
Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1. Járműbontók ellenőrzése 2015.jan-dec havi ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés 1988 évi I. tv.  Kkt. 369/2014 Korm. Rendelet Eseti jelleggel a kv. Társhatósággal

2. Műszaki vizsgálóállomások eseti ellenőrzése 2015. jan-dec heti ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés 1988 évi I. tv.  Kkt. 5/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet

3. Műszaki vizsgálóállomások átfogó ellenőrzése 2015. jan-dec havi ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés 1988 évi I. tv.  Kkt. 5/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet

4. Járműjavító szolgáltatások ellenőrzése 2015. jan-dec heti ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés 1988 évi I. tv.  Kkt. 1/1990 KHVM rendelet

5. Tachográf műhelyek ellenőrzése 2015. jan-dec heti ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés 1988 évi I. tv.  Kkt. 5/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet

6.
Alkatrész forgalmazók és kereskedők ellenőrzése 2015.jan-dec heti ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés

1988 évi I. tv.  Kkt. 1/1990 KHVM rendelet, 6/1990 (IV. 12.) 

KöHÉM rendelet Eseti jelleggel a ZMKH MEFFO FO-val közös ellenőrzés

7. Eredetiségvizsgálók ellenőrzése 2015. jan-dec heti ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés 1988 évi I. tv.  Kkt. 301/2009 (XII. 22.) Korm.rendelet

8. Gumijavító vállalkozások ellenőrzése 2015. jan-dec heti ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés 1988 évi I. tv.  Kkt. 1/1990 KHVM rendelet Országos ellenőrzési terv

9.
Környezetvédelmi felülvizsgáló hely ellenőrzése 2015. jan-dec havi ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés

1988 évi I. tv.  Kkt. 77/2009 (XII.15) KEHEM-IRM-KvVM 

rendelet

10.
Közúti ellenőrzés TISPOL, ECR 2015. jan.-2015.dec

TISPOL és ECR terv 

alapján Helyszíni ellenőrzés 1988 évi I. tv.  Kkt. 5/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet www.tispol.org

11. Szállítás és anyagmozgatás ellenőrzése 2015.okt-dec havi ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés 1988 évi I. tv.  Kkt. ZMKH Munkaügyi Felügyelőségével közös ellenőrzések

12. Közúti járművek közúti ellenőrzése 2015. jan-dec havi ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés 1988 évi I. tv.  Kkt.5/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet Országos ellenőrzési terv

13.
 AETR telephelyi  ellenőrzés 2015. jan-dec havi ütemezés alapján

helyszíni ellenőrzés, 

iratbemutatás 1988 évi I. tv.  Kkt. 5/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet Országos ellenőrzési terv

14.
Nemzetközi ellenőrzések, bemutatók 2015. jan-dec CORTE terv alapján oktatás helyszíni ellenőrzés 1988 évi I. tv.  Kkt. 5/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet NKH felkérésre.

15. NAV; Rendőrség közös ellenőrzés 2015. jan-dec havi ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés 1988 évi I. tv.  Kkt. 5/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet Megyei ellenőrzési terv

16. Személytaxi vállalkozások ellenőrzése 2015. jan-dec havi ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés 1988 évi I. tv.  Kkt. 176/2015 (VII. 7.) Korm rendelet. Országos ellenőrzési terv

17.

Első fokú útügyi hatóságként, az Útügyi Osztály által 

kiadott útépítési engedélyek alapján az építési 

munkaterületeken építésfelügyeletként ellenőrzi az 

útépítési munkák engedély szerinti szabályszerűségét 

és az ideiglenes forgalomkorlátozások betartását.

2016. március 15-november 

15. folyamatos helyszíni ellenőrzés 1988 évi I. tv.  Kkt.

18.
Szakhatóságként, az illetékes Építési hatóságokkal 

közösen részt vesz a helyszíni szemléken és ellenőrzi 

közlekedési érdekek érvényre juttatását. 2016. január 1-december 31. folyamatos helyszíni ellenőrzés 1988 évi I. tv.  Kkt.

19.

Forgalomszabályozási és forgalombiztonsági 

szempontból ellenőrzi a kijelölt gyalogos-

átkelőhelyeket, vasúti átjárókat és vasúti gyalogos-

átkelőhelyeket illetékességi területén. 2016. május-október folyamatos helyszíni ellenőrzés 1988 évi I. tv.  Kkt.

20.
Pénzkezelő hely folyamatos elszámoltatása, 

ellenőrzése. folyamatos folyamatos irat bemutatás KH pénzkezelési szabályzata

21.

Az Osztály tervezett munkájának felülvizsgálata, 

különös tekintettel a vizsgáztatás valamint az 

utánképzés darabszáma és bevételek teljesülése 

tekintetében. tárgyhónap

tárgyhót követő első 

munkanap adatszolgáltatás egyedi ellenőrzési szempontok alapján

22.
Év végi leltár elkészítése, beszerzés, felhasználás, 

készlet felmérés, dokumentálás tárgyév

tárgyévet követő január 

15-ig adatszolgáltatás KH leltárizási szabályzata szabályzata

23.

Szigorú számadásköteles nyomtatványok 

/vizsgaigazolások, utánképzési igazolás/ vizsgáztatási 

anyagok, /tesztlap, sablon/, bélyegzők meglétének, 

őrzésének, elszámolásának ellenőrzése. félév

félévet követő első 

munkanap irat bemutatás 24/2005 GKM rendelet

24. Ügyviteli és vizsgáztatási feladatok szabályzatoknak 

megfelelő végzésének ellenőrzése. folyamatos folyamatos irat bemutatás 24/2005 GKM rendelet

25.

A  megyében folyó járművezetői képzés ellenőrzése, 

képzési engedéllyel rendelkező autósiskoláknál folyó 

szakmai munka, valamint az előírt személyi és tárgyi 

feltételek átfogó ellenőrzése.

NKH országos ellenőrzési 

terv által meghatározottak 

szerint

NKH országos 

ellenőrzési terv alapján 

havonkénti jelentéssel adatszolgáltatás 24/2005 GKM rendelet

26. A vizsgáztatási feladatok végrehajtásának munkáltatói 

ellenőrzése ellenőrzés napja

előzetesen be nem 

jelentett időben, havi 4 

munkanapon helyszíni ellenőrzés 24/2005 GKM rendelet

Zala Megyei Kormányhivatal   2016. évi Hatósági ellenőrzési terve                                        

Zala Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
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27.

Járművezető képzőszervek reklám tevékenységének  

az NKH országos ellenőrzési tervében 

meghatározottak szerinti ellenőrzése havonta

tárgyhót követő hónap 

20.-ig táv-adatszolgáltatás 24/2005 GKM rendelet

28.

Járművezető szakoktatók NKH országosellenőrzési 

tervben meghatározott módon rendőrhatósággal 

végrehajtandó ellenőrzése ellenőrzés napja

ellenőrzést követő hét 

első munkanapja helyszíni ellenőrzés 24/2005 GKM rendelet

29.

Fogyasztóvédelmi ellenőrzések a Nemzeti 

Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) által kiadott éves 

munkaterv alapján

az NFH országos ellenőrzési 

terv által meghatározottak 

szerint

az NFH országos 

ellenőrzési terv által 

meghatározottak szerint
helyszíni ellenőrzés 1997 évi CLV. Törv ill. NFH módszertani útmutató Az NFH ellenőrzési tervet később küldi meg.

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.

Élelmiszer forgalmazó létesítmények és nem 

engedélyköteles élelmiszer előállító létesítmények 

élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzése 4 db

2016. I. negyedév 2016.03.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján
Létesítmény ellenőrzési terv szerinti és kompenzációs 

ellenőrzés

2.
Engedélyköteles élelmiszer előállító létesítmények 

élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzése 23 db
2016. év 2016.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján Járási ellenőrzési tevékenység felülvizsgálata

3.

Vámuniós- és kínai exportra elfogadott, 

engedélyköteles élelmiszer előállító létesítmények 

ellenőrzése 2 db

2016. év 2016.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Fogadó ország előírásai alapján

4.
Bor- és borászati termék előállító létesítmények 

élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzése 5 db
2016. I. negyedév 2016.03.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján Létesítmény ellenőrzési terv szerinti ellenőrzés

5.

Élelmiszer forgalmazó létesítmények éves mintavételi 

tervhez kapcsolódó élelmiszerlánc-biztonsági 

ellenőrzése 82 db

2016. I. negyedév 2016.03.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

6.
Takarmány előállító, forgalmazó egységek 

takarmánybiztonsági ellenőrzése  6 db
2016. I. negyedév 2016.03.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján Létesítmény ellenőrzési terv szerinti ellenőrzés

7.

Állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi 

forgalmazásának élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzése 

30 db

2016. év 2016.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

8.

Állati eredetű melléktermékekkel kapcsolatosan 

nyilvántartásba vett, engedélyezett létesítmények 

élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzése: 15 db

2016. év 2016.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

9. Pihentető pont járványvédelmi ellenőrzése 2 db 2016. év 2016.03.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

10.
Járási állategészségügyi hivatalok  által kiadott 

TRACES bizonyítványok ellenőrzése 4 db
2016. év 2016.03.31-ig helyszíni ellenőrzés Vonatkozó jogszabályok előírásai alapján Járási tevékenység felülvizsgálata

11. Állattartó telepek ellenőrzése 4 db 2016. év 2016.03.31-ig helyszíni, közös ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján
Járási állategészségügyi hivatalok járványügyi és monitoring 

mintavételi gyakorlatának  felülvizsgálata

12.
Vágóhidak, vágópontok állatvédelmi szempontú 

ellenőrzése 6 db
2016. év 2016.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

13.
Ellenőrzési pont (Pihentető-állomás) állatvédelmi 

szempontú ellenőrzése 1 db
2016. év 2016.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

14.
Állatkísérleti létesítmény állatvédelmi szempontú 

ellenőrzése 1 db
2016. év 2016.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

15. Állatszállítmányozó cégek ellenőrzése 3 db 2016. év 2016.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

16. Gyűjtőállomás ellenőrzése 2 db 2016. év 2016.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

17. Elsőfokú talajvédelmi hatósági feladatok ellátása 2016. év folyamatos

benyújtott adatok 

ellenőrzése,

helyszíni ellenőrzés

Vonatkozó jogszabályok előírásai alapján

Hatósági ellenőrzés, adat beszerzés társhatóságtól, 

adatbekérés ügyfelektől,  helyszíni bejárás, engedélyezés, 

szakhatósági állásfoglalás,  kötelezés, szankció , stb.).

18.

Termésnövelő anyagok, EK műtrágyák hatósági 

minőségellenőrzése, mintavételezés a forgalmazóknál, 

kereskedelmi egységeknél és a gyártók készáru 

raktáraiban

2016. év
folyamatos/ mintavétel 

külön utasítás szerint

helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel
Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

19.

Termőföld termő képességének megtartására irányuló 

ellenőrzés. Erózió eredetű problémák felmérése, 

intézkedés, ellenőrzés

2016. év folyamatos

beszerzett  földhasználati 

és vízrajzi adatok, 

helyszíni ellenőrzés

Vonatkozó jogszabályok előírásai alapján

20.
Termőföld minőségének, beruházások során mentett 

humusz réteg kezelésének ellenőrzés 
2016. év folyamatos

benyújtott adatok 

ellenőrzése,

helyszíni ellenőrzés

Vonatkozó jogszabályok előírásai alapján

21.
Az MVH-val történő együttműködésből adódó KM 

ellenőrzések  lefolytatása
2016. aug-okt.

külön utasítás, ütemterv 

szerint
helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 
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22. Zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatok ellátása. 2016. év folyamatos helyszíni ellenőrzés Vonatkozó jogszabályok előírásai alapján

Ellenőrzi a belföldön megtermelt, forgalomba hozott, illetve 

kivitelre vagy behozatalra szánt zöldséget, gyümölcsöt, 

dísznövényt és előállításukkal, forgalmazásukkal kapcsolatos 

követelményeket, a nyomon-követhetőségi rendszer 

feltételeinek teljesülését, előírásainak betartását.

23. Zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatok ellátása 2016. év folyamatos helyszíni ellenőrzés Vonatkozó jogszabályok előírásai alapján

Ellenőrzi a földrajzi árujelző oltalomban részesített növényi 

termékek eredetét, nyomon követhetőségét, forgalmazási 

feltételeinek betartását.

24. Zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatok ellátása 2016. év folyamatos
helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel
Vonatkozó jogszabályok előírásai alapján

Ellenőrzi az iskolagyümölcs program keretében előállított, 

forgalmazott gyümölcs élelmiszerbiztonságra vonatkozó 

előírások betartását.

25. Zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatok ellátása 2016. év folyamatos helyszíni ellenőrzés Vonatkozó jogszabályok előírásai alapján

Ellenőrzi az Európai Unió rendelkezései alapján a zöldség-

gyümölcs válogatók, csomagolók, export feladóhelyek 

termékkezelési körülményeinek (higiéniai előírásoknak) való 

megfelelését

26.
Zárlati károsítók előfordulásának ellenőrzése a 

termelőknél 
2016. év folyamatos

helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel,

laboratóriumi vizsgálat

Vonatkozó jogszabályok előírásai alapján

27.

Növény-egészségügyi szempontból a növények, 

növényi termékek előállításának, raktározásának, 

szállításának és forgalmazásának ellenőrzése

2016. év folyamatos

helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel,

laboratóriumi vizsgálat

Vonatkozó jogszabályok előírásai alapján

28.

Az ISPM-15 nemzetközi növény-egészségügyi előírás  

fa-csomagolóanyag gyártókra, forgalmazókra, 

hőkezelést végző cégekre, valamint a 

kereskedelemben használt fa-csomagolóanyagokra 

vonatkozó előírásai betartásának ellenőrzése

2016. év folyamatos helyszíni ellenőrzés Vonatkozó jogszabályok előírásai alapján

29.
A termelők növényútlevéllel kapcsolatos 

nyilvántartásának ellenőrzése
2016. év folyamatos helyszíni ellenőrzés Vonatkozó jogszabályok előírásai alapján

30. Termelők növényvédelmi tevékenységének ellenőrzése 2016. év folyamatos helyszíni ellenőrzés Vonatkozó jogszabályok előírásai alapján

31.
Termelők károsítók elleni védekezési 

kötelezettségének ellenőrzése
2016. év folyamatos helyszíni ellenőrzés Vonatkozó jogszabályok előírásai alapján

32. Légi növényvédelem ellenőrzése 2016. év folyamatos
bekért adatok ellenőrzése,

helyszíni ellenőrzés
Vonatkozó jogszabályok előírásai alapján

33. Növényvédő szer forgalmazás ellenőrzése 2016. év folyamatos helyszíni ellenőrzés Vonatkozó jogszabályok előírásai alapján

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.

Halolaj tartalmú étrend-kiegészítő készítmények 

ellenőrzése   (Omega3-at, omega6-ot tartalmazó 

termékek esetében címkevizsgálat, valamint a két 

komponensre vonatkozóan célzott laboratóriumi 

vizsgálatok elvégzése.)

2016. március 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

koordinálás, 

Adatszolgáltatás  

összesítő jelentés OTH - 

nak 

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és 

a 432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások 

ellenőrzése

élelmezés- és táplálkozásegészségügy

2.

Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt 

célcsoportot képező interneten forgalmazott fogyás 

elősegítés céljából forgalmazott termékek célzott 

laboratóriumi vizsgálatának ellenőrzése   

(Egészségügyi állítások ellenőrzése, gyógyszer-

hatóanyag tartalomra vonatkozóan célzott laboratóriumi 

vizsgálatok végzése.)

2016. május 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

koordinálás, 

Adatszolgáltatás  

összesítő jelentés OTH - 

nak 

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és 

a 432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások 

ellenőrzése

élelmezés- és táplálkozásegészségügy

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
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3.

Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának ellenőrzése   (Speciális - gyógyászati 

célra szánt - tápszer címke, valamint célzott 

laboratóriumi vizsgálatának elvégzése. Elvégzendő 

laboratóriumi vizsgálatok: DHA, EPA)

2016. március 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

koordinálás, 

Adatszolgáltatás  

összesítő jelentés OTH - 

nak 

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. 

(IV. 26.) ESzCsM rendelet, a speciális gyógyászati célra szánt 

tápszerről szóló 24/2003. (V. 9.) EüM rendelet, valamint a 

1924/2006/EK rendeletben foglalt jelölések

élelmezés- és táplálkozásegészségügy

4.

Cumik és cuclik egészségügyi követelményeinek, 

forgalmazás feltételeinek ellenőrzése   (Szilikon 

gumiból készült etető cumik esetében a kioldható 

anyag tartalom meghatározása és a peroxid maradék 

kimutatása laboratóriumi vizsgálatokkal.)

