennyi tevékenységére kiterjed. 

- Az ellenőrzés során kiemelten kezeljük azon egyéni vállalkozásokat, akik 2013. január 1. és 2016. december 31. között felvették a 433401 Festés, 

mázolás tevékenységi kört vállalkozásukba. 

3. Az ellenőrzés célja: 

- annak megállapítása, hogy az Evec. tv. szerint a vizsgálat alá vont egyéni vállalkozók szabályszerűen működnek-e 

- az előírt szakképesítések, ill. a kapcsolódó munkaszerződések vizsgálata 

- egyéb – az egyéni vállalkozó által felvett tevékenységi körökhöz előírt – hatósági engedélyek, bejelentések meglétének vizsgálata 

4. Az ellenőrzés kiemelt szempontjai: 

- ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély 

birtokában kezdheti meg, ill. végezheti 

- képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési 
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követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott 

személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik.  

- ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi te lephelyen 

(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

- igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak 

személyesen vagy postai úton leadja. 

5. Az ellenőrzés végrehajtásába bevont hatóságok: 

Amennyiben szükséges: 

- önkormányzati jegyző 

- az adott tevékenységet felügyelő, ill. engedélyező hatóságok 

6. Az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés 

- hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés 

7. Az ellenőrzés kiemelt területe: 

- 433401 Festés, mázolás tevékenységi kör 

- lakossági bejelentésből eredő bejelentések kivizsgálása 

- esetleges utóellenőrzések 

8. Az ellenőrzés ütemezése: 

2017. január – 2017. december közötti időszakban folyamatosan. 

9. Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének menete: 

Az eljáró ügyintéző az elektronikusan elérhető nyilvántartások lekérdezésével ellenőrzi az ellenőrzés alá vont egyéni vállalkozók külön engedélyhez kötött 

tevékenységének gyakorlásához szükséges feltételek meglétét. Ha az internetes nyilvántartások alapján megállapítást nyer, hogy az egyéni vállalkozó nem 

rendelkezik a vállalkozás folytatásához szükséges feltételekkel, úgy a Hatóság kötelezi az ellenőrzés lefolytatása végett személyes megjelenésre és a 

szükséges szakképzettségeinek, ill. engedélyeinek bemutatására, ill. az egyéni vállalkozása módosítására. 

10. A hatósági ellenőrzés lezárása: 

A Ket. 93. § alapján: 

- (1) A hatóság a hatósági ellenőrzésről készített jegyzőkönyv egy példányát az ügyfélnek a helyszínen átadja, vagy azt az ügyfél részére az 

ellenőrzés befejezésétől számított tíz napon belül megküldi. 

- (5) Ha a döntés kizárólag a jegyzőkönyv megállapításain alapul, a hatóság mellőzheti a hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyv ügyfél részére 

történő megküldését. 
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11. Jogszabálysértés esetén tett intézkedések: 

Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel és az elhárítható, az Evec tv. 19/A.§ (3) bekezdése 

alapján a Hatóság felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság az 19. § (3) bekezdése szerint 

jár el. Ez alapján a Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha: 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

- ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen 

Az Evec. tv. 19/A§ (4) bekezdése értelmében a Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, 

amennyiben az az e törvényben vagy más jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a 

követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást 

vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. 

Az Evec. tv. 19/A. § (5) bekezdése értelmében, amennyiben az egyéni vállalkozó által végzett valamely tevékenység az e törvényben vagy más 

jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg és a tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a 

követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget, a tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó 

jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. 

12. Záró rendelkezés: 

A Ket. 91. § (3) bekezdés alapján az ellenőrzési tervet és jelentést a hatóság a honlapján és ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi. Az 

ellenőrzési tervet úgy, illetve azon részeit kell közzétenni, hogy az ne veszélyeztesse az ellenőrzések célját. 

II. Társasházkezelő-, és ingatlankezelői, temetkezési szolgáltatási tevékenységi szolgáltatók ellenőrzési terve 

Jogszabályi háttér: 

- 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 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) bekezdése. 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 25. § (1) bekezdése. 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 34. § (1) és (2) bekezdése. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

BFKH XX. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területén székhellyel/lakcímmel rendelkező, illetve tevékenységet gyakorló, üzletszerű 

társasházkezelői, ingatlankezelői és temetkezési szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/ természetes személyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3.  Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. szeptember 1. és 2017. november 30. között a mellékelt ütemterv szerint.  
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4.  Az ellenőrzés szempontjai: 

A) Az üzletszerűen végzett társasházkezelői / ingatlankezelői szolgáltatási tevékenység folytatásának feltétele természetes személy esetében:  

- rendelkezzen társasházkezelő / ingatlankezelő szakmai képesítéssel 

- büntetlen előéletű legyen 

- a szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 

- köztartozás mentes adózó legyen 

- olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani 

kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed. 

