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HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  

BBÉÉLLAAPPÁÁTTFFAALLVVAAII  JJÁÁRRÁÁSSII  HHIIVVAATTAALLAA  
 

 

 

 

BÉLAPÁTFALVAI JÁRÁSI HIVATAL 

2017. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

 

1. Ellenőrzés tárgya: Temetkezési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó 

jogszabályban előírt feltételek teljesítésének vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

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 járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) 

Korm. rendelet, 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Temetkezési szolgáltatók 

Ellenőrzési időszak:  

2017.03.01.-2017.12.31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

 

Ellenőrzés eszközei:  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági és Gyámügyi Osztály 
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2. Ellenőrzés tárgya: Egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről szóló 2009. évi 

CXV. törvény. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Egyéni vállalkozók 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

 

Ellenőrzés eszközei:  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Kormányablak Osztály 

 

 

 

 

           Deli Liliána 
járási hivatalvezető 
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HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  

KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  

EEGGRRII  JJÁÁRRÁÁSSII  HHIIVVAATTAALLAA  
 

 

 

EGRI JÁRÁSI HIVATAL 

2017. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

 

1. Ellenőrzés tárgya: Közfoglalkoztatás támogatásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

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

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának illetékességi 

területén működő közfoglalkoztatók közül 15 munkáltató 

Ellenőrzési időszak: 2017.01.01-2017.11.30. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.02.01-2017.11.30. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Nyilvántartások – jelenléti ív, munkanapló, tárgyi eszköz  

nyilvántartás - meglétének, hitelességének, naprakészségének 

vizsgálata 

A közfoglalkoztatottak által elvégzett feladatok ellenőrzése 

A támogatás keretében vásárolt eszközök megléte 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály, Foglalkoztatási Osztály 

 

 

2. Ellenőrzés tárgya: Egyéni vállalkozások éves ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az egyéni vállalkozásról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 

törvény 3/A § (2) bekezdés e) pontja és a 19/A §  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 87. § - 94 § 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

TEÁOR 960203, kozmetika, szépségápolás, 960208 kozmetika, 

szépségápolás az ügyfél otthonában 

TEÁOR 251101 fémszerkezet gyártása 

TEÁOR 251201 Fém épületelem gyártása 

TEÁOR 252101 Központi fűtési radiátor, kazán gyártása 

TEÁOR252901 Fémtartály gyártása 

TEÁOR 253001 Gőzkazán gyártása 

TEÁOR 251001 Fegyver,. lőszergyártás 

TEÁOR 255001 Fémnyomás, fémkovácsolás, sajtolás, préselés 
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TEÁOR 255002 Porkohászat 

TEÁOR 256101 Fémfelület-kezelés 

TEÁOR 256102 Gravírozás fémfelületre, bérmunkában 

Ellenőrzési időszak: 2017. évben tevékenységet létesítő, módosító egyéni vállalkozók 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. február 1. - 2017. november 30. folyamatos 

Ellenőrzés eszközei:  Adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztató 

kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

 Hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak 

akkor folytathat, ha jogszabályokban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelel. Képesítéshez kötött tevékenységet 

az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési 

követelményeknek maga nem felel meg, de az adott 

tevékenységek folytatásában személyesen közreműködik, az 

általa határozótlan időre foglalkoztatott személyek között olyan, 

aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak 

megváltozását a változástól számított 15 napon belül köteles 

bejelenteni 

Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály 

hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet 

csak az engedély birtokában végezheti. 

A képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi 

telephelyen érvényesíteni kell. 

Az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelephelye 

olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, 

vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként 

jogosult. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály, Kormányablak Osztály 

 

 

3. Ellenőrzés tárgya: A föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát 

érintő más jogügylet írásba foglalására szolgáló biztonsági 

okmánnyal összefüggő kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2013. évi CCXII. tv. 44/A § (1) bek., 47/2014. (II.26.) Korm. r. 8. § 

(1) bek. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Dr. Chikán Zoltán Szilárd ügyvéd 

Dr. Novák Péter ügyvéd 

Dr. Halmos R. Péter ügyvéd 

Dr. Besenyei Gyula ügyvéd 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés időpontját megelőző, az ellenőrzést végzők által 

kijelölt tárgyévi időszak 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Negyedévente egy felhasználó ellenőrzése az alábbiak szerint: 

I. negyedév (2017. március hónap) Dr. Chikán Zoltán Szilárd 

ügyvéd  

II. negyedév (2017. június hónap) Dr. Novák Péter ügyvéd  
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III. negyedév (2017. szeptember hónap) Dr. Halmos R. Péter 

ügyvéd  

IV. negyedév (2017. november hónap) Dr. Besenyei Gyula 

ügyvéd  

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni, szúrópróbaszerű 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földhivatali Osztály 

 

 

 

4. Ellenőrzés tárgya: A TakarNet-felhasználók adatlekérdezései jogszerűségének és a 

biztonsági előírások betartásának vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 

(továbbiakban Inytv.) 75. § (4) bekezdése. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Dr. Chikán Zoltán Szilárd ügyvéd 

Dr. Novák Péter ügyvéd 

Halmos R. Ügyvédi Iroda  

Dr. Besenyei Gyula ügyvéd 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés időpontját megelőző, az ellenőrzést végzők által 

kijelölt tárgyévi időszak 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Negyedévente egy felhasználó ellenőrzése az alábbiak szerint: 

I. negyedév (2017. március hónap) Dr. Chikán Zoltán Szilárd 

ügyvéd  

II. negyedév (2017. június hónap) Dr. Novák Péter ügyvéd  

III. negyedév (2017. szeptember hónap) Halmos R. Ügyvédi Iroda  

IV. negyedév (2017. november hónap) Dr. Besenyei Gyula 

ügyvéd 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni, szúrópróbaszerű 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földhivatali Osztály 

 

 

 

5. Ellenőrzés tárgya: A 2007. évi CXXIX. törvényben meghatározott földrészleteken a 

hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék – és ideiglenes 

hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az 

engedély nélküli más célú hasznosítás feltárása 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2007. évi CXXIX. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Ellenőrzésre tervezett települések: Demjén, Egerbakta, 

Egercsehi, Erdőkövesd, Kisfüzes, Recsk, Mikófalva 

Érintett ügyfélkör: fenti települések érintett földrészleteinek 

földhasználói 

Ellenőrzési időszak: Az FM FF határszemlét elrendelő körlevelében meghatározott 

időszak (feltáró ellenőrzések ideje leginkább május-augusztus, 
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utóellenőrzések ideje leginkább: szeptember-november) 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan, az időjárási viszonyok 

függvényében. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni, teljeskörű 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földhivatali Osztály 

 

 

 

6. Ellenőrzés tárgya: A járási hivatal illetékességi területén fekvő, külterületi, 

parlagfűvel fertőzött területek feltárása 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bek., 221/2008. (VIII.30.) Korm. 

r. 3. § (1) bek. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az ellenőrzés tárgyát képező földrészletek földhasználói 

Ellenőrzési időszak: Az FM FF vonatkozó körlevelében meghatározott időszak, 

tárgyév július hónaptól október hónapig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan, az időjárási viszonyok 

függvényében. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni, szúrópróbaszerű 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földhivatali Osztály 

 

 

7. Ellenőrzés tárgya: Általános iskola alsó tagozatos korosztály (7-10 éves) napi 

háromszori étkezésének ellenőrzése, tápanyagszámítása és 

laboratóriumi vizsgálata   

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

37/2014 (IV.30) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás-egészségügyi előírásokról 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Főzőkonyhával üzemelő általános iskola 

Ellenőrzési időszak: 2017. március 1 - december 31 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. március 1 - december 31 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, tápanyagszámítás, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

37/2014 (IV.30) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás-egészségügyi előírásokról alapján és OTH útmutató 

szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály, Népegészségügyi Osztály 
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8. Ellenőrzés tárgya: Aeroszolképző, meleg vizű medencét üzemeltető közfürdők 

Legionellával kapcsolatos ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 9§ 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Azon medencés közfürdők ellenőrzése, ahol aeroszolképző, 

meleg vizű medencét üzemeltetnek, különösen pezsgőmedencét, 

élménymedencét, hidroterápiás kezelőt. 

Ellenőrzési időszak: 2017 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017 II-III negyedév 

Ellenőrzés eszközei: kockázatbecslési dokumentáció, laboratóriumi jegyzőkönyvi 

eredmények, és a megtett intézkedések megfelelőségének 

vizsgálata 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Országos Közegészségügyi Központ (OKK) módszertani 

levelében foglaltak szerint. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály, Népegészségügyi Osztály 

 

9. Ellenőrzés tárgya: A nikotin tartalmú elektronikus cigaretta - utántöltő egységek CLP 

megfelelőségének (osztályozás, címkézés, csomagolás) 

ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2000. évi XXV. tv. a kémiai biztonságról, 1272/2008/EK rendelet a 

veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről 

és csomagolásáról, 2014/40/EU irányelv a dohánytermékekről 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

forgalmazók 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. évben folyamatosan 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

2000. évi XXV. tv. a kémiai biztonságról, 1272/2008/EK rendelet a 

veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről 

és csomagolásáról, 2014/40/EU irányelv a dohánytermékekről 

szóló jogszabály alapján 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály, Népegészségügyi Osztály 

 

 

10. Ellenőrzés tárgya: A házi gyermekorvosi praxisok ápolásszakmai, személyi, tárgyi, 
szakmai környezeti feltételeinek ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi 

szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A házi gyermekorvosi praxisok 
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Ellenőrzési időszak: 2017.01.01-2017.12.31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. évben folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyv minta és kitöltési segédlet 

alapján 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben előírt minimumfeltételek 

teljesítése, a szakmai tevékenység megfelelősége 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály, Népegészségügyi Osztály 

 

 

11. Ellenőrzés tárgya: Élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzés 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

328/2010. (XII.27.) Korm. Rendelet 

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

élelmiszer előállítók és forgalmazók, vendéglátó 

egységek,közkonyhák (kórházak,óvódák, iskolák konyhái) 

Ellenőrzési időszak: egész évben 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

egész évben 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, és mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

az élelmiszerbiztonság , aggálymentes fogyaszthatóság 

biztosítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Élelmiszerlánc-

biztonsági, Állategészségügyi Osztály  

 

 

12. Ellenőrzés tárgya: Takarmánybiztonsági ellenőrzés  

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

328/2010. (XII.27.) Korm. Rendelet 

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

takarmány forgalmazók 

Ellenőrzési időszak: egész évben  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

egész évben  

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés és mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

toxikus anyagok kiszűrése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Élelmiszerlánc-

biztonsági, Állategészségügyi Osztály  

 

13. Ellenőrzés tárgya: Járványvédelem 

Kölcsönös megfeleltetés 

Állatvédelem 
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Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

328/2010. (XII.27.) Korm. Rendelet 

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Állattartó telepek és állatforgalmazók, járványügyi, nyilvántartási 

és kölcsönös megfeleltetés ellenőrzése (KM) 

Ellenőrzési időszak: egész évben 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

egész évben 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzések 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

járványügyi, nyilvántartási és kölcsönös megfeleltetés ellenőrzése 

(KM) 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Élelmiszerlánc-

biztonsági, Állategészségügyi Osztály  

 

 

14. Ellenőrzés tárgya: Temetkezési szolgáltatás folytatása 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 

végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 59. § (1)  

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Eger Járás területén működő Amon Temetkezési és Szolgáltató 

Kft., és a Részvétem Temetkezési Szolgáltató Bt. 

Ellenőrzési időszak: 2015 – 2017. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. 04 – 2017. 07. hó 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni szemle, iratbemutatás 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

jogszabály szerinti temetkezési szolgáltatás ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály, Hatósági Osztály 

 

 

15. Ellenőrzés tárgya: Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatói 

tevékenység végzésének feltételeiben bekövetkezett változás 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, 

valamint az ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítő szolgáltatói 

tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről, és a 

nyilvántartásban vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. 

(VI.28.) NGM rend. 5. § (3) bekezdése 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatók 

Ellenőrzési időszak: 2017. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. 10-12. hó 

Ellenőrzés eszközei: iratbemutatás, adatszolgáltatás  

Ellenőrzés nyilvántartott adatokban történt változás ellenőrzése 
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szempontrendszere: 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály, Hatósági Osztály 

 

 

16. Ellenőrzés tárgya: Építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt) 81. § (1) 

bekezdése. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az építőipari ágazat munkáltatóinak munkavédelmi hatósági 

ellenőrzése  

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés tervezett időpontja és az azt megelőző három éves 

időszak. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. év II. negyedév. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratbekérés. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az általános és az ágazatot érintő speciális munkavédelmi 

előírások, szabályzatok és a kapcsolódó szabványok 

célellenőrzés keretében megvalósuló vizsgálata. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály, Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

 

17. Ellenőrzés tárgya: A mezőgazdasági ágazat helyben meghatározott és elrendelt 

célvizsgálata. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az Mvt. 81. § (1) bekezdése. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A mezőgazdasági ágazat munkáltatóinak munkavédelmi hatósági 

ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés tervezett időpontja és az azt megelőző három éves 

időszak. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. év III. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratbekérés. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az általános munkavédelmi előírások, szabályzatok és a 

kapcsolódó szabványok. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály, Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

 

18. Ellenőrzés tárgya: Megváltozott munkaképességű munkavállalók 

munkakörülményeinek célvizsgálata. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az Mvt. 81. § (1) bekezdése. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 

munkáltatók. 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés tervezett időpontja és az azt megelőző három éves 

időszak. 
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Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. év III-IV. negyedév. 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbekérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az általános munkavédelmi előírásokon túl különös figyelemmel 

az alábbiakra: Mvt. 19. § (4) bekezdés, Mvt. 50/A. §, a 3/2002. 