2016. március 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

koordinálás, 

Adatszolgáltatás  

összesítő jelentés OTH - 

nak 

A cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a 

forgalmazás feltételeiről szóló 9/2002. (X.17.) ESzCsM 

rendelet

élelmezés- és táplálkozásegészségügy

5.

Az óvodai és általános iskolai közétkeztetés vizsgálata   

(Zsírenergia és cukorenergia laboratóriumi vizsgálata, 

Na vizsgálattal kiegészítve.)

2016. március 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

koordinálás, 

Adatszolgáltatás  

összesítő jelentés OTH - 

nak 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet
élelmezés- és táplálkozásegészségügy

6.

Nevelési-oktatási intézmények közétkeztetésének 

vizsgálata   (Diétás étkeztetés biztosításának 

vizsgálata Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok: 

szénhidrát, cukor)

2016. március 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

koordinálás, 

Adatszolgáltatás  

összesítő jelentés OTH - 

nak 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet
élelmezés- és táplálkozásegészségügy

7.

Étrend-kiegészítő készítmények célzott vizsgálata   

(Jogerős határozattal kitiltott étrend-kiegészítők 

forgalmazásának ellenőrzése)

2016. március 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.

koordinálás, 

Adatszolgáltatás  

összesítő jelentés OTH - 

nak 

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó készítmények 

ellenőrzése az OÉTI honlapján * jelöléssel ellátott 

készítmények tekintetében.

élelmezés- és táplálkozásegészségügy

8.

Kozmetikai termékek célzott vizsgálata   (Kozmetikai 

termékek isopropil-, isobutil paraben tartalmának 

ellenőrzése)

2016. március 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

koordinálás, 

Adatszolgáltatás  

összesítő jelentés OTH - 

nak 

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet élelmezés- és táplálkozásegészségügy

9.

Kozmetikai termékek célzott vizsgálata   (Bőrön 

maradó kozmetikai termékek metilizothiazolin 

tartalmának ellenőrzése)

2016. március 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

koordinálás, 

Adatszolgáltatás  

összesítő jelentés OTH - 

nak 

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet élelmezés- és táplálkozásegészségügy

10.

Kozmetikai termékek célzott vizsgálata   

(Babapopsikrémek, illetve popsi törlőkendők butil-, 

propil paraben tartalmának laboratóriumi ellenőrzése)

2016. március 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

koordinálás, 

Adatszolgáltatás  

összesítő jelentés OTH - 

nak 

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet élelmezés- és táplálkozásegészségügy

4. oldal



11.
Kozmetikai termékek célzott vizsgálata   (Körömerősítő 

termékek formaldehid tartalmának ellenőrzése)

2016. március 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

koordinálás, 

Adatszolgáltatás  

összesítő jelentés OTH - 

nak 

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet élelmezés- és táplálkozásegészségügy

12.

A természetes fürdőhelyekkel, fürdővizekkel 

kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése   (Az 

üzemeltetni kívánt természetes fürdőhelyek helyszíni 

ellenőrzése, valamint az ütemterv szerinti laboratóriumi 

vízminőségi vizsgálatok elvégzésének és a jelentés 

megtörténtének ellenőrzése)

2016. május 1.-november 15.

Az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosanLaboratóri

umi mintavételezés

koordinálás, 

Adatszolgáltatás  

összesítő jelentés OTH - 

nak 

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint 

a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 

szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. Rendelet

település- és környezet-egészségügy

13.

A szezonálisan üzemelő medencés fürdőkkel 

kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése   (A 

37/1996.(X.18.) NM rendelet szerinti hatósági 

ellenőrzések, vízminőség vizsgálatok végzése, 

valamint a szezon előtti és a szezonzáró jelentések 

küldése)

2016. május 1.- szeptember 

05.

Az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosanLaboratóri

umi mintavételezés

koordinálás, 

Adatszolgáltatás  

összesítő jelentés OTH - 

nak 

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM 

rendelet

település- és környezet-egészségügy

14.

Gyógyfürdő megnevezés jogszerű használatának 

ellenőrzése   (A gyógyfürdő megnevezést engedély 

nélkül használó egységek kiszűrése)

2016. január 1.- december 

31.

Az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan

koordinálás, 

Adatszolgáltatás  

összesítő jelentés OTH - 

nak 

74/1999. (XII.25) EüM rendelet a természetes 

gyógytényezőkről
település- és környezet-egészségügy

15.

Családi napközik közegészségügyi körülményeinek 

felmérése   (A családi napközik közegészségügyi 

felmérése egységes szempontrendszer alapján)

2016. január 1. - december 

15.

Az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan

Felmérőlapok gyűjtése, 

koordinálás   
Felmérőlapok település- és környezet-egészségügy

16.

Nemdohányzók védelmében történő hatósági 

ellenőrzés   (Helyi közforgalomban, valamint belföldi 

helyközi közforgalomban közlekedő autóbuszokon, 

illetve megállókban kihelyezett Tilos a dohányzás tábla 

kiemelt ellenőrzése)

2016. március 1.-21., 

szeptember 15-30.

Az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan

koordinálás

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 

1999. évi XLII. törvény és a 39/2013-as Korm. rendelet 

előírásai

település- és környezet-egészségügy

17.

Részvétel a Forum REACH EN-FORCE (REF) 4 

projektjében   (A Forum soron következő REF-4 

projektje a REACH rendelet szerinti korlátozásokra 

fókuszál.A feladat célja: a munkacsoport által 

összeállított korlátozott anyagok listáról a 

Magyarország által kiválasztott, alábbiakban felsorolt 

anyagok termékekben történő előfordulásának 

ellenőrzése, a termékekhez tartozó dokumentáció 

vizsgálata:- Benzene CAS No 71-43-2 EC No 200-753-

7 - Chloroform CAS No 67-66-3 EC No 200-663-8A - 

Diphenylether, octabromo derivative C 12 H 2 Br 8 O- 

Trichlorobenzene CAS No 120-82-1 EC No 204-428-0)

2016. január 1. - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan

koordinálás, 

Adatszolgáltatás  
1907/2006/EK (REACH) rendelet kémiai biztonság

18.

Klórtartalmú fertőtlenítőszerek ellenőrzése   (A nátrium-

hipoklorit tartalmú fertőtlenítőszerek ellenőrzése: 

osztályozás, címkézés, csomagolás, bejelentés, a 

biztonsági adatlap, tárolási körülmények.Laboratóriumi 

vizsgálat során a klórtartalom meghatározása.)

2016. március 1* - 

szeptember 30.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

koordinálás, 

Adatszolgáltatás  

összesítő jelentés OTH - 

nak 

A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának 

feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM 

együttes rendelet

kémiai biztonság

5. oldal



19.

OSZIR Fertőzőbeteg-jelentő alrendszer használatának 

felmérése az alapellátásban   (OSZIRFertőzőbeteg-

jelentőalrendszerének 2015. évi bevezetését követően 

fel kell mérni ,hogy az egészségügyi szolgáltatók a 

jogszabály ikötelezettségeknek milyen számban és 

milyen minőségben tesznek eleget. Az alapellátását 

nyújtó egészségügyi szolgáltatók helyszíni ellenőrzése 

,házigyermekorvosirendelőkben,felnőttháziorvosoknál,v

egyespraxisoknál,alapellátásiügyeleti szolgálatoknál.)

2016. január 1-december 31.
2016. január 1-

december 31.
 Mellékelt kérdőív szerint (1. sz. melléklet) járványügy

20.

Egészségügyi igazgatás szakterületi ellenőrzése   (A 

népegészségügyi főosztályok illetékességi területén a 

járási/fővárosi kerületi népegészségügyi osztály 

hatáskörébe tartozó dentoalveoláris szájsebészet és 

aneszteziológiában végzett fogászati ellátás szakma 

ellenőrzése)

2016. január 1 - 2016. 

december 31.

Ütemezés saját 

hatáskörben azzal, hogy 

az azonos szakmákra 

tekintettel egyidejűleg is 

megtörténhet az 

egészségügyi igazgatás 

szempontú és az ápolás 

szakfelügyeleti 

ellenőrzés

 Adatszolgáltatás  

összesítő jelentés OTH - 

nak 

96/2003. Korm. rendelet, a 60/2003. ESZCSM rendeletben 

meghatározott követelmények, az egészségügyi ellátással 

összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenység szakmai 

minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI.18) 

EüM rendelet, az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. 