 

Az üzletszerűen végzett társasházkezelői / ingatlankezelői szolgáltatási tevékenységet olyan köztartozás mentes gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek 

legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy 

foglalkoztatottja - rendelkezik a fentiekben felsorolt feltételekkel, továbbá  melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR 

nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed. 

 

A fenti tevékenység az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnál történt bejelentést követően folytatatható. 

 

B) A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a hatóság annak engedélyezi: 

- aki büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

- aki rendelkezik e törvény szerinti megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel, valamint a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti 

vagyoni biztosítékkal, 

- aki rendelkezik az alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak megfelelő, a tevékenység méltóságát nem 

sértő, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyeztető telephellyel, 

- akivel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, és 

- aki saját maga, vagy legalább egy, a temetkezési szolgáltatási tevékenységben személyesen közreműködő alkalmazottja rendelkezik a 

kormányrendeletben meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott feltételeknek, 

- aki vagy gazdálkodó szervezet esetében, amelynek vezető tisztségviselője a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság a pénzügyi teljesítő 

képesség hiánya miatt eltiltottak nyilvántartásában nem szerepel. 

Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedélyével folytatható. A tevékenység  folytatásának feltételeit 

egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozónak, a gazdasági társaság vezetőjének, illetve az egyéni cég tagjának kell igazolnia. 

5.  A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A)A hivatal az üzletszerű társasházkezelői / ingatlankezelői tevékenység végzésére jogosult, bejelentést tevő természetes személyekről és gazdálkodó 

szervezetekről nyilvántartást vezet.  

A természetes személy szolgáltatásnyújtókról vezetett nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 

- a szolgáltató neve 
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- a szolgáltató lakcíme 

- a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése 

- szolgáltatási tevékenység során használt nyelv 

- nyilvántartásba vétel időpontja 

- nyilvántartási szám 

A gazdálkodó szervezet szolgáltatásnyújtókról vezetett nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 

- a szolgáltató neve 

- a szolgáltató székhelye 

- a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése 

- cégjegyzékszám, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám 

- képviseletre jogosult személy – egyéni vállalkozó esetén saját – neve, lakóhelye 

- a szolgáltatási tevékenység végzésére igazolással rendelkező személyesen közreműködő tag vagy alkalmazott neve 

- szolgáltatási tevékenység során használt nyelv 

 

 A Hivatal törli az üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő nyilvántartásból a szolgáltatót, ha  

- az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt az adott szolgáltatásnyújtás megkezdésére és folytatására 

való jogosultságot szabályozó jogszabályban meghatározottak szerint jogerősen megtiltották számára az adott szolgáltatási tevékenység folytatását, 

vagy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 

- a természetes személy szolgáltató meghalt vagy a nyilvántartásból való törlését kéri, 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni 

vállalkozók hatósági nyilvántartásából. 

 

A hatóság – az a)–c) pont esetén a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra, a d) pont esetén a feltétel biztosításáig, az e) 

pont esetén a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól való mentesülés időpontjáig – megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 

annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 

- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a 

hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- aki, vagy amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 

rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

A hatóság a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változást a szolgáltatónál évente legalább egy alkalommal ellenőrzi. 
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B) A hivatal az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatókról nyilvántartást vezet. 

A temetkezési szolgáltatást nyújtókról vezetett nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 

- a szolgáltató neve  

- a szolgáltató lakcíme, szervezet esetén székhelye 

- az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölése 

- az engedély száma és a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátai 

A temetkezési szolgáltatást nyújtók hatósági ellenőrzésének jogkövetkezményei: 

- Amennyiben a temetkezési szolgáltató a tevékenységére vonatkozó, jogszabályban előírt feltételt nem teljesíti vagy az engedély kiadásának feltételei 

már nem állnak fenn, a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedélyt haladéktalanul visszavonja. 