(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 21. §-a, a 4/2002. (II.20.) 

SzCsM-EüM együttes rendelet 4. számú melléklet I. rész 17. 

pontja és a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatását érintő egyéb munkavédelmi előírások 

megtartásának vizsgálata. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály, Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

 

19. Ellenőrzés tárgya: Kereskedelmi ágazat célvizsgálata. 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az Mvt. 81. § (1) bekezdése. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A kereskedelmi ágazat munkáltatóinak munkavédelmi hatósági 

ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés tervezett időpontja és az azt megelőző három éves 

időszak. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. év IV. negyedév. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratbekérés. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az általános munkavédelmi előírások, szabályzatok és a 

kapcsolódó szabványokon túl az ágazatra és a speciális 

tevékenységekre vonatkozó különös rendelkezések célvizsgálat 

keretében történő ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály, Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

 

20. Ellenőrzés tárgya: Munkabér mértékével és védelmével kapcsolatos szabályok 

megtartását célzó helyben meghatározott és elrendelt 

célvizsgálat. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), 

valamint a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 

(Met.) 3. § (1) bekezdésében nevesített ellenőrzési tárgykörökhöz 

rendelt anyagi jogszabályok. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Valamennyi ágazatban működő vállalkozások, munkáltatók 

munkaügyi hatósági ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2017. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. február-március. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés és iratvizsgálat. 
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Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A munkabér védelmére és a munkabér mértékére vonatkozó 

jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzése különös 

tekintettel az ellenőrzés időpontjában hatályos kötelező legkisebb 

munkabér és garantált bérminimum mértékére vonatkozó 

rendelkezések érvényesülésének ellenőrzésére. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály, Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

 

21. Ellenőrzés tárgya: A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével 

összefüggő igazolások kiadásával, valamint az elszámolással 

kapcsolatos szabályok megtartását célzó országos célvizsgálat. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A Met. 3. § (1) bekezdése. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Valamennyi ágazatban működő munkáltató munkaügyi hatósági 

ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés tervezett időpontja és az azt megelőző három éves 

időszak. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. március-április. 

Ellenőrzés eszközei: Iratvizsgálat, szükség esetén helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiállítására 

ás kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, 

megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolások megtörténtére 

vonatkozó célzott ellenőrzés.  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály, Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

 

22. Ellenőrzés tárgya: A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a 

foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre 

juttatására irányuló országos akcióellenőrzés. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A Met. 3. § (1) bekezdése. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Valamennyi ágazatban működő vállalkozás, munkáltató 

munkaügyi hatósági ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés tervezett időpontja és az azt megelőző három éves 

időszak. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. június-július. 

Ellenőrzés eszközei: Előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében 

lefolytatott akcióellenőrzés 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály, Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

 

23. Ellenőrzés tárgya: A személy- és vagyonvédelem területén működő munkáltatók 

foglalkoztatási gyakorlatának országos célvizsgálata. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A Met. 3. § (1) bekezdése 
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Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A személy- és vagyonvédelemi ágazatban működő vállalkozások, 

munkáltatók munkaügyi hatósági ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés tervezett időpontja és az azt megelőző három éves 

időszak. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. október-november. 

Ellenőrzés eszközei: Előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzés, iratviszgálat 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A megjelölt foglalkoztatói kör átfogó munkaügyi hatósági 

vizsgálta. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály, Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

 

24. Ellenőrzés tárgya: azonosító jelek felhasználásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1996. évi LV. törvény 57. §, 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 43. § 

(1) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

vadászatra jogosultak 

Ellenőrzési időszak: 2016. március 1. - 2017. december 31.  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

ellenőrzési időszakban folyamatosan valamennyi vadászatra 

jogosultat 

Ellenőrzés eszközei: Átvételi elismervények, beíró könyvek, nyilatkozatok, elszámolás 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Beírókönyvekbe történt bejegyzések, vadászatra jogosult 

nyilvántartásának vezetése,  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 

 

 

 

25. Ellenőrzés tárgya: egyéni vadászatok ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1996. évi LV. törvény 64. § (1) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

vadászatra jogosultak, vadászok 

Ellenőrzési időszak: 2017. április 15. – 2017. december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

ellenőrzési időszakban folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés,  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vadászathoz szükséges tárgyi és személyi feltételek megléte, a 

vadászat törvényi előírásainak betartása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 
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26. Ellenőrzés tárgya: 2016/2017. évi vadgazdálkodási tervek végrehajtásának 

ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1996. évi LV. törvény 47. § (3), 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 30. 

§ (2) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

vadászatra jogosultak 

Ellenőrzési időszak: 2016. március 1. – 2017. február 28. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

ellenőrzési időszakban folyamatosan valamennyi ügyfelet 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, időszakos jelentések 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A vadgazdálkodási tervben előírt tervszámok, tevékenységek 

betartása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 

 

 

 

27. Ellenőrzés tárgya: Fogási tanúsítvány ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2013. évi CII törvény 58. § (3), 61. § 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

halgazdálkodásra jogosultak, horgászó személyek, halak és 

haltermékek kereskedelmében részt vevő ügyfelek 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: Fogási tanúsítvány  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az értékesített halmennyiség megfelelő regisztrálása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 
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28. Ellenőrzés tárgya: Mentő, gyérítő, szelektáló, kutató és anyahal begyűjtő halászatok 

ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2013. évi CII. törvény 61. § 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

halgazdálkodásra jogosultak 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

ellenőrzési időszakban a bejelentések szerint folyamatosan  

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A halászati engedélyben foglaltak pontos betartása, eszközök 

használata, kifogott halfajok 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 

 

 

 

29. Ellenőrzés tárgya: Halászati őrzés ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2013. évi CII. törvény 56. § (9), 61. § 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

halgazdálkodásra jogosultak, halászati őrök és társadalmi halőrök 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Megfelelő létszám, felszerelés, okmányok megléte, jelenlét, 

szolgálati napló megfelelő vezetése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 
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30. Ellenőrzés tárgya: Haltelepítések ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2013. évi CII. törvény 52. § (2), 61. § 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

halgazdálkodásra jogosultak 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

ellenőrzési időszakban a bejelentések szerint folyamatosan  

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, szállítási dokumentáció 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

bejelentési kötelezettség megvalósulása, halgazdálkodási terv 

szerinti megfelelő mennyiségű, minőségű és fajú hal 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 

 

 

31. Ellenőrzés tárgya: Horgászati tevékenység ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2013. évi CII. törvény 45. § (1), 61. § 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

halgazdálkodásra jogosultak és horgászó személyek 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

ellenőrzési időszakban folyamatosan  

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a horgászathoz szükséges tárgyi (jogosító okmányok) és 

személyi feltételek megléte, a vadászat törvényi előírásainak 

betartása, megfelelő módszerek 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 
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32. Ellenőrzés tárgya: komplex vadászati ellenőrzés 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1996. évi LV. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

vadászatra jogosultak 

Ellenőrzési időszak: 2016. március 1 – 2017. december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

ellenőrzési időszakban havonta két vadászatra jogosult 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vadgazdálkodásra jogosult által, jogszabályban leírtak 

maradéktalan betartása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 

 

 

 

33. Ellenőrzés tárgya: társas vadászatok ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1996. évi LV. törvény 64. § (1); 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 66. 

(5); 71. § (6) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

vadászatra jogosultak, vadászok 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

ellenőrzési időszakban folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a bejelentések megvalósulása (megfelelő iratanyaggal), a 

vadászathoz szükséges tárgyi és személyi feltételek megléte, a 

vadászat törvényi előírásainak betartása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 
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34. Ellenőrzés tárgya: 2017/2018. évi trófeabemutatási kötelezettség ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1996. évi LV. törvény 73. §, 83. § (1) c) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

vadászatra jogosultak 

Ellenőrzési időszak: 2017. március 1-től folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

ellenőrzési időszakban folyamatosan valamennyi ügyfelet 

Ellenőrzés eszközei: nyilatkozatok, beírókönyvek 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

megfelelő időben történő bemutatás, a trófeák megfelelő 

regisztrálása, előkészítése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 

 

 

 

35. Ellenőrzés tárgya: Vadhűtők ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1996. évi LV. törvény 91. § 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

vadhűtőt üzemeltető személyek 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

ellenőrzési időszakban folyamatosan  

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a lelőtt vad megfelelő nyomon követhetősége,  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 
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36. Ellenőrzés tárgya: hegyközségek törvényességi ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2012. évi CCXIX.tv. 59. §-a  

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

hegyközségek  

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

ellenőrzési időszakban folyamatosan  

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbekérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

hegyközségek működésének törvényességi ellenőrzése  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 

 

 

37. Ellenőrzés tárgya: hegybírók hatósági munkájának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1/2016.(I.7.) FM. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

hegybírók 

Ellenőrzési időszak: 2016. január 1. 2016. december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. március 1-2017.március 31 között  

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Földművelésügyi Minisztérium által kiadott szempontrendszer 

alapján,  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 
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38. Ellenőrzés tárgya: nem művelt területek ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

341/2007.( XII.15.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

mezőgazdasági termelők 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

ellenőrzési időszakban folyamatosan  

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés,  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a mezőgazdasági területek művelési kötelezettségének betartása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 

 

39. Ellenőrzés tárgya: őstermelői igazolvány használatának jogszerűsége 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Szja.tv. 81/C.§  436/2015.( XII.28.) Korm. rendelet  

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

őstermelők 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

ellenőrzési időszakban folyamatosan  

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbekérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

az őstermelői igazolványban feltüntetett adatok, valamint a 

termelési kapacitás ellenőrzése  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 
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40. Ellenőrzés tárgya: kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, 

forgalmazásának és felhasználásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

162/2003.( X.16.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

ipari és étkezési mákot, valamint kendert termesztők 

Ellenőrzési időszak: vetéstől a betakarításig és forgalomba hozatalig  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

ellenőrzési időszakban folyamatosan  

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés,  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

fémzárolt vetőmag használat, kiemelt kockázattal bíró növények 

nyomonkövetése   

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 

 

 

 

41. Ellenőrzés tárgya: nemzeti támogatásból megvalósult beruházások, ültetvények 

ellenőrzése  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

az 1993. január 1-jétől 2004. május 1-éig terjedő időszakban 

kihirdetett ágazati jogszabályok  

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

támogatottak 

Ellenőrzési időszak: 2002-2004. évben megítélt támogatások. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. november-december  

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, a Magyar Államkincstár közreműködésével  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásának és az 

üzemben tartási kötelezettség időtartamának megvalósulása  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 
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42. Ellenőrzés tárgya: gyümölcs ültetvények ellenőrzése  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2007. évi CXXIX.tv. 64.§-a, valamint a 383/2016.( XII.2.) Korm. 

rendelet 42.§ (4) bekezdés c./ pontja , 9/2015.( III.13.) FM. 

rendelet  

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

ültetvényhasználó 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

ellenőrzési időszakban folyamatosan  

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a jogszabályban foglaltak betartásának ellenőrzése  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 

 

 

43. Ellenőrzés tárgya: mezei őrszolgálatok , valamint a hegyőrségek működésének 

ellenőrzése  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1997. évi CLIX.tv.  valamint 383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 43.§ 

(5) bekezdése 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

önkormányzatok, hegyközségek  

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

ellenőrzési időszakban folyamatosan  

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbekérés, támogatás igénylésének 

ellenőrzése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

 a jogszabályban foglaltak betartásának ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi 

Osztály 

 

 

 

 

44. Ellenőrzés tárgya: A közúti és telephelyi ellenőrzések során a tevékenység 

végzéséhez szükséges feltételek meglétének és a tevékenység 

ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1988. évi I. törvény 

382/2016. (XII.02.) Korm. rendelet 

176/2015. (VII.7.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Jármű fenntartó vállalkozások, közúti közlekedési szolgáltatók, 

műszaki vizsgáló állomások, alkatrész forgalmazók, eredetiség 

vizsgálók, járműbontók 
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Ellenőrzési időszak: 2017. 1-12. hó 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: A tevékenység végzésének helyszíni és utólagos ellenőrzése 

telephelyen, közúton, és az informatikai rendszerekben. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A tevékenység végzéséhez szükséges feltételek meglétének, és 

a szabályok betartásának ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Közlekedési Osztály 

 

45. Ellenőrzés tárgya: A nemzetközi és az országos összehangolt akciók keretében a 

tevékenység végzéséhez szükséges feltételek meglétének és a 

tevékenység ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1988. évi I. törvény 

382/2016. (XII.02.) Korm. rendelet 

176/2015. (VII.7.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Jármű fenntartó vállalkozások, közúti közlekedési szolgáltatók, 

műszaki vizsgáló állomások, alkatrész forgalmazók, eredetiség 

vizsgálók, járműbontók 

Ellenőrzési időszak: 2017. 1-12. hó 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az NFM által jóváhagyott 2017. évi országos ellenőrzési terv 

mellékletében meghatározott időpontok 

Ellenőrzés eszközei: A tevékenység végzésének helyszíni és utólagos ellenőrzése 

telephelyen, közúton, és az informatikai rendszerekben. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A tevékenység végzéséhez szükséges feltételek meglétének, és 

a szabályok betartásának ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Közlekedési Osztály 

 

46. Ellenőrzés tárgya: Forgalmi rend ellenőrzés 

1. országos közforgalmú vasútvonalon és a kiágazó 

iparvágányokon lévő vasúti átjárókban, 

2. csomópontoknál „útkereszteződéseknél”, gyalogos-

átkelőhelyeknél, 

3. iskolák környékén 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 44. § (1) bek. b) 

pont, (2) bek.  