(III.17) EüM rendelet "Infekciókontroll a fogászatokon" az OEK 

és Fog- és szájbetegségek szakmai kollégiumának 2003. évi 

módszertani levele, a Magyar Fogorvosok Implantológiai 

Társasága által kiadott fogászati implantológia aktuális 

irányelvei, melyet az OTH mint segédletet rendelkezésre 

bocsát

egészségügyi igazgatás 

21.

Egészségügyi igazgatás szakterületi ellenőrzése   (A 

területi ellátási kötelezettséggel működő alapellátás 

(háziorvosi, házi gyermekorvosi, vegyes háziorvosi, 

fogorvosi, iskola- és ifjúságegészségügyi ellátás, 

iskolafogászat, területi védőnői ellátás, iskolavédőnői 

ellátás) körzeteiről vezett nyilvántartás aktualizálása, 

pontosítása, a helyi önkormányzatoktól adatkérés)

2016.január 1 - 2016. 

szeptember 30.
Saját hatáskörben

 Adatszolgáltatás  

összesítő jelentés OTH - 

nak 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. Tv. 6.-

7.§.
egészségügyi igazgatás 

22.

Ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés   (A népegészségügyi 

főosztályok illetékességi területén a járási/fővárosi 

kerületi népegészségügyi osztály hatáskörébe tartozó 

dentoalveoláris szájsebészet és aneszteziológiában 

végzett fogászati ellátás szakma ápolási 

szakfelügyeleti ellenőrzése)

2016. január 1 - 2016. 

december 31.

Ütemezés saját 

hatáskörben azzal, hogy 

az azonos szakmákra 

tekintettel egyidejűleg is 

megtörténhet az 

egészségügyi igazgatás 

szempontú és az ápolás 

szakfelügyeleti 

ellenőrzés

 Adatszolgáltatás  

összesítő jelentés OTH - 

nak 

Az OTH által kiadott ellenőrzési jegyzőkönyv, kitöltési 

segédlettel
ápolás szakfelügyelet

23.

Ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés   (A népegészségügyi 

főosztályok illetékességi területén a járási/fővárosi 

kerületi népegészségügyi osztály keretében a 

járási/fővárosi kerületi ápolónő által a felnőtt háziorvosi 

rendszerben a körzeti-közösségi ápoló 

tevékenységének vizsgálata, különös tekintettel a 

területi munkára és az ápolási dokumentáció 

vezetésére, a 2015. évi feladat befejezése azokon a 

területeken, ahol nem volt teljes körű 2015. évben a 

körzeti ápolói dokumentáció ellenőrzése.)

 2016. január 1 - 2016. 

december 31.
Saját hatáskörben

 Adatszolgáltatás  

összesítő jelentés OTH - 

nak 

Az OTH által kiadott ellenőrzési jegyzőkönyv, kitöltési 

segédlettel
ápolás szakfelügyelet

24.

Ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés A népegészségügyi 

főosztályok illetékességi területén a megyei vezető 

ápolónő által az aneszteziológia, intenzív ellátás (ITO 

II,   ITO III), tartós lélegeztetés, tüdő és 

mellkassebészet szakmákban a fekvőbeteg ellátást 

érintően az áőpolási dokumentáció ellenőrzése, 

különös tekintettel a gépi lélegeztetett beteg ellátására

 2016. január 1 - 2016. 

december 31.
Saját hatáskörben

helyszíni ellenőrzés, 

adazszolgáltatás összesítő 

jelentés OTH - nak 

Az OTH által kiadott ellenőrzési jegyzőkönyv, kitöltési 

segédlettel
ápolás szakfelügyelet

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

 Zala Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

6. oldal



1.

Opel Southeast Europe Kft

Budaörs, Szabadság út 117.

adószám: 10485611-2-44 (átfogó)

2011.01.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. január helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak
Illetékességből, megkeresésre induló  ellenőrzés

2.

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Székesfehérvár, Balatoni u. 6.

adószám: 15308407-2-07 (átfogó)

2012.11.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. január helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak
Illetékességből, megkeresésre induló  ellenőrzés

3.

3B Hungária Kft

Zalaegerszeg, Wlasics u. 13.

adószám: 11342333-2-20 (átfogó)

2012.01.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. január helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

4.

Europtec Kft.

Zalaegerszeg, Hock J. u. 96/A.

adószám: 10624249-2-20 (téma)

2015.06.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. január helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

5.

REPETAGAST Kft.

Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6.

adószám: 24879411-2-20 (téma)

2014.02.20-tól

2015.12.31-ig
2016. január helyszíni ellenőrzés

19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

6.

"ELANDERS Hungary" Kft. 

Zalalövő, Újmajor u 2.

adószám: 12718216-2-20 (átfogó)

2014.07.01-től ellenőrzés

megkezdését megelőző hó

utolsó napjáig

2016. február helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

7.

Musashi Hungary Kft.

Ercsi, Ercsény út 1.

adószám: 11979463-2-07 (átfogó)

2012.03.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. február helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak
Illetékességből, megkeresésre induló  ellenőrzés

8.

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Szarvas, Anna-liget 1.

adószám: 1532899-2-04 (átfogó)

2011.09.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. február helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak
Illetékességből, megkeresésre induló  ellenőrzés

9.

West Hungary Textil Kft.

Zalaegerszeg, Zrínyi út 44.

adószám: 13217244-2-20 (téma)

2015.03.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. február helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

10.

Kőrös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Gyula, Városház u. 26.

adószám: 15308483-2-04 (átfogó)

2011.10.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. március helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak
Illetékességből, megkeresésre induló  ellenőrzés

11.

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

adószám: 19268066-2-20 (átfogó)

2012.10.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. március helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

12.

Pannon Tej Zrt.

Zalaegerszeg, Platán sor 8.

adószám: 11345996-2-44 (átfogó)

2012.10.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. március helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

13.

Göcsej Pékség Kft.

Nagykanizsa, Kinizsi u. 95.

adószám: 13856966-2-20 (téma)

2015.06.01-től 

2016.02.29-ig
2016. március helyszíni ellenőrzés

19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

14.

Hidrofilt Kft.

Nagykanizsa, Magyar utca 191. 

adószám: 10322978-2-20 (téma)

2011.03.01-től 

2016.02.29-ig
2016. március helyszíni ellenőrzés

19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

15.

ZM.Integrált Szociális Intézmény

Zalaegerszeg, Külsőkórház u. 2.

adószám: 15433499-2-20 (átfogó)

2012.01.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. április helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

16.

Fa-Feri Kft

Nagykanizsa, Magyar u. 168.

adószám: 11356020-2-20 (átfogó)

2012.04.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. április helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

17.

Z+D Kft.

Keszthely, Hévizi u. 130.

adószám: 10531011-4-20 (átfogó)

2012.10.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. április helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

18.

ANTAL Kft.

Keszthely, Fecske u. 18. 

adószám: 11844172-2-20 (téma)

2011.09.01-től 2016.03.31-ig 2016. április helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

19.

FOREST Hungary Kft. 

Zalaegerszeg, Hock J. u. 90/A.

adószám: 11353931-2-20 (átfogó)

2012.11.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. május helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

20.

ZM.Gyermekvédelmi Központ

Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 35.

adószám: 15432852-2-20 (átfogó)

2012.01.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. május helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

21.

Kolping Támogató Szolgálat

Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 8.

adószám: 18968574-1-20 (átfogó)

2012.01.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. május helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

22.

WHC Personal Kft.

Zalaegerszeg, Ady Endre utca 2

adószám: 24236128-2-20 (téma)

2013.01.21-től 

2016.04.30-ig
2016. május helyszíni ellenőrzés

19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

7. oldal



23.

Gartner Intertrans Hungária Kft.

Zalaegerszeg, Speditőr u. 1.

adószám: 10457812-2-20 (átfogó)

2012.11.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. június helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

24.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

Zalaegerszeg, Balatoni u. 4.

adószám: 15720429-2-51 (átfogó)

2012.12.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. június helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

25.

ZM. Szocioterápiás Intézmény

Kehidakustány, Kúria u. 7.

adószám: 15559342-2-20 (átfogó)

2012.01.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. június helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

26.

Atlanta Electro Systems Hungary Kft.

Zalaegerszeg, Wlassics u. 13.

adószám: 11351252-2-20 (átfogó)

2012.12.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. július helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

27.

Zalaker-Sped Kft.

Zalaegerszeg, Eötvös utca 1.

adószám: 11353838-2-20 (átfogó)

2013.02.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. július helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

28.

Lenti Városüzemeltető Nonprofit Kft.