- Amennyiben a temetkezési szolgáltató a hatóságok által előírt kötelezettséget nem tartja be és a kötelezettség betartására felszólító végzés 

kézhezvételétől számított 30 napon belül a felszólításnak nem tesz eleget, a hatóság – a jogsértés súlyát, jellegét és ismétlődését figyelembe véve – 

százezer forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szab ki. 

- Ha a kötelezettség betartására felszólító végzés kézhezvételétől számított 60 napon belül a temetkezési szolgáltató a jogszabályoknak megfelelő 

működést nem állítja helyre, a hatóság az engedélyt – adott tevékenység, telephely vagy mindkettő vonatkozásában – visszavonja.    

III. Közfoglalkoztatási ellenőrzési terv 

Budapest Főváros Kormányhivatala, XX. Kerületi Hivatala, Foglalkoztatási Osztály a Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált keretéből, 2017. év folyamán 

támogatott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok ellenőrzését tervezi elvégezni 2017. évben. 

1. Az ellenőrzés célja:  

Szabályszerűségi vizsgálat, arra vonatkozóan, hogy az alkalmazott gyakorlat mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak, a minőségi elvárásoknak.  

Az ellenőrzés kiemelt célja a program végrehajtóinak segítése, a közfoglalkoztatásra fordított támogatások jogszerű és a hatósági szerződésnek megfelelő 

felhasználásának ellenőrzése során célunk: 

A közfoglalkoztatásra fordított támogatások jogszerű és a hatósági szerződésnek megfelelő felhasználásának ellenőrzése során célunk: 

- a programok végrehajtása során és azt követően, de az elévülési időn belül, a jogszabályok, valamint a belső szabályzatok, betartásának kontrollja, 

- szükségszerűen a törvényes állapot helyreállításának elősegítése,  

- vizsgálat arra vonatkozóan, hogy az alkalmazott gyakorlat mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak, a minőségi elvárásoknak, 

- azon okok és anomáliák feltárása, melyek jogsértéshez, helytelen eljárási gyakorlathoz vezethetnek, 

- az ellenőrzés alá vont személy vagy szerv figyelmének felhívása a tapasztalt jogsértésre, illetve annak lehetséges szankcionálására szóban vagy 

jegyzőkönyvben, 

- javaslattétel a hiányosságok kiküszöbölésére határidő megállapításával, továbbá 

- a program végrehajtóinak segítése.  
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 Az ellenőrzés észrevételeiről a hatósági ellenőr szóbeli vagy jegyzőkönyvi figyelemfelhívással él, javaslatot tesz a hiányosságok kiküszöbölésére határidő 

megállapításával. 

2. Az ellenőrzés időszaka:  

2017.január 1. és 2017.december 31. között 

A hatósági ellenőrzés 2017. január 2. napján indul, folyamatos jelleggel, a soron kívül végrehajtandó eseti ellenőrzésekkel számolva a tervezett befejezés: 

2017. december 29. napja.  

A vizsgálat alapjául a 2016. január 1. és az ellenőrzés napja között megkötött hatósági szerződések szolgálnak. 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok esetében a helyi decentralizált kötelezettségvállalás legalább 10%-os ellenőrzési lefedettsége 

érdekében, továbbá a felkérések, a belföldi jogsegély keretében történő megkeresések, illetve bejelentés, a támogatott esetében felmerült, tudomásra jutott 

mulasztás, hiányosságok alapján valamennyi esetben tervezzük elvégezni. 

3. Az ellenőrzés tárgya: 

A közfoglalkoztatás eszközrendszere működésének elemzése és ellenőrzése, ezen felül a közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök, a napi munka 

teljesítményének nyilvántartása, az eszközök kiadása – visszavételezése a munka- és védőruha használata, a kártérítési eljárások, az elvégzett munka 

mennyiségi és minőségi ellenőrzése. 

A hatósági ellenőrzés jogi alapja: 

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (a továbbiakban: Flt.), 

- 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről, 

- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, 

- 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását 

követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról (továbbiakban: Pftv.), 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.), 

- 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (továbbiakban: Knyt.), 

- 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról (a továbbiakban: Kftv.), 

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.), 

- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (a továbbiakban: 

CivilTv.), 

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, 

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Mötv.), 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.), 

- 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, 

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.), 

- 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.), 

- 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról, 
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- 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások díjáról, 

- 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről, 

- 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról, 

- 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról, 

- 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet az állami foglakoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről, valamint e szervek hatósági 

és más feladatainak ellátásáról, 

- 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról, 

- 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, 

- 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről, 

- 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról, 

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, 

- 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról. 