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Útkezelők (Magyar Közút , érintett Önkormányzat),  

Vasút üzemeltető 

Ellenőrzési időszak: 1. 2017. március – április, szeptember – október 

2. 2017. május – június 

3. 2017. július - augusztus 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

1. 2017. március – április, szeptember – október 

2. 2017. május – június 

3. 2017. július - augusztus 

Ellenőrzés eszközei: Gépjármű, fényképezőgép, mérőeszközök 
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Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Előre meghatározott listapontok alapján. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi 

Osztály 

 

 

47. Ellenőrzés tárgya: 
Képzésfelügyelet 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1988. évi I. Tv.  

382/2016. (XII. 02.) Korm. rendelet 

179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Járművezető képzésben és utánképzésben résztvevő 

képzőszervek, oktatók, iskolavezetők 

Ellenőrzési időszak: 2017. 01. – 12. hó 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Minden hónapban, az NFM által 2017-re kiadott Országos 

Ellenőrzési terve alapján 

Ellenőrzés eszközei: Gépjármű, Utánképzési program, Szakfel. program, Uk. program, 

irodai adminisztráció 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Komplex átfogó ellenőrzés, tematikus ellenőrzés, célvizsgálat. Az 

ellenőrzés céljának megfelelő követelmények, előírások, normák 

betartása, ezeknek való megfelelés. A feltárt hiányosságok 

megállapításának pontos szakszerű dokumentálása, a szükséges 

intézkedések meghozatala (szankciók). Az ellenőrzés 

kiértékelése, az eredmények elemzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Csoport 

 

 

48. Ellenőrzés tárgya: Online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. január 1. – december 31. 

Ellenőrzés eszközei: próbavásárlás, honlapon közzétett adatok vizsgálata 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

webáruházak vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

49. Ellenőrzés tárgya: Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység 

ellenőrzése, 
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Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. február 20. – december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. február 20. – december 31. 

Ellenőrzés eszközei: hatósági ellenőrzés, helyszíni szemle  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

termékbemutatók jogszerű tevékenységének vizsgálata hivatalból 

indult, illetve beérkező kérelmek alapján 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

 

50. Ellenőrzés tárgya: Ártájékoztatás, áralkalmazás ellenőrzése, különösen a 

meghirdetett akciók idején és a kuponos értékesítések során 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. január 1. – december 31. 

Ellenőrzés eszközei: hatósági ellenőrzés, helyszíni szemle 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

általános kereskedelmi szempontok vizsgálata kérelemre és 

hivatalból indult eljárásokban  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

51. Ellenőrzés tárgya: A fiatalkorúak védelme érdekében a dohányzás, illetve az 

alkoholfogyasztás visszaszorítását szolgáló jogszabályi 

rendelkezések érvényesülésének ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. február 6. – október 6. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. február 6. – október 6.. 

Ellenőrzés eszközei: próbavásárlás fiatalkorú közreműködővel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

alkohol és dohánytermékek értékesítésének vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 
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52. Ellenőrzés tárgya: A szavatossági és jótállási igények intézésének átfogó 

ellenőrzése, különös tekintettel a megtévesztő kereskedelmi 

gyakorlatokra 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. április 3. – szeptember 29. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. április 3. – szeptember 29. 

Ellenőrzés eszközei: próbavásárlás, kérelmek kivizsgálása 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

vásárlók könyve, jótállási jegy, minőségi kifogásról szóló 

jegyzőkönyvek vizsgálata, megtévesztő tájékoztatások feltárása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

53. Ellenőrzés tárgya: Az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és 

szolgáltatási tevékenységek ellenőrzése, különös tekintettel a 

rendezvényekre kitelepült egységekre, és a személyszállító 

szolgáltatás ellenőrzésére 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. június 5. – augusztus 25. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. június 5. – augusztus 25. 

Ellenőrzés eszközei: próbavásárlás, próbaszolgáltatás társhatósági ellenőrzések, 

beérkező kérelmek vizsgálata 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

általános kereskedelmi szempontok vizsgálata, taxik ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

 

54. Ellenőrzés tárgya: A KPIR rendszerben található, valamint a RAPEX riasztással 

érintett termékek keresése a hagyományos valamint az online 

kereskedelemben  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

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

időpontja: 

2017. január 1. – december 31. 

Ellenőrzés eszközei: letiltott és új , veszélyes termékek kiszűrése próbavásárlással, 

mintavétellel  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

veszélyes, vagy nem biztonságos termékek kiszűrése  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

55. Ellenőrzés tárgya: A hagyományos és online kereskedelmi forgalomban 

megtalálható villamossági termékek laboratóriumi vizsgálattal 

egybekötött ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. február 1. – december 31. 

Ellenőrzés eszközei: próbavásárlás, mintavétel alapján laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

villamossági termékek vizsgálata, veszélyes, vagy nem 

biztonságos termékek kiszűrése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

56. Ellenőrzés tárgya: A hagyományos és online kereskedelmi forgalomban 

megtalálható játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 

ellenőrzése  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. február 1. – december 31. 

Ellenőrzés eszközei: próbavásárlás, mintavétel alapján laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

hagyományos és online kereskedelmi forgalomban megtalálható 

játékok vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

 

57. Ellenőrzés tárgya: Csecsemő és kisgyermek ruházati termékek laboratóriumi 

vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése  

Ellenőrzést elrendelő a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 
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jogszabály: 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. március 1. – október 27. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2016. április 4. – november 25. 

Ellenőrzés eszközei: próbavásárlás, mintavétel alapján laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Csecsemő és kisgyermek ruházati termékek 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

58. Ellenőrzés tárgya: Játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti 

ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. május 2. – június 30., 2017. szeptember 4.-.október 27. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

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

Ellenőrzés eszközei: hatósági ellenőrzés  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

59. Ellenőrzés tárgya: Homlokzati hőszigetelő rendszerek piacfelügyeleti ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. május 8. – október 27. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. május 8. – október 27. 

Ellenőrzés eszközei: próbavásárlás, dokumentációk bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

homlokzati hőszigetelő rendszerek vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 



27 

60. Ellenőrzés tárgya: Légkondicionáló berendezések energiahatékonysági 

címkézésének piacfelügyeleti ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. március 6. – április 28. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. március 6. – április 28. 

Ellenőrzés eszközei: hatósági ellenőrzés  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

légkondicionáló berendezések címkézésének ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

61. Ellenőrzés tárgya: Lábbelik címkézésének piacfelügyeleti ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. április 3. – május 26. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. április 3. – május 26. 

Ellenőrzés eszközei: hatósági ellenőrzés  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

lábbelik címkézésének ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

62. Ellenőrzés tárgya: Mutatványos berendezések üzemeltetési feltételeinek 

piacfelügyeleti ellenőrzése (állandó és utazó vidámparkok) 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. április 3. – május 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. április 3. – május 31. 

Ellenőrzés eszközei: hatósági ellenőrzés  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

mutatványos berendezések, jellemzően vidámparkok ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 
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63. Ellenőrzés tárgya: Kalandparkok ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. május 15. – június 15. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. május 15. – június 15. 

Ellenőrzés eszközei: hatósági ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Kalandparkok üzemeltetési feltételeinek ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

 

64. Ellenőrzés tárgya: Aquaparkok ellenőrzése  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. május 15. – június 15. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. május 15. – június 15. 

Ellenőrzés eszközei: hatósági ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Aquaparkok üzemeltetési feltételeinek ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

65. Ellenőrzés tárgya: Egyszerű set-top boxok teljesítményfogyasztásának készenléti 

állapotban történő mérése mintavételi terv alapján 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. július 3. – július 28. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. július 3. – július 28. 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel alapján laboratóriumi vizsgálat  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

set-top boxok vizsgálata 
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Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

66. Ellenőrzés tárgya: Festékek és lakkok illékony szerves vegyület tartalmának 

monitoring vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. augusztus 1. – augusztus 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. augusztus 1. – augusztus 31. 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel alapján laboratóriumi vizsgálat  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

festékek és lakkok kémiai megfelelőségének vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

67. Ellenőrzés tárgya: Fényforrások laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti 

ellenőrzése mintavételi terv alapján 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. szeptember 4. – október 27. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. szeptember 4. – október 27. 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel alapján laboratóriumi vizsgálat  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

fényforrások megfelelőségi vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

68. Ellenőrzés tárgya: Kül- és beltéri fényfüzérek és karácsonyi villamos dekorációs 

termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése 

(mintavételi terv alapján) 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. október 15. – december 2. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. október 15. – december 2. 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel alapján laboratóriumi vizsgálat  
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Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

nem biztonságos fényfüzérek és karácsonyi villamos dekorációs 

termékek kiszűrése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

 

69. Ellenőrzés tárgya: Az elektronikus hírközlési szolgáltatás átfogó ellenőrzése a 

beérkezett fogyasztói beadványok alapján 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. január 1. – december 31. 

Ellenőrzés eszközei: kérelemre induló hatósági eljárás  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

panaszkezelés, tájékoztatási kötelezettség vizsgálata a 

szolgáltató részéről, valamint tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatok kiszűrése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

70. Ellenőrzés tárgya: A villamosenergia-, földgáz-, víziközmű-, távhő-, és 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenőrzése a 

beérkezett fogyasztói beadványok alapján 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. január 1. – december 31. 

Ellenőrzés eszközei: kérelemre induló hatósági eljárás  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

közszolgáltatással kapcsolatos jogsértések vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

71. Ellenőrzés tárgya: A reklámtevékenységre, a reklámközvetítésre és a médiahirdetési 

felületek (reklámhelyek) értékesítésére vonatkozó rendelkezések 

megtartásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 
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Ellenőrzési időszak: 2017.március 13. – október 27. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.március 13. – október 27. 

Ellenőrzés eszközei: hatósági ellenőrzés, honlapok vizsgálata 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

jogszerűtlenül forgalmazott termékek reklámjának és 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

72. Ellenőrzés tárgya: A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására vonatkozó 

rendelkezések megtartásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. április 10. – október 20. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. április 10. – október 20. 

Ellenőrzés eszközei: okiratok vizsgálata 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására vonatkozó 

rendelkezések megtartása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

73. Ellenőrzés tárgya: A villamosenergia – és földgázszolgáltatók panaszkezelésének 

vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. július 3. – november 10. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. július 3. – november 10. 

Ellenőrzés eszközei: okiratok vizsgálata, kérelem alapján tényállás feltárása 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a közszolgáltatók panaszkezelési gyakorlata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

 

74. Ellenőrzés tárgya: Szezonális termékek ellenőrzése a megtévesztő jelölés tükrében  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 
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Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. február 1. – december 31. 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel alapján laboratóriumi vizsgálat, hatósági ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

húsvéti készítmények, szaloncukrok vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

75. Ellenőrzés tárgya: Kozmetikai termékek laboratóriumi vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2016. április 4. – november 25. 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel alapján laboratóriumi vizsgálat, hatósági ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

hintőporok, fürdetők, gyermekeknek szánt naptejek, 

natúrkozmetikumok, napozókrémek, rúzsok, szájfények, 

szappanok, tusfürdők, samponok, fogkrémek, fogfehérítő 

készítmények 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

76. Ellenőrzés tárgya: „Mentes” élelmiszerek laboratóriumi vizsgálata a megtévesztő 

jelölés tükrében  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. január 9. – március 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. január 9. – március 31. 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel alapján laboratóriumi vizsgálat, hatósági ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

„Mentes” élelmiszerek kémiai vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály 
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77. Ellenőrzés tárgya: Gyermekkerékpárok és kerékpárra szerelhető gyermekülések 

laboratóriumi vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. március 20. – április 28. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. március 20. – április 28. 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel alapján laboratóriumi vizsgálat, hatósági ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Gyermekkerékpárok és kerékpárra szerelhető gyermekülések 

megfelelőségének vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

78. Ellenőrzés tárgya: A tanévkezdéshez szükséges iskolaszerek laboratóriumi 

vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. április 3. – június 30. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. április 3. – június 30. 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel alapján laboratóriumi vizsgálat, hatósági ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

iskolaszerek kémiai vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

79. Ellenőrzés tárgya: Sörök vizsgálata a megtévesztő jelölés tükrében 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. április 3. – június 30. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. április 3. – június 30. 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel alapján laboratóriumi vizsgálat, hatósági ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

sörök vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 
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80. Ellenőrzés tárgya: Gördeszkák, görkorcsolyák, rollerek laboratóriumi vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. április 24. – június 2. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. április 24. – június 2. 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel alapján laboratóriumi vizsgálat, hatósági ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

gördeszkák, görkorcsolyák, rollerek vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

81. Ellenőrzés tárgya: Húsipari termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 

ellenőrzése a megtévesztő jelölés tükrében  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. április 24. – augusztus 25. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. április 24. – augusztus 25. 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel alapján laboratóriumi vizsgálat, hatósági ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

húsipari termékek vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

82. Ellenőrzés tárgya: Gyermekeknek szánt napszemüvegek laboratóriumi vizsgálata 

UV és fényáteresztés tekintetében 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. május 3. – június 30. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. május 3. – június 30. 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel alapján laboratóriumi vizsgálat, hatósági ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

gyermekeknek szánt napszemüvegek vizsgálata 

Ellenőrzést végző  Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
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szervezeti egység: Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

83. Ellenőrzés tárgya: A hagyományos és online kereskedelmi forgalomban 

megtalálható étrend kiegészítők, valamint nagy izomerő kifejtését 

elősegítő élelmiszerek laboratóriumi vizsgálata a megtévesztő 

jelölés tükrében  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. szeptember 1. – november 30. 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel alapján laboratóriumi vizsgálat, hatósági ellenőrzés  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

étrend kiegészítők, valamint nagy izomerő kifejtését elősegítő 

élelmiszerek laboratóriumi vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