Lenti, Petőfi utca 4.

adószám: 20661638-2-20 (téma)

2011.07.01-től

2016.06.30-ig
2016. július helyszíni ellenőrzés

19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

29.

Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona

Búcsúszentlászló, Arany J. u. 17.

adószám: 15492904-2-20 (átfogó)

2013.01.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. augusztus helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

30.

Szerapisz-Zala Kft

Zalaegerszeg, Rákóczi út. 56-58.

adószám: 13515906-2-20 (átfogó)

2013.01.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. augusztus helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

31.

RADICI Hungary Kft

Mihályfa, Kossuth utca 57. 

adószám: 10860867-2-20 (téma)

2014.09.01-től

2016.07.31-ig
2016. augusztus helyszíni ellenőrzés

19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

32.

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium

Zalaegerszeg, Zárda u. 25.

adószám: 18951073-2-20 (átfogó)

2013.03.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. szeptember helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

33.

LET-COOP Zrt.

Letenye, Kossuth u. 30.

adószám: 11819792-2-20 (átfogó)

2012.10.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. szeptember helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

34.

Mátrai Gyógyintézet

Mátraháza, hrsz. 7151

adószám: 15309824-2-10 (átfogó)

2012.03.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. szeptember helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak
Illetékességből, megkeresésre induló  ellenőrzés

35.

ÉPÍTŐGÉPEK PLUSZ Kft

Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi u. 25.

adószám: 14909548-2-20 (téma)

2011.09.01-től 

2016.08.31-ig
2016. szeptember helyszíni ellenőrzés

19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

36.

Varga-Szárnyas Kft.

Becsehely, Kossuth Lajos u. 254.

adószám: 11354121-2-20 (átfogó)

2013.01.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. október helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

37.

OWI Zala Bt.

Letenye, Bajcsy-Zsilinszky u. 57.

adószám: 27673764-2-20 (átfogó)

2012.11.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. október helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

38.

Gyöngyösi Kolping Katolikus Szakiskola

Gyöngyös, Török I. u. 1.

adószám: 18572407-1-10 (átfogó)

2012.03.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. október helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak
Illetékességből, megkeresésre induló  ellenőrzés

39.

Kontakt Nonprofit Kft

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51. 

adószám: 20271017-2-20 (átfogó)

2013.03.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. november helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

40.

Kanizsa Trend Kft.

Nagykanizsa, Szemere u. 4.

adószám: 10273362-2-20 (átfogó)

2012.11.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. november helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

41.
Parádfürdői Állami Kórház Parádfürdő, Kossuth u. 221.

adószám: 15328931-2-10 (átfogó)

2012.06.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. november helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak
Illetékességből, megkeresésre induló  ellenőrzés

42.

Euro-Unió Trans Kft.

Nagypáli, hrsz. 035/2.

adószám: 24264903-2-20 (átfogó)

2013.04.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. december helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

43.

Ganzeg Kft.

Zalaegerszeg, Balatoni u. 11.

adószám: 11530886-2-20 (átfogó)

2012.05.01-től ellenőrzés 

megkezdését megelőző hó 

utolsó napjáig

2016. december helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

44.

Humán-Társ Személyzeti Kft. 

Nagykanizsa, Törökvári u. 57.

adószám: 13614232-2-20 (téma)

2015.02.01-től

2016.11.30-ig
2016. december helyszíni ellenőrzés

19/2013. OEP Szabályzat és OEP 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak

8. oldal



45.

Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével, 

nyugdíjbiztosítási nyilvántartások adatai 

megbízhatóságával kapcsolatos átfogó ellenőrzések

2010.12.01-2015.12.31 2016.01.01-2016.06.30

Helyszíni ellenőrzés, egyéb 

tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás

1/2014. ONYF utasítása  és ONYF 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak
Tervezett ellenőrzési szám 5 db

46.

Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével, 

nyugdíjbiztosítási nyilvántartások adatai 

megbízhatóságával kapcsolatos átfogó ellenőrzések

2010.12.01-2015.12.31 2016.07.01-2016.12.31

Helyszíni ellenőrzés, egyéb 

tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás

1/2014. ONYF utasítása  és ONYF 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak
Tervezett ellenőrzési szám 5 db

47.

A nyugellátások megállapításához szükséges 

jövedelmi és biztosításban töltött idők beszerzésével, 

ellenőrzésével, valamint végelszámolási és 

felszámolási eljárásokkal és a visszamenőleges 

adatszolgáltatások teljesítésével kapcsolatos 

ellenőrzések lefolytatása

megkeresésekben foglaltak 

alapján, illetve a 

nyugdíjváromány időszaka

2016.01.01-2016.12.31

Helyszíni ellenőrzés, egyéb 

tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás

1/2014. ONYF utasítása  és ONYF 2016. évi hatósági 

ellenőrzési tervében meghatározottak
Korábbi évek statisztikai adatai alapján: 3000 db

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.

Bentlakásos intézményben elhelyezett gondnokoltak 

letéti pénzvagyona és költőpénze kezelésének 

ellenőrzése

2016. január 1. - 2016. 

december 31.

Folyamatos, az egyes 

intézmények soron 

következő 

ellenőrzéséhez 

kapcsolódóan

Adatszolgáltatás, helyszíni 

ellenőrzés, iratbemutatás, 

ellátotti és hozzátartoizói 

interjú.

Az ellátottak vagyonkezelésére vonatkozó tevékenység 

jogszerűsége

A szakmai irányító 2016. évi tervei még nem állnak 

rendelkezésre, ezért a feladat elvégzése az irányító szerv által 

meghatározott feladatokon felül jelentkezik erőforrás 

lekötésben 

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.
Tetőn végzett munkák megyei munkavédelmi 

célvizsgálata
2016. május-november Heti ütemezés

Helyszíni ellenőrzés; 

iratbemutatás kérése; a 

munkáltató kötelezése a 

megjelölt munkavédelmi 

követelmények 

teljesítéséről szóló 

tájékoztatásra

A magasban történő munkavégzésre vonatkozó (elsősorban a 

leesés elleni védelmet szolgáló) munkavédelmi előírások 

megtartásának vizsgálata

A célvizsgálat időtartama alatt munkavédelmi felügyelőnként 

10 munkáltató ellenőrzése

2.
A munkabérrel kapcsolatos szabályok munkaügyi 

célellenőrzése
2016. március-április Heti ütemezés

Helyszíni ellenőrzés; 

adatbázis lekérdezése; 

adatszolgáltatás és 

iratbemutatás kérése

A munkabérre (a minimálbérre és garantált bérminimumra, a 

bérpótlékokra és a munkabér védelmére) vonatkozó előírások 

megtartásának vizsgálata mind tartalmi, mind formai 

szempontokból

A szakmai irányító szerv által a célvizsgálat megkezdésekor 

meghatározott számú/intenzitású ellenőrzés

3.
Fémfeldolgozási tevékenységek munkavédelmi 

célvizsgálata
2016. II. negyedév Heti ütemezés

Helyszíni ellenőrzés; 

iratbemutatás kérése; a 

munkáltató kötelezése a 

megjelölt munkavédelmi 

követelmények 

teljesítéséről szóló 

tájékoztatásra

A munkavédelemre vonatkozó általános szabályok, 

szabályzatok és a fémiparhoz kapcsolódó szabványok által 

támasztott követelmények megtartásának átfogó vizsgálata

A célvizsgálat időtartama alatt munkavédelmi felügyelőnként 5 

munkáltató ellenőrzése

4.

A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége 

érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó alapvető 

szabályok érvényre juttatására irányuló munkaügyi 

akcióellenőrzés

2016. június-július Heti ütemezés

Helyszíni ellenőrzés; 

adatbázis lekérdezése; 

adatszolgáltatás és 

iratbemutatás kérése

A munka- és pihenőidőre vonatkozó előírások megtartásának 

vizsgálata mind tartalmi, mind formai szempontokból

A szakmai irányító szerv által az akcióellenőrzés 

megkezdésekor meghatározott számú/intenzitású ellenőrzés

5.
A munkaidőre, a pihenőidőre és a nyilvántartásra 

vonatkozó szabályok  munkaügyi célellenőrzése
2016. október-november Heti ütemezés

Helyszíni ellenőrzés; 

adatbázis lekérdezése; 

adatszolgáltatás és 

iratbemutatás kérése

A munka- és pihenőidőre vonatkozó előírások megtartásának 

vizsgálata mind tartalmi, mind formai szempontokból

A szakmai irányító szerv által a célvizsgálat megkezdésekor 

meghatározott számú/intenzitású ellenőrzés

Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
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6.