4. Az ellenőrzés ütemezése: 

2017. január hónaptól kezdődően 12 ellenőrzési ütemben (12 hónap), átlag negyedévenként 1 támogatott ellenőrzését tervezzük lebonyolítani, úgy, hogy 

lehetőség szerint valamennyi közfoglalkoztató érintve legyen, valamint a kötelezettségvállalás összegének 10%-át lefedő ellenőrzés megvalósuljon. 

Az ellenőrzések a mindenkori támogatási időszak ütemezéséhez igazodnak. 

A hosszabb időtartamú, helyi közfoglalkoztatási programok esetében a decentralizált évi kötelezettségvállalás legalább 10%-os ellenőrzési lefedettségéig, 

továbbá a felkérések, a belföldi jogsegély keretében történő megkeresések, illetve bejelentés, a támogatott esetében felmerült, tudomásra jutott mulasztás, 

hiányosságok alapján tervezzük elvégezni.  

5. Az ellenőrzés módszere:  

- Helyszíni ellenőrzés – a támogatott székhelyén, telephelyén, illetve a munkavégzés helyszínén történik. 

- Adat és információgyűjtés – a hatósági ellenőr az ellenőrzött támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat kérhet be. 

- Iratellenőrzés – az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok vizsgálata. 

o humánerőforrás, (1 fő közfoglalkoztatási főreferens, 1fő osztályvezető) 

o tárgyi feltételek (informatikai eszközök: laptop, nyomtató, szkenner) 

 

Az érintett kollégák munkaköri leírásukban szerepel hatósági ellenőrzési tevékenység. Az ellenőrzés módját tekintve különböző munkamegosztási 

szempontok alapján végzik az ellenőrzést. 

Tárgyi feltételek szempontjából helyszíni ellenőrzés során a jegyzőkönyv felvételére csak papíralapon van lehetőségünk. 

6. Az ellenőrzés szempontjai:  

Az ellenőrzés a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011.  évi CVI. törvény, a 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér 
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megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet) valamint a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól (a továbbiakban: Ket.) 91. § szabályainak helyes alkalmazására irányul. 

Ennek keretében a vizsgálat részei: 

- a közfoglalkoztatás eszközrendszerének és eredményeinek elemzése 

- a közfoglalkoztatási programok működése, ezen belül: 

o hatósági szerződés szabályszerűsége, az abban foglaltak teljesítése 

o munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítése, 

o a közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottsága és a kérelemben foglalt adatok valódisága, 

o a program szakmai célja teljesülése, 

o a foglalkoztatás teljesülése (munkaidő-nyilvántartás, munkanapló vezetése, bevallások, bejelentések), 

o a bérfizetések jogcím szerinti kontrollja, különösen a garantált bérrel foglalkoztatottak esetében, 

o és a gazdálkodás (támogatási keret felhasználása, dokumentálása, tárgyi eszközök nyilvántartása). 

- az ellenőrzés alapján a szükségessé vált intézkedések megtétele, az intézkedések eredményének nyomon követése, a visszakövetelések kezelése. 

7. Az ellenőrzés formája:  

- Témavizsgálat lefolytatása a XX. járási hivatalt érintően a közvetítési gyakorlat vizsgálatára vonatkozóan, a visszafoglalkoztatás és 

közfoglalkoztatásban történő bennmaradás mértékének csökkentése és az FHT-ban részesülők számára történő közfoglalkoztatási lehetőség 

biztosítása érdekében. 

- Célellenőrzés a közfoglalkoztatási programok megvalósításának előre meghatározott szempontok szerinti vizsgálata. 

o a közfoglalkoztatás eszközrendszerének és eredményeinek elemzése 

o a közfoglalkoztatási programok működése, ezen belül: 

o hatósági szerződés szabályszerűsége, az abban foglaltak teljesítése 

o munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben és munkaköri leírásban foglaltak szerinti teljesítése, 

o a program szakmai célja teljesülése, 

o a napi munkavégzés nyilvántartása (jelenléti ívek, munkanaplók vezetése), 

o a bérfizetések jogcím szerinti kontrollja, különösen a garantált bérrel foglalkoztatottak esetében, 

o és a gazdálkodás (támogatási keret felhasználása, dokumentálása, tárgyi eszközök nyilvántartása). 