84. Ellenőrzés tárgya: „100 Ft-os” és „Egy eurós” boltokban kapható háztartási vegyipari 

és kozmetikai termékek laboratóriumi vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. szeptember 1. –  október 31.. 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel alapján laboratóriumi vizsgálat, hatósági ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

háztartási vegyipari és kozmetikai termékek vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

85. Ellenőrzés tárgya: Tejfölök, kefírek, és élőflórás joghurtok laboratóriumi vizsgálata a 

megtévesztő jelölések alapján 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Fgytv. hatálya alá tartozó vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 2017. október 2. – december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. október 2. – december 31. 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel alapján laboratóriumi vizsgálat, hatósági ellenőrzés 
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Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

tejfölök, kefírek, és élőflórás joghurtok laboratóriumi vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 
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HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  

FFÜÜZZEESSAABBOONNYYII  JJÁÁRRÁÁSSII  HHIIVVAATTAALLAA  
 

FÜZESABONYI JÁRÁSI HIVATAL  

2017. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

1. Ellenőrzés tárgya: A föld tulajdonjogának átruházására vagy  a föld tulajdonjogát 

érintő más jogügylet írásba foglalására szolgáló  biztonsági 

okmánnyal összefüggő  kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2013. évi CCXII. tv. 44/A § (1) bek.,  47/2014. (II.26.) Korm. r. 8. § 

(1) bek. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Biztonsági okmányt kezelő jogi képviselők 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés időpontját megelőző, az ellenőrzést végzők által 

kijelölt tárgyévi időszak  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Félévente egy felhasználó ellenőrzése az alábbiak szerint: 

I. félév (2016. június hónap) Dr. Gondos István ügyvéd  

II. félév (2016. október hónap) Gulyásné dr. Farkas Éva ügyvéd 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Földhivatali Osztály 

 

2. Ellenőrzés tárgya: A 2007. évi CXXIX. törvényben meghatározott földrészleteken a 

hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék – és ideiglenes 

hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az 

engedély nélküli más célú hasznosítás feltárása   

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2007. évi CXXIX. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Ellenőrzésre tervezett települések: Sarud és Nagyút települések 

erdő nélküli termőterülete (5,367 ha a járás erdő nélküli 

termőterületének 13 %-a)  

Érintett ügyfélkör: fenti települések érintett földrészleteinek 

földhasználói 

Ellenőrzési időszak: A szakmai irányító szerv határszemlét elrendelő körlevelében 

meghatározott időszak (feltáró ellenőrzések ideje leginkább 

május-augusztus, utóellenőrzések ideje leginkább: szeptember-

november)  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan, az időjárási viszonyok 

függvényében. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Földhivatali Osztály 
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3. Ellenőrzés tárgya: A járási hivatal illetékességi területén fekvő, külterületi, 

parlagfűvel fertőzött területek feltárása 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bek.,  221/2008. (VIII.30.) Korm. 

r. 3. § (1) bek. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az ellenőrzés tárgyát képező földrészletek földhasználói 

Ellenőrzési időszak: A FM FF vonatkozó körlevelében meghatározott időszak, tárgyév 

július hónaptól október hónapig  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan, az időjárási viszonyok 

függvényében. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Földhivatali Osztály 

 

4. Ellenőrzés tárgya: A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 

igénybe vevők adatlekérdezéseinek jogszerűsége és a biztonsági 

előírások betartása.  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1997. évi CXLI. törvény 75. § (4) bek.) 

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 

igénybe vevők 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés időpontját megelőző, az ellenőrzést végzők által 

kijelölt tárgyévi időszak  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Negyedévente egy felhasználó ellenőrzése az alábbiak szerint: 

I. félév (2016. március hónap) Mezőszemere Község 

Önkormányzata (utóellenőrzés)  

II. félév (2016. június hónap) Sarud Község Önkormányzata 

III. félév (2016. szeptember hónap) Kápolna Község 

Önkormányzata 

IV. félév (2016. november hónap) Szász László önálló bírósági 

végrehajtó 

 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Földhivatali Osztály 

 

5. Ellenőrzés tárgya: A Földforgalmi tv.-ben meghatározott szerzési feltételek illetve 

korlátozások ellenőrzése  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2013. évi CXXII. tv.(Földforgalmi tv.) 62. § (1) bek. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A szerzéssel érintett tulajdonosok ill. földhasználók  
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Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés időpontját megelőző, az ellenőrzést végzők által 

kijelölt tárgyévi időszak  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Félévente egy felhasználó ellenőrzése az alábbiak szerint: 

I. félév (2016. június hónap) Fehérakla Ökofarm Kft., 3379 

Egerfarmos, Rákóczi út 35.  

II. félév (2016. október hónap) Sass Miklós, 3379 Egerfarmos, 

Rákóczi út 35.  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Földhivatali Osztály 

 

6. Ellenőrzés tárgya: Füzesabonyi Járási Hivatal illetékességi területén, székhely 

szerint működő, Temetkezési Szolgáltatást végző vállalkozások 

működésének, hatáskörbe tartozó, átfogó, hatósági ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1999. évi XLIII. törvény 7 §; 30 § 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Temetkezési szolgáltatást végző szolgáltatók 

Ellenőrzési időszak: 2017. január 01-től, 2017. június 30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. július hónap 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

7. Ellenőrzés tárgya: 
Állategészségügyi és járványvédelmi feladatok 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 
Magán és Társas tulajdonú állattartás 

Ellenőrzési időszak: 
2017. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. 01. 01-2017. 12.31. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

8. Ellenőrzés tárgya: 
Élelmiszerbiztonság 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény 
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Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 
Élelmiszeripari vállalkozás 

Ellenőrzési időszak: 
2017. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 
2017. 01. 01-2017. 12.31. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

9. Ellenőrzés tárgya: 
Állatvédelem 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
1998. évi XXVIII. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 
Magán és Társas tulajdonú állattartás 

Ellenőrzési időszak: 
2017. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 
2017. 01 .01-2017. 12. 31. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

10. Ellenőrzés tárgya: A 960302 ÖVTJ kódú tevékenységi kört gyakorló egyéni 

vállalkozók jogszerű működésének hatósági ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 

törvény  

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A 9603 TEÁOR számú, 960302 ÖVTJ kódú A temetés 

előkészítése, temetés, hamvasztás tevékenységi kört gyakorló 

egyéni vállalkozók. 

Ellenőrzési időszak: 2017. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.01.01-2017.12.31 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Kormányablak Osztály 

 

11. Ellenőrzés tárgya: A közfoglalkoztatási jogviszonyban állók képzési ideje alatti 

dokumentáció ellenőrzése a legtöbb képzésbe vont ügyfelet 

foglalkoztató 3 foglalkoztatónál 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 87-94.§ , valamint a 
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foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

szóló 1991. évi IV. tv 54. § (15) bek. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

közfoglalkoztatók és közfoglalkoztatottak 

Ellenőrzési időszak: 2016. december 15. – 2017. április 30. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

legkésőbb 2017. május 05. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási Osztály 

 

12. Ellenőrzés tárgya: A hagyományos közfoglalkoztatás lebonyolításának és az ehhez 

kapcsolódó dokumentációnak az ellenőrzése, helyszíni bejárás az 

év során legalább 5 foglalkoztatónál 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 87-94.§ , valamint a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

szóló 1991. évi IV. tv 54. § (15) bek. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

közfoglalkoztatók és közfoglalkoztatottak 

Ellenőrzési időszak: 2017. január 01. – 2017. november 30. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

az év során folyamatos, legkésőbb 2017. december 05. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

 Foglalkoztatási Osztály 

 

 

13. Ellenőrzés tárgya: A START 2017 közfoglalkoztatási programok lebonyolításának és 

az ehhez kapcsolódó dokumentációnak az ellenőrzése, helyszíni 

bejárás az év során valamennyi foglalkoztatónál a Füzesabonyi 

Járásban 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 87-94.§ , valamint a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

szóló 1991. évi IV. tv 54. § (15) bek. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

közfoglalkoztatók és közfoglalkoztatottak 

Ellenőrzési időszak: 2017. március 01. – 2017. december 01. 
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Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

az év során folyamatos, legkésőbb 2017. december 05. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási Osztály 

 

14. Ellenőrzés tárgya: Egészségügyi szolgáltatók közegészségügyi ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
1997. évi CLIV.törvény az egészségügyről 

1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok 
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről 

49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról 

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és 
működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi 
szakmai jegyzékről 

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Egészségügyi szolgáltatók 

Ellenőrzési időszak: 2017. január 01-től 2017. december 31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

A fenti időszakban folyamatosan tervezetten, illetve egyéb 

kötelező tevékenységek függvényében 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

15. Ellenőrzés tárgya: Medencés fürdők közegészségügyi ellenőrzése  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a közfürdők létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 37/1996. 

(X.18.) NM rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

medencés fürdők üzemeltetői 

Ellenőrzési időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31. (üzemelési időszak) 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 
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16. Ellenőrzés tárgya: Természetes fürdők közegészségügyi ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a 

természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 

78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

természetes fürdők üzemeltetői 

Ellenőrzési időszak: 2017. június 01. - 2017. augusztus 31. (üzemelési időszak) 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

17. Ellenőrzés tárgya: Ivóvízminőség követelményeinek ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

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

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

ivóvíz szolgáltatók 

Ellenőrzési időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

egész évben folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

18. Ellenőrzés tárgya: Kereskedelmi tevékenységek (szálláshelyek) közegészségügyi 

ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 

feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 

rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

kereskedelmi tevékenység (szálláshelyek) üzemeltetői 

Ellenőrzési időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

egész évben folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

19. Ellenőrzés tárgya:  Ipari tevékenységek közegészségügyi ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 

gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 

bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

ipari tevékenység üzemeltetői 
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Ellenőrzési időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

egész évben folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

20. Ellenőrzés tárgya: Nemdohányzók védelmének biztosítása 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 

1999. évi XLII. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

szórakoztató és vendéglátó ipari egységek; közforgalmú 

intézmények; közösségi közlekedési eszközök és létesítményei; 

munkahelyek; gyermekjóléti, gyermekvédelmi és köznevelési 

intézmények 

Ellenőrzési időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

egész évben folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 21. Ellenőrzés tárgya: Az általános iskolák közegészségügyi felmérése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról. 
Az általános iskolák közegészségügyi felmérése egységes 
szempontrendszer alapján. Az OKK OKI által kidolgozott 
felmérőlapokat a járási hivatalok népegészségügyi osztályának 
munkatársai töltik ki. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Általános iskolák 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan – Felmérőlapok 

megküldése: 2017. december 16-ig 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

 Népegészségügyi Osztály 

 

 22. Ellenőrzés tárgya: Országos Gyermek Légúti Felmérés OGYELF-3 
A 3. osztályos általános iskolás gyermekek krónikus légzőszervi 
és allergiás tünetei gyakoriságának és legfontosabb kockázati 
tényezőinek megállapítása céljából végzett kérdőíves felmérés. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A vizsgálat az ország valamennyi általános iskolájának 3. 
osztályos tanulóját érinti. A tanulók légzőszervi és allergiás 
tünetei gyakoriságának, valamint néhány fontos környezeti 
kockázati tényező (pl. passzív dohányzás, zsúfolt, penészes 
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lakás stb.) gyakoriságának és időbeli változásának megállapítása 
lehetőséget nyújt a megalapozott és célirányos megelőzési 
programok kidolgozására a gyermekek egészségének védelme 
érdekében. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

3. osztályos általános iskolás gyermekek 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan – Felmérőlapok 

megküldése: 2017. december 16-ig 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

23.  Ellenőrzés tárgya: Ásványianyag tartalmú étrend-kiegészítő készítmények 
ellenőrzése: magnézium-szelén, cink-vas tartalmú termékek 
esetében címkevizsgálat, valamint a négy komponensre 
vonatkozóan célzott laboratóriumi vizsgálatok elvégzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) EszCsM 
rendelet 
A a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a 
gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel 
kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások 
jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Étrend-kiegészítőket árusító egységek 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 24. Ellenőrzés tárgya: Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt célcsoportot 
képező interneten forgalmazott potencianövelő és fogyás 
elősegítés céljából forgalmazott termékek célzott laboratóriumi 
vizsgálatának elvégzése 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet az étrend-kiegészítőkről,  

A BIZOTTSÁG 432/2012/EU RENDELETE a nem a betegségek 
kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és 
egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre 
vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Étrend-kiegészítőket interneten forgalmazó, árusító egységek 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 
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Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 25. Ellenőrzés tárgya: Speciális - elhízás diétás kezelésére szolgáló - tápszer címke, 
valamint célzott laboratóriumi vizsgálatának elvégzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

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 rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos, 
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Drogériák, gyógyszertárak, egyéb forgalmazók 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 
 

 26. Ellenőrzés tárgya: Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának ellenőrzése: anyatej-kiegészítő tápszer 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet a különleges táplálkozási 
célú élelmiszerekről, 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről, AZ EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1924/2006/EK RENDELETE az 
élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és 
egészségre vonatkozó állításokról 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Drogériák, gyógyszertárak, egyéb forgalmazók 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 

 27. Ellenőrzés tárgya: Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek 
forgalmazásának ellenőrzése: csecsemők és kisgyermekek 
számára készült, feldolgozott gabona alapú tejpép 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet a különleges táplálkozási 
célú élelmiszerekről, 35/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet a 
csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Drogériák, gyógyszertárak, egyéb forgalmazók 

Ellenőrzési időszak: 2017. március 1.- december 31. 
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Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 

 28. Ellenőrzés tárgya: Általános iskola alsó tagozatos korosztály (7-10 éves) napi 
háromszori étkezésének ellenőrzése és laboratóriumi vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Közétkeztetés végzők az általános iskola alsó tagozatos 

korosztályának vonatkozásában 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 