Közfoglalkoztatási programok keretében megítélt 

pénzügyi támogatások felhasználása 

szabályszerűségének és hatékonyságának kontrollja

2016. január-december

Havi ellenőrzési terv 

alapján - az országos 

programok 

tekintetésben a teljes 

évben, a hosszabb idejű 

közfoglalkoztatási 

programok esetében 

elsősorban a II-III. 

negyedévben 

elsősorban, a II. és IV. 

negyedévben, egyedi 

engedélyezésű 

programok esetében 

elsősorban az 

engedélyezés és a 

befejezés 

negyedévében

Helyszíni ellenőrzés; 

iratbemutatás kérése

A közfoglalkoztatás eszközrendszerének és eredményeinek 

elemzése, a közfoglalkoztatási programok működtetésének 

vizsgálata; nyilvántartások vizsgálata, elszámolásokhoz 

benyújtott számlák, bizonylatok ellenőrzése

 - 

7.

A közfoglalkoztatást érintő közvetítési gyakorlat 

vizsgálata, a visszafoglalkoztatás és a 

közfoglalkoztatásban történő bennragadás mértékének 

csökkentése és az FHT-ban részesülők számára 

történő közfoglalkoztatási lehetőség biztosítása 

érdekében

2016. január-december
A szakmai irányító 

intézkedése szerint

A témavizsgálat 

elrendelése során 

meghatározott szempontok 

szerint

A közfoglalkoztatás eszközrendszerének és eredményeinek 

elemzése
 - 

8. Vendéglátóipari tevékenység megyei célvizsgálata
2016. augusztus - 

szeptember
Heti ütemezés

Helyszíni ellenőrzés; 

adatbázis lekérdezése; 

adatszolgáltatás és 

iratbemutatás kérése

munkavégzés szabályosságának komplex vizsgálata
A célvizsgálat időtartama alatt munkaügyi felügyelőnként 5 

munkáltató ellenőrzése

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1. 2015. évi fahasználati munkák műszaki átvétele. 2016. I. félév ütemterv szerint

adminisztratív és 

kockázatelemzésen alapuló 

helyszíni ellenőrzés

Evt., Vhr.

2.
2016. évi erdősítési műszaki átvételek, erdősítések 

ellenőrzése.
2016.07.15.-2016.10.15. ütemterv szerint

adminisztratív és helyszíni 

ellenőrzés
elrendelés alapján

3. Befejezett erdősítések felülvizsgálata. 2016.01.01-12.31. ütemterv szerint
kockázatelemzésen alapuló 

helyszíni ellenőrzés
elrendelés alapján

4.
2016., ill. 2017. évi tervezett erdőgazdálkodási 

tevékenységek bejelentéseinek felülvizsgálata.
2016.01.01-12.31. ütemterv szerint

adminisztratív és helyszíni 

ellenőrzés
Evt., Vhr.

5. Erdőterv-módosítási kérelmek felülvizsgálata. 2016.01.01-12.31. ütemterv szerint
adminisztratív és  helyszíni 

ellenőrzés
Evt., Vhr.

6. Bejelentett erdőkárok ellenőrzése. 2016.01.01-12.31. eseti bejelentés alapján helyszíni ellenőrzés Evt., Vhr.

7.
Az erdészeti szakszemélyzeti tevékenységgel járó 

feladatok ellátásának ellenőrzése .
2016.01.01-12.31. ütemterv szerint

kockázatelemzésen alapuló 

adminisztratív és helyszíni 

ellenőrzés

71/2010. (V. 13.) FVM rendelet

8.
Az erdőben folytatott fakitermelések helyszíni 

ellenőrzése.
2016.01.01-12.31. ütemterv szerint

kockázatelemzésen alapuló 

helyszíni ellenőrzés
Evt., Vhr.

9. Faanyagszállítás ellenőrzése. 2016.01.01-12.31. ütemterv szerint
kockázatelemzésen alapuló 

helyszíni ellenőrzés
Evt., Vhr.

10.
Az erdőben folyó jogszerűtlen tevékenységek 

kivizsgálása.
2016.01.01-12.31. ütemterv szerint

lakossági bejelentések 

alapján és 

kockázatelemzésen alapuló 

helyszíni ellenőrzés

Evt., Vhr.

11. A fásításokban történő fakitermelések ellenőrzése 2016.01.01-12.31. ütemterv szerint

lakossági bejelentések 

alapján és 

kockázatelemzésen alapuló 

helyszíni ellenőrzés

Evt., Vhr.

Zala Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
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12.
MVH által delegált feladatok tárgykörében lefolytatott 

ellenőrzések.
2016.01.01-12.31.

eseti MVH megbízás 

alapján

az elrendelés szerint 

lefolytatott adminisztratív és 

helyszíni ellenőrzés

elrendelés alapján delegált ellenőri, társellenőri feladatok

13.
MVH által delegált feladatok tárgykörében lefolytatott 

ellenőrzések.
2016.01.01-12.31.

eseti MVH megkeresés 

alapján

az elrendelés szerint 

lefolytatott adminisztratív és 

helyszíni ellenőrzés

elrendelés alapján

szakmai ellenőrzések lefolytatása: erdőtelepítések 

befejezhetőséi állapotára vagy   visszmajor tárgyú 

megkeresésekre 

14.

A területrendezési ügyek tárgykörében jogszerüen 

endedélyezett erdőterület igénybevétel megvalósult 

állapotában történő műszaki átadás előtti ellenőrzés.

2016.01.01-12.31.
eseti megkeresés 

alapján

adminisztratív és helyszíni 

ellenőrzés
Evt., Vhr.

15. Hegyközségek törvényességi ellenőrzése 2016. év 2016.december 

iratbemutatás, helyszíni  

vagy adminisztratív 

ellenőrzés

Hegyközségekről szóló Tv előírásai alapján

16.
Nemzeti hatáskörben nyújtott beruházási támogatások 

utóellenőrzése
2016. IV. negyedév 2016.november

iratbemutatás, helyszíni 

ellenőrzés
68/2015 (III.30.) Korm. Rendelet 23.§ 

17. Őstermelők piaci ellenőrzése 2016. I., II., III., IV. negyedév havi és szezonális
iratbemutatás, piaci és 

helyszíni ellenőrzés
Szja Tv.,

18. Vadászat rendjének éjjeli ellenőrzése 2016.01.01-12.31. eseti helyszíni ellenőrzés 1996. évi LV. törvény

19. Társas vadászatok ellenőrzése 2016.01-02 hó, 11-12 hó idénynek megfelelően helyszíni ellenőrzés 1996. évi LV. törvény

20. Vadbegyűjtő helyek ellenőrzése 2016.01.01-12.31. eseti helyszíni ellenőrzés 1996. évi LV. törvény

21. Vadászati naplók ellenőrzése 2016.01.01-12.31. eseti helyszíni ellenőrzés 1996. évi LV. törvény

22. Hivatásos vadászok ellenőrzése 2016.01.01-12.31. eseti helyszíni ellenőrzés 1996. évi LV. törvény

23.
Éves vadgazdálkodási tervek végrehajtásának 

ellenőrzése
2016.06.01-08.31. eseti adatszolgáltatás 1996. évi LV. törvény

24. Vadászatra jogosult komplex ellenőrzése 2016.01.01-12.31. eseti
adatszolgáltatás, 

iratbemutatás
1996. évi LV. törvény

25. Haltelepítések ellenőrzése 2016.03.01-12.31. eseti helyszíni ellenőrzés 2013. évi CII. törvény

26. Horgászati, halászati tevékenység ellenőrzése 2016.03.01-12.31. eseti helyszíni ellenőrzés 2013. évi CII. törvény

27. Halgazdálkodási tervek végrehajtásának ellenőrzése 2016.03.01-12.31. eseti adatszolgáltatás 2013. évi CII. törvény

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.
Nagykanizsai Járási Hivatal Földhivatali Osztály átfogó 

szakmai felügyeleti ellenőrzése

2015.01.01.- ellenőzés 

időpontja
2016. november 15-ig

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb 

tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján 

történő ellenőrzés

Valamennyi szakterület vonatkozásában konkrét ügyiratok 

átvizsgálása, törvényességi, eljárásjogi szempontból

2.
Letenyei Járási Hivatal Földhivatali Osztály átfogó 

szakmai felügyeleti ellenőrzése

2015.01.01.- ellenőzés 

időpontja
2016. november 15-ig

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb 

tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján 

történő ellenőrzés

Valamennyi szakterület vonatkozásában konkrét ügyiratok 

átvizsgálása, törvényességi, eljárásijogi szempontból

3.