o a szabadságok kiadása, engedélyezése,  

o foglalkoztathatósági szakvélemények rendelkezésre állása és megfelelése,  

o munkakörnek megfelelő iskolai végzettség és szakképzettség vizsgálata,  

o a közfoglalkoztatási szerződések és azok módosításainak jogszerűsége,  

o az eszközök kiadása – visszavételezése, 

o a munka- és védőruha, védőital, finanszírozott tárgyi eszközök beszerzése és használata,  

o a kérelem munkatervében részletezett, tervezett és elvégzett munka mennyiségi és minőségi ellenőrzése. 
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- Utóellenőrzés valamennyi intézkedési javaslattal lezárt ellenőrzés esetében a megtett intézkedések teljesítésének és azok hatásainak vizsgálata. Ha 

a hiányosságok mértéke kritikus, javaslatot tesz a támogatás elszámolhatóságának felfüggesztésére, vagy a szerződés szerinti mulasztásokkal 

arányos visszakövetelésre. 

8. Ellenőrzés visszacsatolás rendszere: 

Valamennyi ellenőrzés befejezését követően a döntéshozók számára megfelelő tájékoztatás nyújtása. 

Az ellenőrzések negyedéves tervezéséről, a tényleges megvalósulásról a szakmai felügyeletet gyakorló Belügyminisztérium számára a mindenkor hatályos, 

„A közfoglalkoztatási programok munkaerő-piaci hatósági ellenőrzéséről” szóló BM/2015/05-02/E eljárásrend szabályai szerint szükséges számot adni. A 

havi munkatervet (.xlsx/xls.) kiterjesztésben a tárgyhót megelőző hónap 23-ig, a beszámolót a tárgyhót követő hónap 3-ig, megküldjük a Foglalkoztatási 

Főosztály részére, aki az összegzést követően továbbküldi a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási 

Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztálya részére. 

A hatósági ellenőr az ellenőrzésről analitikát vezet, mely alapján a tapasztalatokról, észrevételekről beszámolót készít, és tájékoztatja a hivatalvezetőt, 

kérésre a felettes szervet. 

Az éves ellenőrzések megvalósulásáról a 66/2015. (III. 30) Korm. rendelet 7. § (3) bek. alapján összegző jelentés készül. A jelentést a szakmai irányító 

részére területi és támogatástípusonkénti, valamint ellenőrzési forma szerinti bontásban az ellenőrzési időszak lezárását követő 30 napon belül (2017. január 

30-ig) megküldésre kerül. 

IV. Népegészségügyi Osztály ellenőrzési terve 

Népegészségügyi Osztály ellenőrzései a szakmai irányításáért felelős Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály által kidolgozott 

szempontrendszer adaptálásával kerültek 2017. évre vonatkozóan meghatározásra. Ezek tartalma valamennyi kerületi népegészségügyi szervezet esetében 

egységes ellenőrzési rendszert képez, részletes tartalmuk a Népegészségügyi Főosztály ellenőrzései között került ismertetésre. 
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Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala 

 Tárgy:   

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

III. Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése 

IV. Közfoglalkoztatók ellenőrzése 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. 

1.  Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező egyéni vállalkozói 

tevékenységet létesítő, módosító, szüneteltető, szüneteltetést követően folytató egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése, az egyéni vállalkozóról és az egyéni 

cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evtv.) 3/A. § (2) bekezdés e) pontja és a 19/A. §-a alapján, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 87. §-94. §-a alapján az egyéni vállalkozói tevékenység 2017. évi 

hatósági ellenőrzési tervét Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala illetékességi területén végzi. 

A Hatóság az egyéni vállalkozások esetében a vállalkozás megkezdése illetve az adatváltozás bejelentésének nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül 

ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozás működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek.  

A XXI. Kerületi Hivatal Kormányablak Osztály a 2017. évben kiemelten ellenőrzi az 432101 Egyéb villanyszerelés, 432201 Gázvezeték szerelés, 432206 

Gázkészülék szerelés tevékenységet végző egyéni vállalkozások törvényes működését. 

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 
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Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben kötelező 

az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett a Kormányablakban- ügyfélként - megjelenni. 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység 

törvényes működésének biztosítása. 

Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 

Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti - feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 

 A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 

rendelkezéseknek. 

Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az engedély 

birtokában végezheti. 

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. 

Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység 

folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) 

érvényesíteni kell. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

 

A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más jogszabályban 

előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi 

kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a 

kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 
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A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a következő - 

keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 

- az ügyfél nevét, 

- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 

- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, 

- 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 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés, 

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező üzletszerű 

társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak: 

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. § alapján hivatali helyiségben történő – adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló – ellenőrzés, szükség szerint helyszíni ellenőrzés. 
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5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése, melynek célja a szolgáltatókról vezetett 

nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 

A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve a gazdálkodó 

szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel rendelkezik, és aki a hatóság által 

vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 

A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 

- a természetes személy szolgáltató meghalt vagy a nyilvántartásból való törlését kéri, 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni 

vállalkozók hatósági nyilvántartásából. 

A hatóság - az b)-c) pont esetén a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra, a d) pont esetén a feltétel biztosításáig, az e) 

pont esetén a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól való mentesülés időpontjáig - megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését 

annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 

- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a 

hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- aki, vagy amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 

rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen 

megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 

- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 
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III. Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, 

- a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Ttv.), 

- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, 

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény, 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező temetkezési 

szolgáltatási tevékenységet végzők, és a hivatal illetékességi területéhez tartozó temetők ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak: 

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. § alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló – ellenőrzés, szükség szerint helyszíni ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

Elsődleges cél a prevenció, az önkéntes jogkövetés előmozdítása, a jogkövető magatartás tudatosságának fokozása, figyelemmel arra, hogy az ügyfelek 

önként alakítsák ki a tevékenységük végzésének jogszabályszerű feltételeit. 

Másodlagos cél a hibák feltárása, a jogkövetésre való figyelmeztetés, illetve szükség esetén a jogkövetés kikényszerítése a jogszabályok biztosította 

lehetőségekkel.  

- A szolgáltatást nyújtóknál a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változás ellenőrzése.  

- A köztemető fenntartásával és működésével, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése. 

- Az engedélyhez kötött temetkezési szolgáltatók tekintetében a törvény és kormányrendeletben előírt feltételek fennállásának vizsgálata, azok 

nyilvántartásának pontosítása.  

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 
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Amennyiben a fentebb említett jogszabályokban előírt szakmai és egyéb követelményeknek nem felelnek meg, a hatóság határidő tűzésével felhívja az 

ügyfelet a hiányosságok felszámolására. 

Súlyosabb esetekben bírság kiszabása mellett a tevékenység felfüggesztésre, illetve megtiltásra kerül mindaddig, amíg a jogszabályi feltételeknek teljes 

körűen nem felelnek meg. 

7. A hatósági ellenőrzés tervezett ütemezése: 

Ssz. Ellenőrzött neve Székhelye Nyilván-tartási 

száma 

Ügyiratszám Ellenőrzés 

ütemezése (év, hó) 

1 Angyali Lélek Kft. 1213 Budapest, Acélmű utca 26.  5 BP-21/02/00255/2016 2017. december 

2 
Budapesti Temetkezési 

Intézet Zrt. Csepeli Temető 

1214 Budapest, Rákóczi Ferenc 

út 270. 
8 BP-21/02/00253/2016 2017. december 

3 
Segítő Kéz Temetkezési 

Szolgáltató Kft. 

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

Fasor 37. 
6 BP-21/02/000254/2016 2017. december 

IV. Közfoglalkoztatók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (a továbbiakban: Flt.), 

- 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről, 

- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, 

- 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását 

követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról (továbbiakban: Pftv.), 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.), 

- 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (továbbiakban: Knyt.), 

- 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról (a továbbiakban: Kftv.), 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.), 

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.), 

- 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.), 

- 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról, 

- 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások díjáról, 

- 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról, 
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- 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról, 

- 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet az állami foglakoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről, valamint e szervek hatósági 

és más feladatainak ellátásáról, 

- 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról, 

- 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, 

- 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről, 

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, 

- 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen a Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált 

keretéből, 2017. év folyamán támogatott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok hatósági ellenőrzése. 

2. Az ellenőrzési időszak: 

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között három ellenőrzési ütemben, átlagosan negyedévenkénti egy támogatás ellenőrzésével, úgy, hogy 2017. évi 

közfoglalkoztatás kötelezettségvállalásának 10%-os mértéke érintve legyen. 