 29. Ellenőrzés tárgya: Óvodai korosztály (4-6 éves) napi háromszori étkezésének 

ellenőrzése és laboratóriumi vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

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

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Közétkeztetés végzők az óvodai korosztály vonatkozásában 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 

 

 30. Ellenőrzés tárgya: Iskolabüfék árukínálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról, 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi 
termékadóról 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Általános- és középiskolák 

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

Ellenőrzés tervezett Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 
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időpontja: 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 

 31. Ellenőrzés tárgya: Megyei sajátosságok figyelembe vételével az óvodai és 
általános iskolai közétkeztetés szúrópróbaszerű táplálkozás-
egészségügyi  laboratóriumi vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírásokról 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Közétkeztetést végzők 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 

 32. Ellenőrzés tárgya: Interneten forgalmazott étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése 

 

Ellenőrzést elrendelő 

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

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Internetes étrend-kiegészítő forgalmazók 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 

 

 

 33. Ellenőrzés tárgya: Az OGYÉI által megküldött kifogásolt notifikációs igazolások 
kivizsgálása 

 

Ellenőrzést elrendelő 

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

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Gyártók, forgalmazók 

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

Ellenőrzés tervezett Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 
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időpontja: 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 

 34. Ellenőrzés tárgya: Általános iskolák élelmiszer árusító automatáinak árukínálat 
vizsgálata 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet, a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. 
törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Általános iskolák 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 

 35. Ellenőrzés tárgya: Hazai, kozmetikumot előállító cégek teljes körű komplex 
ellenőrzése 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről,  
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK 
RENDELETE a kozmetikai termékekről, MSZ EN ISO 
22716:2007 Kozmetikumok. Helyes gyártási gyakorlat (GMP). 
Útmutató a helyes gyártási gyakorlathoz (ISO 22716:2007) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Kozmetikumot előállító cégek 

Ellenőrzési időszak: 2017. március 1.- június 15. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 36. Ellenőrzés tárgya: Kozmetikai szolgáltatást nyújtó egységek ellenőrzése  

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről,  
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK 
RENDELETE a kozmetikai termékekről 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Kozmetikai szolgáltatást nyújtó egységek 

Ellenőrzési időszak: 2017. március 15.- december 15. 

Ellenőrzés tervezett Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 
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időpontja: 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 37. Ellenőrzés tárgya: Masszázsszalonok ellenőrzése 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről,  
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK 
RENDELETE a kozmetikai termékekről 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Masszázsszalonok 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 38. Ellenőrzés tárgya: Hajhullámosító-kiegyenesítő, vagy szempillagöndörítő 
kozmetikai termékek Tioglikolsav tartalmának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről,  AZ 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK 
RENDELETE a kozmetikai termékekről 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Kozmetikai termékek forgalmazói 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 

 

 

 

 

 39. Ellenőrzés tárgya: Bőrkeményedéspuhító/eltávolí-tó kozmetikai termékek kálium 
hidroxid (KOH) tartalmának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről,  AZ 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK 
RENDELETE a kozmetikai termékekről 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Kozmetikai termékek forgalmazói 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző Népegészségügyi Osztály 
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szervezeti egység: 

 

 40. Ellenőrzés tárgya: Szájvíz kozmetikai termékek Triclosan tartalmának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről,  AZ 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK 
RENDELETE a kozmetikai termékekről 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Kozmetikai termékek forgalmazói 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 

 41. Ellenőrzés tárgya: Natur kozmetikai termékek Szorbinsav, Benzoesav tartalmának 
ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről,  AZ 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK 
RENDELETE a kozmetikai termékekről 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Kozmetikai termékek forgalmazói 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 42. Ellenőrzés tárgya: Bőrön maradó kozmetikai termékek Metilizothiazolinon 
tartalmának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről,  AZ 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK 
RENDELETE a kozmetikai termékekről 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Kozmetikai termékek forgalmazói 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 43. Ellenőrzés tárgya: Forgalomban lévő kozmetikai termékek címke ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről,  AZ 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK 
RENDELETE a kozmetikai termékekről 

Ellenőrzésben érintett Kozmetikai termékek forgalmazói 
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ügyféli kör: 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 44. Ellenőrzés tárgya: "Forgalmazás befejezése" nyilatkozat alapján lezárt ügyekben 
szereplő kozmetikai termékek ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről,  AZ 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK 
RENDELETE a kozmetikai termékekről 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Kozmetikai termékek forgalmazói 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 

 45. Ellenőrzés tárgya: Felelős személy adatbázis - A forgalomban lévő kozmetikai 
termékek címkéjén feltüntetett magyarországi „felelős személy”-
ek adatainak megküldése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről,  AZ 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK 
RENDELETE a kozmetikai termékekről 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Kozmetikai termékek forgalmazói 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

46. Ellenőrzés tárgya: Fertőtlenítőszerek ellenőrzése 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a biocid 
termékek forgalmazásáról és felhasználásáról)  

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Gyártóhelyek, nagykereskedelmi- és kiskereskedelmi egységek. 

Ellenőrzési időszak: 2017. március 1. - november 15. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző Népegészségügyi Osztály 
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szervezeti egység: 

 

47. Ellenőrzés tárgya: Biocid hatóanyagok jóváhagyásához kapcsolódó ellenőrzési 
feladatok 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 
528/2012/EU rendelet 89. cikk (1) bekezdésben meghatározott 
valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára 
irányuló munkaprogramban értékelt hatóanyagokat tartalmazó 
termékek ellenőrzése a hatóanyagok felvételi dátumához kötött, 
az előző termékek forgalmazására és felhasználására vonatkozó 
türelmi idők lejártával, a mellékelt segédlet alapján. 

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Gyártóhelyek, nagykereskedelmi- és kiskereskedelmi egységek. 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 48. Ellenőrzés tárgya: Kivont biocid hatóanyagú biocid termékek és kezelt árucikkek 
ellenőrzése 
 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 
528/2012/EU rendelet 89. cikk (1) bekezdésben meghatározott 
valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára 
irányuló munkaprogramban értékelt hatóanyagokat tartalmazó 
biocid termékek és kezelt árucikkek ellenőrzése a hatóanyagok 
jóváhagyásának megtagadásához kötött türelmi idők lejártával a 
mellékelt segédlet alapján. 

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Gyártóhelyek, nagykereskedelmi- és kiskereskedelmi egységek. 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 
 

 49. Ellenőrzés tárgya: Részvétel az Európai Vegyianyag-ügynökség által szervezett és 
elindított „Registration 2018 Communication Network” 
magyarországi tevékenységében 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

REACH - 1907/2006/EK - rendelet 

A REACH szerinti regisztrációban érintett további vállalkozások 

azonosítása és számukra a megfelelő minőségű és mennyiségű 

információforrás biztosítása. 
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Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az érintett vállalkozások azonosítása a hatósági tevékenység 

során, a PD-NEA adatbázisa alkalmazásával, továbbá egyéb 

adatbázisok (pl. OSZIR) felhasználásával történik. 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 50. Ellenőrzés tárgya: 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 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2000. évi XX. törvény – a kémiai biztonságról 

REACH - 1907/2006/EK - rendelet 

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Gyártók, keverék előállítók 

Ellenőrzési időszak: 2017. április 1.-október 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Folyamatosan az ellenőrzési időszakban. 2017. október 31-ig a 

kitöltött kérdőív megküldése a nemzeti koordinátor felé. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 51. Ellenőrzés tárgya: A REACH rendelet szerinti engedélyköteles anyagok közül a 
bisz-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) és a benzil butil ftalát (BBP) 
anyagok hatósági ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

REACH - 1907/2006/EK - rendelet 

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A nevezett anyagokkal kapcsolatban előregisztrációt tett vagy a 

címkézési és osztályozási jegyzékbe bejelentést tett hazai 

vállalkozások azonosítása, továbbá ellenőrzése a nevezett 

ftalátok felhasználásának tekintetében, adott esetben az érintett 

szállítói lánc és hazai továbbfelhasználók azonosításával 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja:  

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 52. Ellenőrzés tárgya: 1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) hatálya alá tartozó 
anyagok és keverékek ellenőrzése 
Keverékek ellenőrzése során kiemelt feladatok:  
1. A 2017. június 1-jei határidő kapcsán kiemelten 
ellenőrizendők a forgalmazók (pl. nagy- és kiskereskedők, 
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áruházláncok) 
2. A keverékek címkéjére vonatkozóan  
a.) a termékazonosító (CLP 18. cikk (3) bekezdés) ellenőrzése 
b.) az EUH mondatok ellenőrzése (CLP 25. cikk, II. melléklet 1. 
és 2. rész) 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet)  

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

CLP rendelet által érintett cégek, vállalkozások, ipari szereplők 

Ellenőrzési időszak: 1. 2017. június 1-jétől folyamatos 

2. Egész évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja:  

1. 2017. június 1-jétől folyamatos 

2.   Egész évben folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 53. Ellenőrzés tárgya: „Ökotermékek” („ökomosóporok”, egyéb „öko” mosó- és 
tisztítószerek, „ökofestékek”, stb.) CLP megfelelőségének 
ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet)  

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

CLP rendelet által érintett cégek, vállalkozások, ipari szereplők 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja:  

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 54. Ellenőrzés tárgya: A nikotin tartalmú elektronikus cigaretta utántöltő egységek CLP 
megfelelőségének (osztályozás, címkézés, csomagolás) 
ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet)  

TPD (a dohánytermékekről szóló 2014/40/EU irányelv) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A nikotin tartalmú elektronikus cigaretta utántöltő egységeket 

gyártók, forgalmazók. 

Ellenőrzési időszak: 2017. június 1-jétől folyamatos 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja:  

2017. június 1-jétől folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

 55. Ellenőrzés tárgya: 1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) hatálya alá tartozó 
anyagok és keverékek ellenőrzése 
Anyagok ellenőrzése során kiemelt feladat: 
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A harmonizált osztályozás betartásának ellenőrzése, különös 
tekintettel a 2017. január 1-jétől alkalmazandó 2015/1221 
bizottsági rendelet (7. ATP) módosításaira 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet)  

2015/1221 bizottsági rendelet (7. ATP) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

CLP rendelet által érintett cégek, vállalkozások, ipari szereplők 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja:  

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

56. Ellenőrzés tárgya: A házi gyermekorvosi praxisok ápolásszakmai, személyi, tárgyi, 

szakmai környezeti feltételeinek ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet Az egészségügyi 

szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési eljárásról  

1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről 

33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók 

hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a 

minőségügyi vezetőkről szóló 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

egészségügyi szolgáltatók 

(OTH által meghatározott 2017. évi kiemelt munkatervi 

feladatokban meghatározottak szerint) 

Ellenőrzési időszak: 2017.01.01.-2017.12.31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

57. Ellenőrzés tárgya: A bőr-és nemibeteg gondozó, pszichiátriai gondozó, 

tüdőgondozó ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet Az egészségügyi 

szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési eljárásról  
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1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről 

33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók 

hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a 

minőségügyi vezetőkről szóló 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

egészségügyi szolgáltatók 

(OTH által meghatározott 2017. évi kiemelt munkatervi 

feladatokban meghatározottak szerint) 

Ellenőrzési időszak: 2017.01.01.-2017.12.31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

58. Ellenőrzés tárgya: Az alap - és szakápolási feladatokat ellátó bentlakásos szociális 
intézményekben előforduló fertőzéseknek, az antimikrobiális 
szerek használati gyakoriságának, valamint az infekciókontroll 
tevékenységnek a felmérése (HALT-3 vizsgálat) 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet Az egészségügyi 

szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési eljárásról  

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről 

   84/2003 törvény az egészségügyi tevékenység végzésének 

egyes kérdéseiről 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

egészségügyi szolgáltatók 

(OTH által meghatározott 2017. évi kiemelt munkatervi 

feladatokban meghatározottak szerint) 

Ellenőrzési időszak: 2017. 04.01-től 09.30. –ig (adatgyűjtés),2017. 09-30. -12.31.-ig 
(betegadatok rögzítése az OSZIR-ben, intézményi adatok 
megküldése e-mailben vagy postai úton az OEK-nek) 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. 04.01-től 09.30. –ig (adatgyűjtés) 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 
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59. Ellenőrzés tárgya: A házi gyermekorvosi praxisok ápolásszakmai, személyi, tárgyi, 

szakmai környezeti feltételeinek ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet Az egészségügyi 

szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési eljárásról  

1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről 

33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók 

hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a 

minőségügyi vezetőkről szóló 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

egészségügyi szolgáltatók 

(OTH által meghatározott 2017. évi kiemelt munkatervi 

feladatokban meghatározottak szerint) 

Ellenőrzési időszak: 2017.01.01.-2017.12.31 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

60. Ellenőrzés tárgya: A kistérségi járóbeteg szakrendelőkben (azaz a nem 

kórházakhoz integrált rendelőkben) a bőr-és nemibeteg 

gondozó, pszichiátriai gondozó, tüdőgondozó esetén a személyi, 

tárgyi, szakmai környezeti feltételei és a dokumentáció 

ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet Az egészségügyi 

szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési eljárásról  

1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről 

33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók 

hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a 

minőségügyi vezetőkről szóló 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

egészségügyi szolgáltatók 

(OTH által meghatározott 2017. évi kiemelt munkatervi 
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feladatokban meghatározottak szerint) 

Ellenőrzési időszak: 2017.01.01.-2017.12.31 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

61. Ellenőrzés tárgya: 1.) A védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztés 

helyzetének vizsgálata. 