A földhasználati nyilvántartás feltöltöttsége érdekében 

tett intézkedések ellenőrzése valamennyi járási 

földhivatali osztálynál

2016.01.01.- ellenőrzés 

időpontja
2016. november 30-ig

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb 

tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján 

történő ellenőrzés

Bejegyzett területnagyság, törlésre kerülő bejegyzések, 

lefedettségi százalék megállapítása és a változás okainak 

felderítése

4.
A koordinációs vizsgálatok rendjének ellenőrzése a 

járási földhivatali osztályoknál

2016.01.01.- ellenőrzés 

időpontja
2016. november 15-ig

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb 

tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján 

történő ellenőrzés

Változási vázrajzok szakmai jogszabályoknak való 

megfelelésének ellenőrzése

A vizsgálat során kiemelten kell kezelni a szakmai előírások 

betartásának ellenőrzését, az adatszolgáltatási díjak és 

koordinációs vizsgálati díjak megállapításának a helyességét

 Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
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5.

A részarány földkiadás során szerzett osztatlan közös 

tulajdon megszüntetési eljárások során a részt vevő 

földmérési vállalkozások szakfelügyeleti ellenőrzése.

2016.01.01.- ellenőrzés 

időpontja
2016. november 15-ig

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb 

tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján 

történő ellenőrzés

Állami alapadatok felhasználásának, illetve a vonatkozó 

jogszabályok betertásának ellenőrzése, statisztikai célú 

adatgyűjtés, jogosulatlan munkavégzések feltárása

Folyamatos, mintavételes szakfelügyeleti ellenőrzése, mely 

kiterjed a földmérési jogszabályok, szabályzatok és minőségi 

követelmények betartásának az ellenőrzésére

6. Földmérési szakfelügyleti ellenőrzések lefolytatása
2016.01.01. - ellenőrzés 

időpontja
2016. november 15-ig

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb 

tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján 

történő ellenőrzés

Állami alapadatok felhasználásának, illetve a vonatkozó 

jogszabályok betertásának ellenőrzése, statisztikai célú 

adatgyűjtés, jogosulatlan munkavégzések feltárása

Folyamatos, mintavételes szakfelügyeleti ellenőrzése, mely 

kiterjed a földmérési jogszabályok, szabályzatok és minőségi 

követelmények betartásának az ellenőrzésére.

7.
A 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 

szabályainak gyakorlati alkalmazása

2014.03.15.- ellenőrzés 

időpontja
2016. november 15-ig

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb 

tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján 

történő ellenőrzés

vonatkozó jogszabály

8. TAKARNET felhasználók ellenőrzése
2016.01.01. - ellenőrzés 

időpontja
2016. november 15-ig

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb 

tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás útján 

történő ellenőrzés

jogszabályi rendelkezések
FÖMI-től kapott adatok alapján, járási földhivatalonként 

legalább egy felhasználó

9. 2016. évi határszemle végrehajtása
Elrendeléstől (2016. május) - 

2016. október 15.
2016. október 15-ig helyszíni ellenőrzés

Hasznosítási kötelezettség betratásának ellenőrzése, 

engedély nélküli más célú hasznosítási ügyek felderítése, 

földminősítési mintatérhálózat karbantartása

A megye erdő nélküli termőterületének 20%-a.

10. Parlagfű mentesség ellenőrzése
2016.07.01.-től a vegetációs 

iődszak végéig

2016.07.01.-től a 

vegetációs iődszak 

végéig

helyszíni ellenőrzés
Külterületen a parlagfűvel fertőzött területek felderítése, 

tényállás tisztázása, TIR rendszerbe való feltöltés

Részben közös ellenőrzés a Növény- és talajvédelmi 

Igazgatósággal

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.
I. fokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

tevékenység ellenőrzése Keszthelyi Járási Hivatalnál
2015.01.01.-2016.06.30. 2016. II. félév helyszíni ellenőrzés

vonatkozó szakmai/jogi szabályozás megfelelősségének 

vizsgálata

2.
I. fokú építésügyi hatósági munka ellenőrzése Lenti 

Város Jegyzőjénél
2014.01.01.-2015.12.31. 2015. I. félév helyszíni ellenőrzés

vonatkozó szakmai/jogi szabályozás megfelelősségének 

vizsgálata

3.
Építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok ellenőrzési 

ütemterveinek egyeztetése, nyomon követése
2016.01.01.-2016.12.31. folymatos adatszolgáltatás

vonatkozó szakmai/jogi szabályozás megfelelősségének 

vizsgálata

4.
Szakmai vezetői értekezlet (I. fokú építésügyi-, 

építésfelügyeleti  hatóságok vezetői részvételével)
2016.01.01.-2016.12.31.

2016. február, május, 

október hónap
tájékoztatás kérése

egységes jogalkalmazás elősegítése, tevékenységük jogszerű 

ellátásának elősegítése

4.
Szakmai vezetői értekezlet (önkormányzati főépítészek 

részvételével)
2016.01.01.-2016.12.31.

2016. április, 

szeptember hónap
tájékoztatás kérése

egységes jogalkalmazás elősegítése, tevékenységük jogszerű 

ellátásának elősegítése, a jogszabály által előírt egyeztetési 

kötelezettségek teljesülése

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.

Helyi adó igazgatás és gépjárműadó ügyintézés 

ellenőrzése

 a Nagypáli Közös Önkományzati Hivatalban,

a Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatalban

2015.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2016.06.30 helyszíni ellenőrzés

vonatkozó szakmai/jogi szabályozás megfelelősségének 

vizsgálata

2.

Kereskedelmi hatósági tevékenység ellenőrzése a 

Nagypáli Közös Önkományzati Hivatalban,

a Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatalban

2015.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2016.06.30 helyszíni ellenőrzés

vonatkozó szakmai/jogi szabályozás megfelelősségének 

vizsgálata

Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Hatósági és Oktatási Osztály
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3.

A birtokvédelmi végrehajtás során lefolytatott eljárások 

vizsgálata a Nagypáli Közös Önkományzati Hivatalban,

a Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatalban

2015.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2016.06.30 helyszíni ellenőrzés

vonatkozó szakmai/jogi szabályozás megfelelősségének 

vizsgálata

4.

Népességnyilvántartási és anyakönyvi munka  

ellenőrzése a Nagypáli Közös Önkományzati 

Hivatalban,

a Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatalban

2015.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2016.06.30 helyszíni ellenőrzés

vonatkozó szakmai/jogi szabályozás megfelelősségének 

vizsgálata

5.

Közlekedési igazgatási munka ellenőrzése a

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási 

Hivatalának Kormányablak Osztályán

2015.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2016.06.30 helyszíni ellenőrzés

vonatkozó szakmai/jogi szabályozás megfelelősségének 

vizsgálata

6.

Helyi adó igazgatás és gépjárműadó ügyintézés 

ellenőrzése

a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalban, 

és a Galamboki Közös Önkormányzati Hivatalban 

2015.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2016.12.31 helyszíni ellenőrzés

vonatkozó szakmai/jogi szabályozás megfelelősségének 

vizsgálata

7.

Kereskedelmi hatósági tevékenység ellenőrzése a 

Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalban, 

és a Galamboki Közös Önkormányzati Hivatalban 

2015.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2016.12.31 helyszíni ellenőrzés

vonatkozó szakmai/jogi szabályozás megfelelősségének 

vizsgálata

8.

Népességnyilvántartási és anyakönyvi munka  

ellenőrzése a Bázakerettyei Közös Önkományzati 

Hivatalban,

a Galamboki Közös Önkormányzati Hivatalban

2015.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2016.12.31 helyszíni ellenőrzés

vonatkozó szakmai/jogi szabályozás megfelelősségének 

vizsgálata

9.

A birtokvédelmi végrehajtás során lefolytatott eljárások 

vizsgálata a Bázakerettyei Közös Önkományzati 

Hivatalban,

a Galamboki Közös Önkormányzati Hivatalban

2015.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2016.12.31 helyszíni ellenőrzés

vonatkozó szakmai/jogi szabályozás megfelelősségének 

vizsgálata

10.

Közlekedési  igazgatási munka ellenőrzése

a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaszentgróti Hatósági, 

Gyámügyi és Okmányirodai Osztályán

2015.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2016.12.31 helyszíni ellenőrzés

vonatkozó szakmai/jogi szabályozás megfelelősségének 

vizsgálata

11.