Sorszám Ellenőrzött neve Székhelye Ügyiratszám 
Ellenőrzés ütemezése (Év, 

hó) 

1. 
Csepeli Városgazda Közhasznú 

Nonprofit Zrt. 

1215 Budapest Katona József utca 

62-64 

BP-21/06/003400-1/2016 és a 

2017-ben induló program(ok) 
2017. május 

2. 

Budapest XXI. Ker. Csepel 

Önkormányzata Csepeli Csodakút 

Egyesített Óvoda 

1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc 

út 110. 
2017-ben induló program(ok) 2017. szeptember 

3. 
Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ XXI. kerületi Tankerület 
1051 Budapest, Nádor utca 32 2017-ben induló program(ok) 2017. november 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
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- helyszíni ellenőrzés 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

Hatósági szerződésben foglaltak teljesítése a közfoglalkoztató részéről, továbbá a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti 

teljesítése. 

A közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottsága és a kérelemben foglalt adatok valódisága és a program szakmai céljainak 

teljesülése. 

A foglalkoztatás teljesülése (munkaidő-nyilvántartás, munkanapló vezetése, bevallások, bejelentések). 

A gazdálkodás: támogatási keret felhasználása, dokumentálása, tárgyi eszközök nyilvántartása. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Az ellenőrzés elsődleges célja a program végrehajtóinak segítése. Az ellenőrzés észrevételeiről a hatósági ellenőr szóbeli vagy jegyzőkönyvi 

figyelemfelhívással él, javaslatot tesz a hiányosságok kiküszöbölésére határidő megállapításával. Utóellenőrzés lehetséges, ha a hiányosságok mértéke 

kritikus, intézkedést tesz a támogatás elszámolhatóságának felfüggesztésére, vagy a szerződés szerinti mulasztásokkal arányos visszakövetelésre. 
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Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala 

Tárgy 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végzők 

ellenőrzése 

III. Állatpanzió és állatmenhely szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése (szolgáltatás felügyelete) 

IV. Temetkezési szolgáltatási tevékenységet végzők ellenőrzése (szolgáltatás felügyelete)  

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 

- a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni vállalkozók 

hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 

- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben 

kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
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- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti - feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 

-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 

rendelkezéseknek. 

- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az 

engedély birtokában végezheti. 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az 

adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 

(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

 

A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más jogszabályban 

előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi 

kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a 

kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 

A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a következő - 

keletkezésétől számított két évig kezelt -adatokat: 

- az ügyfél nevét, 
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- az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét, 

- a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és 

- a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre 

emelkedésének a napját. 

 

A 2017. évi Hatósági ellenőrzési terv szerinti egyéni vállalkozók felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Az ellenőrzendő egyéni vállalkozók olyan gazdasági tevékenységet folytatnak, melyek kiemelt kockázatot jelentenek az életre, testi épségre, környezetre 

(talaj, víz, levegő). Ilyen tevékenységek lehetnek: 

- bejelentéshez és engedélyhez kötött ipari tevékenységek 

- élelmiszeripari, kereskedelmi tevékenységek 

- szálláshely szolgáltatást nyújtó tevékenységek 

- építőipari tevékenységek 

- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások 

II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

-  A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, 

- 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 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvén. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező üzletszerű 

társasházkezelő, ingatlankezelő, szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 
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3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. adatok bekérésével papír alapon, vagy a hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével 

megvalósuló és hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás 

közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve a 

gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel rendelkezik, és aki 

a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 

- A magánszemély szolgáltató a tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót ingatlan-, társasházkezelő szolgáltatási tevékenység esetén, ha a hatóság tudomására jut, hogy 

- ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, 

- a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból 

törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából. 

 

A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak, 

- aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, 

- aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a 

hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget, 

- amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik, 

- akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. 

 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen 

megtiltotta. A nyilvántartás tartalmazza: 
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- a szolgáltató nevét, 

- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

- annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, 

- a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint 

- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. 