2.)  A területi védőnő gyermekvédelmi feladatainak 

szakfelügyeleti vizsgálata. 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

323/2010. Kormányrendelet 

33/2013. EMMI rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

- védőnői méhnyakszűrést végző területi védőnők 

- valamennyi területi védőnő 

Ellenőrzési időszak: 2017.03.01.-2017.11.30. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. évben az ellenőrzési időszakban folyamatosan. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 
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HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  

KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  
 

 

GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATAL  

2017. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

 

1. Ellenőrzés tárgya: A föld tulajdonjogának átruházására vagy  a föld tulajdonjogát 

érintő más jogügylet írásba foglalására szolgáló  biztonsági 

okmánnyal összefüggő  kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2013. évi CCXII. tv. 44/A § (1) bek.,  47/2014. (II.26.) Korm. r. 8. § 

(1) bek. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Bodroginé dr. Kósik Ildikó ügyvéd 3200 Gyöngyös, Mátyás király 

u. 2. 

Dr. Kenyér Béla ügyvéd 3200 Gyöngyös, Fő tér 7. 

Dr. Nagy Nikolett ügyvéd 3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1. 

Dr. Szabó Attila ügyvéd 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 1/2.  

 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés időpontját megelőző, az ellenőrzést végzők által 

kijelölt tárgyévi időszak  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Negyedévente egy felhasználó ellenőrzése az alábbiak szerint: 

I. negyedév (2017. február hónap) Bodroginé dr. Kósik Ildikó 

ügyvéd  

II. negyedév (2017. április hónap)Dr. Kenyér Béla ügyvéd  

III. negyedév (2017. július hónap)Dr. Nagy Nikolett ügyvéd  

IV. negyedév (2017. október hónap)Dr. Szabó Attila ügyvéd  

 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Földhivatali Osztály 

 

 

2. Ellenőrzés tárgya: A 2007. évi CXXIX. törvényben meghatározott földrészleteken a 

hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék – és ideiglenes 

hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az 

engedély nélküli más célú hasznosítás feltárása   

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2007. évi CXXIX. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Ellenőrzésre tervezett települések: Adács, Gyöngyössolymos  

Érintett ügyfélkör: fenti települések érintett földrészleteinek 

földhasználói 
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Ellenőrzési időszak: Az FM FF határszemlét elrendelő körlevelében meghatározott 

időszak (feltáró ellenőrzések ideje leginkább május-augusztus, 

utóellenőrzések ideje leginkább: szeptember-november)  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan, az időjárási viszonyok 

függvényében. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Földhivatali Osztály 

 

 

 

3. Ellenőrzés tárgya: A járási hivatal illetékességi területén fekvő, külterületi, 

parlagfűvel fertőzött területek feltárása 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bek.,  221/2008. (VIII.30.) Korm. 

r. 3. § (1) bek. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az ellenőrzés tárgyát képező földrészletek földhasználói 

Ellenőrzési időszak: Az FM FF vonatkozó körlevelében meghatározott időszak, 

tárgyév július hónaptól október hónapig  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan, az időjárási viszonyok 

függvényében. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Földhivatali Osztály 

 

 

 

 

4. Ellenőrzés tárgya: A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 

igénybe vevők adatlekérdezéseinek jogszerűsége és a 

biztonsági előírások betartása 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1997. évi CXLI. tv. 75. § (4) bek. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

1. Visonta Közös Önkormányzati Hivatal 3271 Visonta, Hősök 

tere 3.  

2. Nagyréde Közös Önkormányzat Hivatal 3214 Nagyréde, Fő u. 

4. 

3. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság u. 139. 

4. Nagy Zsigmond Végrehajtói Irodája 3200 Gyöngyös, Jókai u. 

31. 

 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés időpontját megelőző, az ellenőrzést végzők által 

kijelölt tárgyévi időszak  
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Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Negyedévente egy felhasználó ellenőrzése az alábbiak szerint: 

I. negyedévben (2017. március hónap): Visonta Közös 

Önkormányzati Hivatal 

II. negyedévben (2017. április hónap): Nagyréde Közös 

Önkormányzat Hivatal 

III. negyedévben (2017. július hónap): Gyöngyössolymos 

Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

IV. negyedévben (2017. október hónap): Nagy Zsigmond 

Végrehajtói Irodája   

 

 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Földhivatali Osztály 

 

 

5. Ellenőrzés tárgya: A 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott szerzési feltételek, 

illetve korlátozások, és tilalmak betartásának ellenőrzése 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2013. évi CXXII. tv. 62. § 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Termőföld használók, tulajdonosok 

Ellenőrzési időszak: Az FM FF által meghatározott szempontok szerint és időtartamra 

vonatkozóan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az FM FF által meghatározott szempontok szerint és időtartamra 

vonatkozóan 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Földhivatali Osztály 

 

 

 

 

6. Ellenőrzés tárgya: A családi gazdaságokkal kapcsolatos hatósági nyilvántartás 

közhitelességének vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, 

működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. 

(XII. 30.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Nyilvántartásban szereplő családi gazdaságok 

 

Ellenőrzési időszak: 2017. év  
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Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Folyamatos. 

 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Földhivatali Osztály 

 

 

7. Ellenőrzés tárgya: A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó temetők 

(köztemetők) fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő 

feladatok ellátásának ellenőrzése. (Különösen: önkormányzati 

rendelet, vagy temetőszabályzat alapján a temető működése, 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés ellenőrzése, 

temetőszabályzat, temetőüzemeltetés, temetőben a temetési 

helyekről vezetett nyilvántartások kezelése, temetőben a 

szolgáltatást végzők jogosultsága, üzemeltető kötelezettségei, 

temetőbejárat, fogadótér, ravatalozóhoz vezető út, ravatalozó 

környékének kialakítása, hulladékkezelés, vízvételi lehetőség, 

temetői térkép)   

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről; 

145/1999. (X.1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Temető tulajdonos, fenntartó, üzemeltető 

Ellenőrzési időszak: 2017. év szeptember, október 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. év 36-43. hét 

 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni szemle, adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb 
tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Formai és tartalmi szempontú. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Osztály 

 

8. Ellenőrzés tárgya: Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése, Temetési szolgáltatások 

ellenőrzése (műszaki, pénzügyi, közegészségügyi, kegyeleti, 

személyi feltételek) 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről; 

145/1999. (X.1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról; 

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. 
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Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Temetkezési szolgáltatók 

Ellenőrzési időszak: 2017. év április hónap 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. év 14-17. hét  

Ellenőrzés eszközei: Adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével 
megvalósuló ellenőrzés. 

 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Formai és tartalmi szempontú. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Osztály 

 

9. Ellenőrzés tárgya: Üzletszerű társasházkezelői, ingatlankezelői tevékenység 

ellenőrzése, bejelentés köteles szolgáltatási tevékenység 

jogszabályi feltételeknek való megfelelésének ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról, 

30/2009. (XI. 3.) ÖM rendelet az üzletszerűen végzett társasház-

kezelői, és az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység 

folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól, 

25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet az önkormányzati és 

területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések 

szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról, 

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól, 

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 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Üzletszerű társasházkezelői vagy ingatlankezelői tevékenységet 

végző szolgáltatók 

Ellenőrzési időszak: 2017. év május hónap 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. év 18-21. hét 

 

Ellenőrzés eszközei: Adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével 
megvalósuló ellenőrzés. 

 

Ellenőrzés Formai és tartalmi szempontú. 
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szempontrendszere: 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Osztály 

 

 

 

10. Ellenőrzés tárgya: Az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap 

használatának jogszerűségének, illetve az őstermelő által közölt 

és nyilvántartásba vett adatok közhitelességének ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A személyi jövedelemadóról szóló 19995. évi CXVII. törvény  

A mezőgazdasági őstermelői igazolványáról szóló 436/2015. (XII. 

28.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Őstermelők 

Ellenőrzési időszak: 2017. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Folyamatos. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni szemle, adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb 

tájékoztatás kérésével. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Formai és tartalmi szempontú. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

11. Ellenőrzés tárgya: Építőipari kivitelezési tevékenység és elektronikus építési napló 

vezetés. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1997. évi LXXVIII. tv. 46. §, 312/2012. (XI.08.) Korm. r. 58. – 66. § 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Építtető, kivitelező, tervező, felelős műszaki vezető, műszaki 

ellenőr, tervezői művezető, stb. 

Ellenőrzési időszak: 2017. év. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Folyamatos. 

Ellenőrzés eszközei: Elektronikus építési napló távoli eléréssel, helyszíni ellenőrzés, 

Országos Építésügyi Nyilvántartás. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Formai és tartalmi szempontú. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Építésügyi Osztály 
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12. Ellenőrzés tárgya: Szabálytalan építési tevékenység feltárása (építésrendészet).  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1997. évi LXXVIII. tv. 46. §, 312/2012. (XI.08.) Korm. r. 58. § (4), 

67. – 68. § 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Építtető, ingatlannal rendelkezni jogosult. 

Ellenőrzési időszak: 2017. év. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Folyamatos. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, Országos Építésügyi Nyilvántartás. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Jogszerűségi, jogosultsági, szakszerűségi. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Építésügyi Osztály 

 

 

13. Ellenőrzés tárgya: Jókarbantartási kötelezettség teljesítése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1997. évi LXXVIII. tv. 46. §, 312/2012. (XI.08.) Korm. r. 58. § (3), 

69. § 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Ingatlannal rendelkezni jogosult. 

Ellenőrzési időszak: 2017. év. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Folyamatos. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Jogszabály által előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése, állékonysági, veszélyt jelentő állapot felkutatása. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Építésügyi Osztály 

 

14. Ellenőrzés tárgya: Építőipari kivitelezési tevékenység és elektronikus építési napló 

vezetés. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1997. évi LXXVIII. tv. 46. §, 312/2012. (XI.08.) Korm. r. 58. – 66. § 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Építtető, kivitelező, tervező, felelős műszaki vezető, műszaki 

ellenőr, tervezői művezető, stb. 
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Ellenőrzési időszak: 2017. év. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Folyamatos. 

Ellenőrzés eszközei: Elektronikus építési napló távoli eléréssel, helyszíni ellenőrzés, 

Országos Építésügyi Nyilvántartás. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Formai és tartalmi szempontú. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Építésügyi Osztály 

 

 

 

15. Ellenőrzés tárgya: Szabálytalan építési tevékenység feltárása (építésrendészet).  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1997. évi LXXVIII. tv. 46. §, 312/2012. (XI.08.) Korm. r. 58. § (4), 

67. – 68. § 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Építtető, ingatlannal rendelkezni jogosult. 

Ellenőrzési időszak: 2017. év. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Folyamatos. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, Országos Építésügyi Nyilvántartás. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Jogszerűségi, jogosultsági, szakszerűségi. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Építésügyi Osztály 

 

 

 

16. Ellenőrzés tárgya: Jókarbantartási kötelezettség teljesítése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1997. évi LXXVIII. tv. 46. §, 312/2012. (XI.08.) Korm. r. 58. § (3), 

69. § 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Ingatlannal rendelkezni jogosult. 

Ellenőrzési időszak: 2017. év. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Folyamatos. 
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Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Jogszabály által előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése, állékonysági, veszélyt jelentő állapot felkutatása. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Építésügyi Osztály 

 

 

 

17. Ellenőrzés tárgya: Közfoglalkoztatás ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

közfoglalkoztatók 

Ellenőrzési időszak: 2017. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

havonta 

Ellenőrzés eszközei: témaellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Hatósági szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének 

ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

 Foglalkoztatási Osztály 

 

 

 

 

18. Ellenőrzés tárgya: mezei őrszolgálat hatósági nyilvántartás közhitelességének 

vizsgálata, valamint a mezőőri szolgálat szakmai felügyelet 

keretében történő ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei 

őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény  

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 

tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés 

elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. 

törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

mezőőrök 

Ellenőrzési időszak: 2017. év 
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Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével 

megvalósuló ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Hatósági szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének 

ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

 Foglalkoztatási Osztály 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  

HHAATTVVAANNII  JJÁÁRRÁÁSSII  HHIIVVAATTAALLAA 

 

 

 

HATVANI JÁRÁSI HIVATAL 

2017. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

 

1. Ellenőrzés tárgya: Egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 

törvény 3/A. § (2) bekezdés e) pontja, a 19/A. § (2) bekezdése 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A járási hivatal illetékességi területén székhellyel rendelkező 

egyéni vállalkozók 

Ellenőrzési időszak: 2017. 01. 01-től 2017. 12. 31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérése 

- hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés 

- helyszíni ellenőrzés (szükség szerint) 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint 

az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének 

biztosítása, előírt engedélyek, képesítések meglétének 

vizsgálata, székhely, telephely használatának jogszerűsége. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

 Kormányablak Osztály 

 

2. Ellenőrzés tárgya: A Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala 

illetékességi területén található temetők fenntartási és 

üzemeltetési feladatai ellátásának ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. 

§ (1) bekezdése, valamint (3)-(4) bekezdései. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala 

illetékességi területén található temetők. 

Ellenőrzési időszak: 2017. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni szemle, iratbemutatás 
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Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Osztály 

 

3. Ellenőrzés tárgya: A Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala 

illetékességi területén található temetési szolgáltatók  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. 

§ (4) bekezdése és a 34. § (2) bekezdése. 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 59. § (1) 

bekezdésének a) pontja. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala 

illetékességi területén telephellyel, ennek hiányában székhellyel 

rendelkező temetkezési szolgáltatók. 

Ellenőrzési időszak: 2017. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni szemle, iratbemutatás 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Osztály 

 

4. Ellenőrzés tárgya: A társasházkezelői, illetve az ingatlankezelő szolgáltató 

tevékenységet üzletszerűen végző szolgáltatók ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

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. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Hatvani Járási Hivatala által nyilvántartásba vett 

társasházkezelői, illetve az ingatlankezelő szolgáltatói 

tevékenységet üzletszerűen végző szolgáltatók 

Ellenőrzési időszak: 2017. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni szemle, iratbemutatás  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Tevékenység végzésére való jogosultsági feltételek vizsgálata 
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Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Osztály 

 

5. Ellenőrzés tárgya: Az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 25. § (4) bekezdés a) pontja alapján 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A Hatvani Járási Hivatal illetékességi területén élő ápolási díjban 

részesülő személyek  

Ellenőrzési időszak: 2017. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. évben folyamatosan 

Ellenőrzés eszközei: Környezettanulmány, iratbemutatás  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Jogosultsági feltételeknek való megfelelés vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Osztály 

 

6. Ellenőrzés tárgya: Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeinek 

felülvizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 25. § (4) bekezdés a) pontja alapján 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A Hatvani Járási Hivatal illetékességi területén élő időskorúak 

járadékában részesülő személyek 

Ellenőrzési időszak: 2017. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. évben folyamatosan 

Ellenőrzés eszközei: Iratbemutatás, adatkérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Jogosultsági feltételeknek való megfelelés vizsgálata 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Osztály 

 

7. Ellenőrzés tárgya: közfoglalkoztatási szerződések teljesítésének ellenőrzése 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet 

11.§. (2) hb-hd pontjai 
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Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

közfoglalkoztatók 

 

Ellenőrzési időszak: 2017. év 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

havonta készített ütemezés alapján 

 

Ellenőrzés eszközei: dokumentumellenőrzés; helyszíni ellenőrzés 

 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

 

a hatósági szerződésben foglaltak teljesítésének ellenőrzése 

a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak 

szerinti teljesítését 

a szerződéshez kapcsolódó adminisztrációs tevékenység 

szabályszerűségének, pontosságának ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási Osztály 

 

 

8. Ellenőrzés tárgya: Termőföld hasznosítási (ideiglenes és mellék hasznosítási) 

kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, tervezett határszemle 

keretében. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX számú törvény. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Termőföld tulajdonosok ( tulajdonosi joggyakorló szervezet) 

vagyonkezelő, földhasználók, igénybevevők 

Tárgy évben kijelölt település: Heréd, Nagykökényes. 

Ellenőrzési időszak: 2017. év tárgyévi időszak 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az FM. FT. határszemle ellenőrzéseket elrendelő körlevélben, 

valamint a határszemle ellenőrzések megszervezése, és 

végrehajtásához kiadott útmutatóban foglaltak figyelembe 

vételével a feltáró helyszíni ellenőrzések tekintetében tárgy év 

május június július hónapja, az utóellenőrzések tekintetében, 

illetve a bejelentéseket kivizsgáló egyedi ellenőrzések 

tekintetében tárgy év augusztus, szeptember október hónapjai. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Törvényben előírt hasznosítási kötelezettségek, művelési ág 

eltérések, engedély nélküli más célú hasznosítások helyszíni 

ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Földhivatali Osztály 
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9. Ellenőrzés tárgya: Parlagfű elleni közérdekű védekezés ellenőrzése 

A földhasználó a termőföldön az adott év június 30. napjáig a 

parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozza, és ezt 

az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 

fenntartja. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény. Az 

élelmiszer láncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. 

Törvény 

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 

valamint az állami, illetve közérdekű védekezés költségei 

megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 

221/2008. (VIII.30.) Korm. rend. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Termőföld tulajdonosa ( tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet), 

vagyonkezelő, földhasználók, igénybevevők. 

Ellenőrzési időszak: Az FM. TF. Vonatkozó körlevélben foglaltak figyelembe 

vételével, valamint a 2008. évi XLVI. Törv. 17 § (4) bekezdése 

értelmében 2017. tárgy évi időszak. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. év júliusától – október hónapig, az ellenőrzés befejezését 

elrendelő kiadott körlevélig. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Törvényben előírtak betartása, annak helyszíni ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Földhivatali Osztály 

 

10. Ellenőrzés tárgya: A föld tulajdonjogának átruházására, vagy a föld tulajdonjogát 

érintő más jogügylet írásba foglalására szolgáló biztonsági 

okmánnyal összefüggő kötelezettségek betartásának 

ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CCXII törv. 44/A. § (1) bekezdése. 

A 47/2014 (II.26.) Korm. rend a föld tulajdonjogának 

átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásban foglalt 

jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről 

és kibocsátásainak szabályairól 8.§ (1) bekezdése. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Biztonsági okmányt kezelő közjegyzők, ügyvédek, vagy azon 

szervezetek, ahol jogtanácsos működik. 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés időpontját megelőzi az ellenőrzést végzők által 

kijelölt tárgy évi időszak. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Tárgy évben, negyedévenként. 

I. negyedév: Dr Gál Tamás  3000. Hatvan, Kossuth tér 23. 

II. negyedév: Dr Takács Gábor  3000.  Hatvan, Kossuth tér 16. 
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III. negyedév: Kövérné dr. Tóth Melinda Hatvan, Eötvös u.1. 

IV. negyedév: Dr Györgyfi Judit 3000. Hatvan, Kossuth tér 18. 

    

 

Ellenőrzés eszközei: Adatszolgáltatás, biztonsági okmányok bemutatása, tájékoztatás 

kérésével megvalósuló ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Vonatkozó törvényben előírt biztonsági előírások betartása. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Földhivatali Osztály 

 

11. Ellenőrzés tárgya: A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer (TakarNet) 

szolgáltatásait igénybe vevő adatlekérdezései jogszerűségének 

és a vonatkozó biztonsági előírásoknak a betartása. 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 

(továbbiakban Inytv.) 75. § (4) bekezdése. 

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

TakarNet rendszer szolgáltatásait igénybe vevő 

önkormányzatok, ügyvédek, pénzintézetek, végrehajtók 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés időpontját megelőző, vagy az ellenőrzést végzők 

által kijelölt tárgyévi időszak 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Tárgyévben, negyedévente: 

I. negyedév: Hort Község Önkormányzata  

II. negyedév: Dr. Harich Bernadett ügyvéd 

III. negyedév: Dr. Lakatos Irén ügyvéd   

IV. negyedév: Dr. Szekrényes Gabriella ügyvéd  

Ellenőrzés eszközei: -adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás 

kérésével megvalósuló ellenőrzés, és  

- helyszíni ellenőrzés 

 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az adatlekérdezések jogszerűségének és a vonatkozó 

biztonsági előírásoknak a betartása. 

 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

 Földhivatali Osztály 

 

12. Ellenőrzés tárgya: Részvétel az Európai Vegyianyag-ügynökség által szervezett és 

elindított „Registration 2018 Communication Network” 

magyarországi tevékenységében 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1907/2006/EK REACH rendelet  

Ellenőrzésben érintett Vegyi anyag vagy keverék előállító, importáló és forgalmazó 
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ügyféli kör: cégek. 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Havi egy ellenőrzés 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

 OTH 2017. évi munkaterv szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

13. Ellenőrzés tárgya: 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 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1907/2006/EK -REACH rendelet  

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Vegyi anyag vagy keverék előállító, importáló és forgalmazó 

cégek. 

Ellenőrzési időszak: 2017. április 1.-október 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési időszakban 2 db ellenőrzés  

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere 

OTH 2017. évi munkaterv szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

14. Ellenőrzés tárgya: A REACH rendelet szerinti engedélyköteles anyagok közül a 

bisz-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) és a benzil butil ftalát (BBP) 

anyagok hatósági ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1907/2006/EK -REACH rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Vegyi anyag vagy keverék előállító, importáló és forgalmazó 

cégek. 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Havi egy ellenőrzés 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, fényképezőgép,  internet  
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Ellenőrzés 

szempontrendszere 

OTH 2017. évi munkaterv szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

15. Ellenőrzés tárgya: CLP rendelet hatálya alá tartozó anyagok és keverékek 

csomagolásának és címkézésének ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Vegyi anyag vagy keverék előállító, importáló és forgalmazó 

cégek 

Ellenőrzési időszak: 2017. június 1-jétől folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Havi egy alkalom 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, fényképezőgép,  internet 

Ellenőrzés 

szempontrendszere 

OTH 2017. évi munkaterv szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

16. Ellenőrzés tárgya: Ökotermékek” („ökomosóporok”, egyéb „öko” mosó- és 

tisztítószerek, „ökofestékek”, stb.) CLP megfelelőségének 

ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

„Öko jelzésű” termékeket előállító, importáló és forgalmazó 

cégek 

Ellenőrzési időszak: Egész évben folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Havi 2 alkalom 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, adatgyűjtés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere 

OTH 2017. évi munkaterv szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

17. Ellenőrzés tárgya: A nikotin tartalmú elektronikus cigaretta utántöltő egységek CLP 

megfelelőségének (osztályozás, címkézés, csomagolás) 

ellenőrzése 
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Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Nikotin tartalmú cigaretta utántöltő importáló vagy előállító vagy 

forgalmazó cégek, Nemzeti dohányboltok 

Ellenőrzési időszak: Egész évben folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Havi 2 alkalom 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, adatgyűjtés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere 

OTH 2017. évi munkaterv szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

18. Ellenőrzés tárgya: A harmonizált osztályozás betartásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Gyártó és forgalmazó cégek  

Ellenőrzési időszak: Egész évben folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Havi egy alkalom 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, adatgyűjtés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere 

OTH 2017. évi munkaterv szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

19. Ellenőrzés tárgya: Tiltott helyen történő dohányzás és elektronikus cigaretta 

használat vizsgálata közösségi közlekedési eszközökön, 

megállókban, közforgalmú intézményben, munkahelyen 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben és köznevelési 

intézményben, szórakoztató és vendéglátóipari egységekben 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 
1999. évi XLII. törvény és a dohánytermékek előállításáról, 
forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság 
alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) 
Korm. rendelet előírásai 
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Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

a közlekedési eszközöket üzemeltető szervezetek és az 

önkormányzatok 

Ellenőrzési időszak: 2017. február 10-  
június 30. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

5 alkalom/év 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, próba-utazás jegyvásárlással 

Ellenőrzés 

szempontrendszere 

OTH 2017. évi munkaterv szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztálya 

 

20. Ellenőrzés tárgya: Egyedi kúttal ellátott egészségügyi intézményekben szolgáltatott 

ivóvíz minőségének ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

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

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

az intézmény üzemeltetője 

Ellenőrzési időszak: 2017. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

1 egység/év 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, jegyzőkönyv felvétellel, iratbemutatással 

Ellenőrzés 

szempontrendszere 

OTH 2017. évi munkaterv-, vonatkozó ágazati jogszabály, 

szakmai felettes szerv által kidolgozott szempont  szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

21. Ellenőrzés tárgya: Medencés fürdők ellenőrzése, beleértve a Legionella kockázatot 

is 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi 
feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet; a Legionella 
által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve 
létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 
49/2015. (IX.6.) EMMI rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

a fürdőket üzemeltetők 

Ellenőrzési időszak: 2017. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

összes nyilvántartott medencés fürdő/év 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés,  

Ellenőrzés OTH 2017. évi munkaterv-, vonatkozó ágazati jogszabály, 
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szempontrendszere szakmai felettes szerv által kidolgozott szempont  szerint  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

22. Ellenőrzés tárgya: Házi gyermekorvosi praxisok ápolásszakmai, személyi, tárgyi, 

szakmai, környezeti feltételeinek ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

33/2013.(V.10.) EMMI rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A HJH Népegészségügyi Osztály illetékességi területén működő 

szolgáltatók. 

Ellenőrzési időszak: 2017. év január 01 - december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. év január – december. 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés OTH által kidolgozott jegyzőkönyvek alapján 

Ellenőrzés 

szempontrendszere 

A vonatkozó ágazati jogszabályok (Pl. 60/2003. (X.20.) 

ESZCSM rendelet alapján) és a szakmai felettes szervek által 

kidolgozott szempontok szerint minimum feltételek ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

23. Ellenőrzés tárgya: 2016. évi területi védőnői adatszolgáltatás validálása 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

76/2004. (VIII.19.) ESzCsM rendelet 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A HJH Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 

működő védőnői szolgálatok 

Ellenőrzési időszak: 2017. január 01.2017. szeptember 01. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.január 01.-2017.szeptember 01. 

Ellenőrzés eszközei: Adatbekérés, személygépkocsi 

Ellenőrzés 

szempontrendszere 

OTH 2017. évi munkaterv szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

24. Ellenőrzés tárgya: Oktató védőnői címlista elkészítése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

TÁMOP 6.1.4. 

Ellenőrzésben érintett A HJH Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 
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ügyféli kör: működő védőnői szolgálatok 

Ellenőrzési időszak: 2017. január 01- 2017.december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. január 01- 2017. december 31. 

Ellenőrzés eszközei: Adatbekérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere 

OTH 2017. évi munkaterv szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

25. Ellenőrzés tárgya: Iránytű képzést nem végzett védőnők felmérése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

TÁMOP 6.1.4. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A HJH Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 

működő védőnői szolgálatok 

Ellenőrzési időszak: 2017. január 01- 2017.december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. január 01- 2017.december 31. 

Ellenőrzés eszközei Adatbekérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere 

OTH 2017. évi munkaterv szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

26. Ellenőrzés tárgya: A védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztés helyzetének 

vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A HJH Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 

működő védőnői szolgálatok 

Ellenőrzési időszak:  
2017.január 01-november 30. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.január 01-november 30. 

Ellenőrzés eszközei Adatbekérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere 

OTH 2017. évi munkaterv szerint 

Ellenőrzést végző  Népegészségügyi Osztály 
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szervezeti egység: 

 

27. Ellenőrzés tárgya: A területi védőnő gyermekvédelmi feladatainak szakfelügyeleti 

vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 

 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A HJH Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 

működő védőnői szolgálatok 

Ellenőrzési időszak: 2017. január 01-november 30. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. január 01-november 30. 