III. Állatpanzió és állatmenhely szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzése (szolgáltatás felügyelete) 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, 

- Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. § , 

- Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 

- Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM 

együttes rendelet, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/telephellyel/lakóhellyel rendelkező, 

szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
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- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- A szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 

törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- A szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók 

törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

6. Az Állatpanzió és állatmenhely szolgáltatói tevékenységet végzők szolgáltatók hatósági ellenőrzésének 2017. részletes évi ütemezése:  

Sorszám Ellenőrzött neve Székhelye Nyilvántartási 

száma 

Ügyiratszám Ellenőrzés 

ütemezése    (Év, 

hó) 

1 
CSŐ TERRA Kft. „Kutyajó 

Panzió és Kozmetika” 

1223 Budapest, Nyírfajd utca 

8. 
1/2014. 

BP-22/02/     

02989-1/2015 
2017. szeptember 

2 

Major Gyöngyi egyéni 

vállalkozó (Rosie Vintage Dog 

Hotel) 

1221 Budapest, Tordai út 17/C. 1/2016. 
BP-22/02/     

00458-1/2016 
2017. szeptember 

IV. Temetkezési szolgáltatási tevékenységet végzők ellenőrzése (szolgáltatás felügyelete) 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

-  A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, 

-  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet,  

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény. 
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1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen telephellyel rendelkező, temetkezési szolgáltatói 

tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

A szolgáltatói tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a szolgáltatók törvényes 

működésének a biztosítása. A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 

bejelenteni. 

6. Temetkezési szolgáltatási tevékenységet végzők szolgáltatók hatósági ellenőrzésének 2017. részletes évi ütemezése:  

Sorszám Ellenőrzött neve Székhelye Nyilvántartási száma Ügyiratszám Ellenőrzés ütemezése    (Év, 

hó) 

1 Adytum Kft. 3535 Miskolc Arany János utca  1/2015. BP-22/02/02988-1/2016 2017. november  
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Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 

Tárgy 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

II. Üzletszerű társasházkezelő tevékenységet végzők ellenőrzése 

I. Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 3/A. (2) e) pont, 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel rendelkező, működő egyéni 

vállalkozók hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet: 

- Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági 

nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés. 

- Ket. 46-48. §. alapján hivatali helyiségben történő ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével. Az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben 

kötelező az adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként - megjelenni. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- helyszíni ellenőrzés, vagy 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-

adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés 
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5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

- Az egyéni vállalkozó az Evectv. 11.§ szerinti nyilvántartásban szereplő adatainak változását 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érinti - feltétele, hogy az egyéni 

vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. 

-  A hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 

rendelkezéseknek. 

- Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az 

engedély birtokában végezheti. 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 

megfelel. Az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az 

adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik. 

- Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi te lephelyen 

(fióktelepen) érvényesíteni kell. 

6. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

- az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

- ha az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

 

A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az Evectv.-ben vagy más jogszabályban 

előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 

eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi 

kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Amennyiben Hatóság a hatáskörén kívüli szabálytalanságot, törvényellenességet észlel, úgy felveszi a 

kapcsolatot a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósággal. 

A Hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezményekről, azok ellenőrzése céljából, nyilvántartást vezet, a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése alapján. 2016. január 1-jétől az ellenőrzési nyilvántartás az EVNYR-

en belül került kialakításra. 
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II. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatói 

tevékenységet végzők ellenőrzése 

Jogszabályi háttér: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 87-94. §,  

- A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, 

- 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 23/2013 (VI.28) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvén. 

1. Az ellenőrzés tárgya: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területen székhellyel/lakóhellyel rendelkező üzletszerű 

társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenységet végző gazdálkodó 

szervezetek/magánszemélyek hatósági ellenőrzése.  

2. Az ellenőrzési időszak:  

2017. január 1. – 2017. december 31. 

3. Az ellenőrzések ütemezése: 

2017. január 1. és 2017. december 31. között folyamatos, az ügyfélfogadási rendhez is igazodva. 

4. Az ellenőrzés eszközei: 

A szolgáltatók hatósági ellenőrzése az alábbi módon történhet: 

Ket. 87-94. §. alapján hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló és hatósági nyilvántartáson 

alapuló - ellenőrzés. 

 

A Ket. 89. § alapján az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

5. Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Üzletszerű társasházkezelő tevékenységet végzők ellenőrzésének célja, ezen szolgáltatókról vezetett nyilvántartás közhitelességének, valamint a 

szolgáltatók törvényes működésének a biztosítása. 

- A szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni. 

- Fenti szolgáltatói tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel illetve a 

gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy foglalkoztatottja az előírt képesítéssel rendelkezik, és aki 

a hatóság által vezetett általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásban szerepel. 