Ellenőrzés eszközei: Adatbekérés, helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere 

OTH 2017. évi munkaterv szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

28. Ellenőrzés tárgya: OSZIR hozzáférés és bejelentési fegyelem felmérése a 

2016.évivel megegyező szempontok szerint később 

összeállításra kerülő kérdőív alapján 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelete 

a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A járóbeteg ellátást nyújtó intézmények 

Ellenőrzési időszak: 2017.01.01-2017-12.31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. 01.01- 2017.12.31. folyamatosan 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzéssel egybekötött felmérés kérdőív kitöltésével 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

29. Ellenőrzés tárgya: Egészségügyi kártevők elleni védekezés ellenőrzése. 

Tetvességi vizsgálatok végzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

18/1998.(VI.03.) NM rendelet + OEK 3. sz. Módszertani Levél 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az eltetvesedés veszélyének fokozott mértékben kitett 
közösségekben (közegészségügyi szempontból hiányosan 
ellátott, zsúfolt tömegszállás, állandó és időszakos 
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munkásszállás, egyéb hasonló jellegű csoportos szálláshely) és 
gyermekközösségekben – kiemelten az általános iskolákban –, 
az iskola vezetése vagy az iskolaorvos/védőnő kérésére a 
fejtetvesség megszüntetése érdekében a fejtetves gyermekek 
kezelésében történő közreműködés. 

Ellenőrzési időszak: 2017. 01.01- 2017.12.31.  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. 01.01- 2017.12.31. folyamatosan 

Ellenőrzés eszközei: érzékszervi tisztasági vizsgálat, gumikesztyű, tetűirtószer  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

30. Ellenőrzés tárgya: Hűtőlánc biztosítása.  

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

18/1998.(VI.03.) NM. rendelet + évenkénti aktuális OEK 
Védőoltási Módszertani Levél 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

A vakcinát tároló intézmények 

Ellenőrzési időszak: 2017. 01.01- 2017.12.31. 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017. 01.01- 2017.12.31. folyamatosan 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, hőmérsékletmérés, dokumentáció 
vizsgálata 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

31. Ellenőrzés tárgya: A bentlakásos/nappali szociális intézmények járványügyi 
ellenőrzése gyámügyi megkeresés alapján 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

369/2013.(10.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

Szociális szolgáltatók / idősek otthona, fogyatékosok otthona, 
idősek klubja, hajléktan otthonok / 

Ellenőrzési időszak: 2017. 01.01- 2017.12.31. 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017. 01.01- 2017.12.31. folyamatosan a gyámügyi 
megkeresést követő 30 napon belül 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, tájékoztatás adása megkereső hatóság felé 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 

Ellenőrzést végző Népegészségügyi Osztály 
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szervezeti egység: 

 

32. Ellenőrzés tárgya: Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek 
forgalmazásának ellenőrzése, anyatej-kiegészítő tápszer 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

36/2004 (IV.26) ESzCsM rendelet, 20/2008 (V.14.) EüM 
rendelet, 1924/2006/EK r. 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

forgalmazók 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017.március 1-december 31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, fényképezőgép, jegyzőkönyv, 
személygépkocsi 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály  

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

33. Ellenőrzés tárgya: Interneten forgalmazott potencianövelő és fogyás elősegítés 
céljából forgalmazott termékek célzott laboratóriumi 
vizsgálatának elvégzése  

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

37/2004 (IV.26) ESzCsM rendelet, 432/2012/EU rendelet 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

forgalmazók-weboldalak 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017.március 1-december 31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, fényképezőgép, jegyzőkönyv, 
személygépkocsi 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály  

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

34. Ellenőrzés tárgya: Speciális –elhízás diétás kezelésére szolgáló – tápszer 
vizsgálata  

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

36/2004 (IV.26) ESzCsM rendelet, 24/2003 (V.9.) EüM r. 
1924/2006/EK rendelet 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

forgalmazók 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017.március 1-december 31-ig 
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Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály  

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

35. Ellenőrzés tárgya: Ásványi anyag tartalmú étrend-kiegészítők ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

37/2004 (IV.26) ESzCsM rendelet, 432/2012/EU rendelet 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

forgalmazók 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017.március 1-december 31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály  

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

36. Ellenőrzés tárgya: Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek csecsemők 
és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabona alapú 
tejpép forgalmazásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

36/2004 (IV.26) ESzCsM rendelet, 35/2004 (IV.26.) ESzCsM r. 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

forgalmazók 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017.március 1-december 31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 
 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály  

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

37. Ellenőrzés tárgya: Ásványianyag tartalmú étrend-kiegészítők ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

37/2004 (IV.26) ESzCsM rendelet, 432/2012/EU rendelet 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

forgalmazók 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 
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Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017.március 1-december 31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály  

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

38. Ellenőrzés tárgya: Nevelési-oktatási intézmények közétkeztetésének vizsgálata 
Általános Iskola alsó tagozatos korosztály (7-10) napi 
háromszori étkeztetés ell. és labor vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

konyhaüzemek 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017.március 1-december 31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, központi kérdőív kitöltése 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály  

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

39. Ellenőrzés tárgya: Óvodai korosztály (4-6 év) napi háromszori étkeztetés 
ellenőrzése és laboratóriumi vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

konyhaüzemek 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017.március 1-december 31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, jegyzőkönyv, tápanyagszámítás 
programmal  

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály  

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

40. Ellenőrzés tárgya: Kórházi diétás közétkeztetés ellenőrzése és laboratóriumi 
vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

konyhaüzemek 
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Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017.március 1-december 31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

41. Ellenőrzés tárgya: OGYÉI által megküldött kifogásolt notifikációs igazolások 
kivizsgálása 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

37/2004 (IV.26) ESzCsM rendelet,  

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

forgalmazók 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017.március 1-december 31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, jegyzőkönyv, személygépkocsi 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

42. Ellenőrzés tárgya: Iskolabüfék árukínálatának vizsgálata, iskolákban élelmiszert 
árusító automaták 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

iskolabüfék, automata 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017.március 1-december 31-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, jegyzőkönyv, személygépkocsi 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

43. Ellenőrzés tárgya: Hazai kozmetikumot előállító cégek teljes körű komplex 
ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

1223/2009/EK rendelet, 246/2013 (VII.2.) Kormány rendelet 
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Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

gyártók 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017.március 1-június 15-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

44. Ellenőrzés tárgya: Általános Iskolák közegészségügyi körülményeinek felmérése 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

OTH ajánlás 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

intézmények 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017.március 1-december 15-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

45. Ellenőrzés tárgya: Országos Gyermek Légúti felmérés OGYELF-3 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

OTH ajánlás 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

intézmények (3. osztályos általános iskolai tanulók) 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017.március 1-december 15-ig 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

46. Ellenőrzés tárgya: Kozmetikai szolgáltatást nyújtó egységek ellenőrzése 
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Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

1223/2009/EK rendelet és a 246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

forgalmazók 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017. március 1.- december 15-ig. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, jegyzőkönyv, személygépkocsi 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

47. Ellenőrzés tárgya: Masszázsszalonok ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

1223/2009/EK rendelet és a 246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

forgalmazók 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017. március 1.- december 15-ig. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

48. Ellenőrzés tárgya: Hajhullámosító- kiegyenesítő vagy szempilla göndörítő 
kozmetikai 
termékek Tioglikolsav tartalmának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

1223/2009/EK rendelet és a 246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

forgalmazók 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017. március 1.- december 15-ig. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 

Ellenőrzést végző 
egység 

Népegészségügyi Osztály 
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49. Ellenőrzés tárgya: Bőrkeményedés-puhító/ eltávolító kozmetikai termékek kálium 
hidroxid (KOH) tartalmának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

1223/2009/EK rendelet és a 246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

forgalmazók 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017. március 1.- december 15-ig. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

50. Ellenőrzés tárgya: Szájvíz kozmetikai termékek Triclosan tartalmának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

1223/2009/EK rendelet és a 246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

forgalmazók 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017. március 1.- december 15-ig. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

51. Ellenőrzés tárgya: Natur kozmetikai termékek Szorbinsav, Benzoesav tartalmának 
ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

1223/2009/EK rendelet és a 246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

forgalmazók 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017. március 1.- december 15-ig. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 

Ellenőrzést végző Népegészségügyi Osztály 
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szervezeti egység: 

 

52. Ellenőrzés tárgya: Bőrön maradó kozmetikai termékek Metilizothiazolin tartalmának 
ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

1223/2009/EK rendelet és a 246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

forgalmazók 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017. március 1.- december 15-ig. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

53. Ellenőrzés tárgya: Forgalomban lévő kozmetikai termékek címke ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

1223/2009/EK rendelet és a 246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

forgalmazók 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017. március 1.- december 15-ig. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

54. Ellenőrzés tárgya: „Forgalmazás befejezése” nyilatkozat alapján lezárt ügyekben 
szereplő kozmetikai termékek ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

1223/2009/EK rendelet és a 246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

forgalmazók 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017. március 1.- december 15-ig. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 
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szempontrendszere: 

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 

 

55. Ellenőrzés tárgya: Felelős személy adatbázis 

Ellenőrzést elrendelő 
jogszabály: 

1223/2009/EK rendelet és a 246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet 

Ellenőrzésben érintett 
ügyféli kör: 

forgalmazók 

Ellenőrzési időszak: folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 
időpontja: 

2017. március 1.- december 15-ig. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 
szempontrendszere: 

OTH munkaterv+ hiv. jogszabály 

Ellenőrzést végző 
szervezeti egység: 

Népegészségügyi Osztály 
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HEVESI JÁRÁSI HIVATAL  

2017. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

 

1. Ellenőrzés tárgya: Határszemle (termőföld hasznosítási kötelezettség ellenőrzése, 

engedély nélküli más célú hasznosítás feltárása, ellenőrzése) 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 3.§, 5.§, 9.§, 

14.§ 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

termőföld használói 

Ellenőrzési időszak: tárgyév 5., 6., 7., 8., 9., 10. hónap 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

május, június, illetve szeptember, október 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A földhasználó (a tulajdonos, a használatra jogosult földhasználó, 

a tulajdonosi jogokat gyakorló, illetve a vagyonkezelő) köteles 

eleget tenni a 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (1)-(4) és 5/A. § (1)-

(7) bekezdéseinek : 

hasznosítási kötelezettségének, ideiglenes hasznosítás 

kötelezettségének, mellékhasznosítási kötelezettségének, 

újrahasznosítási kötelezettségének, művelési ág változás 

bejelentési kötelezettségének 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

 Földhivatal Osztály 

 

 

 

2. Ellenőrzés tárgya: Biztonsági okmányok felhasználásának jogszerűsége 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő 

más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány 

biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 

47/2014. (II.26.) Korm. rendelet 8.§ 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

biztonsági okmányt kezelő jogi képviselők és az a szervezet, 

amelynél a jogtanácsos működik 
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Ellenőrzési időszak: az ellenőrzést megelőző év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

negyedévente (február, május, szeptember, november) 

Ellenőrzés eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével 

megvalósuló ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek, így 

különösen a kezeléssel összefüggő nyilvántartási, jegyzőkönyv 

vezetési, érvénytelenítései, megőrzési, átadás-átvételi és 

visszaszolgáltatási kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Földhivatal Osztály 

 

 

3. Ellenőrzés tárgya: Egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 

törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Egyéni vállalkozók 

Ellenőrzési időszak: 2016.01.01. – 2016.12.31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével 

megvalósuló ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az ellenőrzés alá 

vont egyéni vállalkozók a 2009. CXV. törvény szerint 

szabályszerűen működnek-e: 

- az előírt szakképesítések, képesítési követelmények 

vizsgálata (telephelyenként), 

- címhasználat jogosságának ellenőrzése (székhely, 

telephely), 

- bejelentések, engedélyek vizsgálata kereskedelmi, ipari, 

egészségügyi, egyéb tevékenységek vonatkozásában, 

egyéb – a gyakorolt tevékenységi körökhöz előírt – hatósági 

engedélyek meglétének vizsgálata. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

 Kormányablak Osztály 
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HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  

KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  

PPÉÉTTEERRVVÁÁSSÁÁRRAAII  JJÁÁRRÁÁSSII  HHIIVVAATTAALLAA  
 

 

PÉTERVÁRÁSI JÁRÁSI HIVATAL 

2017. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

 

1. Ellenőrzés tárgya: Ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi 

III.tv.42.§.(2) bekezdés b.) pontja  

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 27.§.(2) bekezdése 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III.tv.41.§-

a alapján ápolási díjra jogosultak  

Ellenőrzési időszak: 2017. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. év I-III negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni szemle 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

az ápoló személy gondoskodik-e az ápolt személy alapvető 

gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és 

lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról 

és az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

 

2. Ellenőrzés tárgya: Időskorúak járadék jogosultságának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi 

III.tv.32/B.§.(3) bekezdése 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi 

III.tv.32/B.§.(1) bekezdése 

Ellenőrzési időszak: 2017. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017. II- III. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni szemle 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a járadékában részesülő személy jövedelmi feltételeinek 

vizsgálata 
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Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

 

3. Ellenőrzés tárgya: Közfoglalkoztatás támogatásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

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

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A Pétervásárai Járási Hivatal illetékességi területén működő 

közfoglalkoztatók  

Ellenőrzési időszak: 2017.01.01-2017.11.30. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2017.02.01-2017.11.30. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Nyilvántartások ellenőrzése:  

 Jelenléti ív, munkanapló  

 A munkatervek megvalósulása  

 A támogatás keretében vásárolt eszközök nyilvántartása  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási Osztály 

 

 
 
 

 