Ket. hatályosulásának ellenőrzése 

a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaszentgróti Hatósági, 

Gyámügyi és Okmányirodai Osztályán

2015.01.01.-ellenőrzést 

megelőző hónap vége
2016.12.31 helyszíni ellenőrzés

vonatkozó szakmai/jogi szabályozás megfelelősségének 

vizsgálata

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

I. Hatósági ellenőrzések 

1. Érettségi vizsgák szervezésével és 

lebonyolításával kapcsolatos hatósági 

ellenőrzések 

1.

Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi 

Szakképző Iskola és Kollégium (8360 Keszthely, 

Mártírok útja 1.)

2016. január  4-től a helyszíni  

ellenőrzés időpontjáig
2016. június-július helyszíni ellenőrzés

229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

2.
Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola (Lenti, 

Zrínyi M. u. 5.)

2016. január  4-től a helyszíni  

ellenőrzés időpontjáig
2016. június-július helyszíni ellenőrzés

229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

3.
Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola 

(Lenti, Petőfi Sándor 23.)

2016. január 4-től a helyszíni  

ellenőrzés időpontjáig
2016. június-július helyszíni ellenőrzés

229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

4. Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.)
2016. január  4-től a helyszíni  

ellenőrzés időpontjáig
2016. június-július helyszíni ellenőrzés

229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

5.
Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és 

Szakiskola (8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16.)

2016. január 4-től a helyszíni  

ellenőrzés időpontjáig
2016. június-július helyszíni ellenőrzés

229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

 2. A nevelési-oktatási intézmények hatósági 

ellenőrzése

1.
Zalalövői Napköziotthonos Óvoda (8999 Zalalövő,  

Deák Ferenc utca 5-7.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. január helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

2.
Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda (8996 Zalacséb, 

Kossuth Lajos út 24.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. január helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

3.
Zalaszentgyörgyi Napköziotthonos Óvoda (8994 

Zalaszentgyörgy, Kossuth utca 51.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. január helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

4.
Csonkahegyháti Bóbita Óvoda (8918 Csonkahegyhát, 

Kossuth utca 15.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. január helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
13. oldal



5.
Búcsúszentlászlói Napközi Otthonos Óvoda (8925 

Búcsúszentlászló, Béke utca 3.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. február helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

6.
Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola (8897 Söjtör, 

Deák Ferenc utca 140.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. február helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

7.
Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola (8900 

Zalaegerszeg, Landorhegyi út 12.

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. február helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

8. Söjtöri Óvoda (8897 Söjtör, Petőfi utca 2.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. február helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

9. Pacsai Általános Iskola (8761 Pacsa, József Attila u. 13. )

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. február helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

10. Pacsai Napsugár Óvoda (8761 Pacsa, József Attila utca 15.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. február helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

11.
Csány László Általános Iskola (8782 Zalacsány, Csány 

László utca 6.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. március helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

12.Gelsei Szivárvány Óvoda (8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 82.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. március helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

13.
Alsópáhoki Szivárvány Óvoda (8394 Alsópáhok, Fő 

utca 41.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. március helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

14.
Dr. Szántó Imre Általános Iskola (8394 Alsópáhok, Fő 

út 122.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. március helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

15.
Zalacsányi Csány László Óvoda (8782 Zalacsány, 

Dózsa Gy. utca 2.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. március helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

16.
Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda (8767 

Felsőrajk, Szabadság út 52.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. március helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

17.
Keszthelyi Életfa Óvoda ( 8360 Keszthely, Vaszary 

Kolos utca 12. )

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016.április helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

18.
Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola (8360 Keszthely, Vásár tér 10.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016.április helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

19.
Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola (8360 Keszthely, Fodor utca 43.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016.április helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

20.
Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti 

Iskola (8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 3.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016.április helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

21.
Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda (8315 Gyenesdiás, 

Bartók B. utca 1.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016.április helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

22.
Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola (8315 Gyenesdiás, Kossuth utca 91.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016.április helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

23.
Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola (8314 

Vonyarcvashegy, Fő út 84/1.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. május helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

24.
Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda (8314 

Vonyarcvashegy, Virág Benedek utca 2.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. május helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

25. Nemesbüki Óvoda (8371 Nemesbük, Rákóczi utca 28.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. május helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

26.
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsőde ( 8372 Cserszegtomaj, Iskola utca 17. )

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. május helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

14. oldal



27.
Szabó István Általános Iskola 8372 Cserszegtomaj, 

Iskola utca 17.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. május helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

28. Rezi Óvoda (8373 Rezi, Iskola utca 2.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. június helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

29.

Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola (3384 Kisköre, 

Széchenyi u. 42.) Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 

2. sz. telephelye (8895 Pusztamagyaród, Fő út 16.) 

Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 3. sz. telephelye 

(8973 Csesztreg, Dózsa György u. 1.) Harmónia 

Alapfokú Művészeti Iskola 4. sz. telephelye (8878 

Lovászi, Lakótelep 96.) Fenntartó: SZINKÉP Alapítvány 

(8600 Siófok, Széchenyi u. 8-10.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. június helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

30.
Hahóti Napköziotthonos Óvoda (8771 Hahót, Kossuth 

tér 3. )

2015. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. szeptember helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

31.
Újudvari Móra Ferenc Óvoda (8778 Újudvar, Ország út 

33.)

2015. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. szeptember helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

32.
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde 

(8796 Türje, Petőfi tér 2.)

2015. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. október helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

33.
Sümegcsehi Lurkó Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde 

(8357 Sümegcsehi, Kossuth utca 1.)

2015. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. október helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

34.
Fazekas József Általános Iskola (8357 Sümegcsehi, 

Kossuth utca 1.)

2015. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. október helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

35.
Pákai Öveges József Általános Iskola (8956 Páka, 

Ifjúság út 13.)

2015. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. október helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

36. Pákai Öveges József Óvoda (8956 Páka, Ifjúság utca 11.)

2015. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. október helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

37.
Zalabéri Kastélykert Óvoda (8798 Zalabér, Hunyadi 

utca 2.)

2015. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. október helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

38.
Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda (8342 Óhíd, 

Petőfi Sándor utca 9.)

2015. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. november helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

39.

Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium és Kollégium Deák Ferenc 

Általános Iskolája (8784 Kehidakustány, Deák Ferenc 

utca 3.)

2015. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. november helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

40.
Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda 

(8784 Kehidakustány, Deák Ferenc utca 1.)

2015. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. november helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

41.
Pakodi Szivárvány Óvoda (8799 Pakod, Csány László 

utca 2.)

2015. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. november helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

42.
Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola (8900 

Zalaegerszeg, Köztársaság útja 2/a.)

2015. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. november helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

43. Pölöskei Óvoda (8929 Pölöske, Petőfi Sándor utca 122.)

2015. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. december helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

44.
Bandi Cica Montessori Óvoda (8900 Zalaegerszeg, 

Petőfi Sándor utca 37.)

2015. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. december helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

45.

Heidi Német Nemzetiségi Óvoda Lila Akác Német 

Nemzetiségi Tagóvoda (8360 Keszthely, Deák Ferenc 

út 55.)

2015. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. december helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján

II.  A nem helyi önkormányzatok által fenntartott 

nevelési-oktatási intézmények fenntartói  

tevékenységének törvényességi ellenőrzése 

 

15. oldal



1. Veszprémi Érsekség (8200 Veszprém, Vár u. 18.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016.április helyszíni ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-a alapján

2. SZINKÉP Alapítvány (8600 Siófok, Széchenyi u. 8-10.) 

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. június helyszíni ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-a alapján

3.
Piarista Rend Magyar Tartománya (1052 Budapest, 

Piarista köz 1.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. szeptember

Adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb 

tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-a alapján

4.

School of Business Vezetőképző és Tanácsadó 

Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (6725 Szeged, Tisza Lajos körút 12.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. szeptember

Adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb 

tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-a alapján

5.
Szociális Missziótársulat (1013 Budapest, Krisztina krt. 

61/a.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. szeptember

Adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb 

tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-a alapján

6.
Kaposvári Református Egyház (7400 Kaposvár, 

Kossuth L. utca 23.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. november helyszíni ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-a alapján

8.
Bandi Cica Játékpedagógiai Alapítvány (8900 

Zalaegerszeg, Fejér György út 2/d.)

2014. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. december helyszíni ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-a alapján

9.
Vállai Nonprofit Kft. (2084 Pilisszentiván, Szabadság 

utca 219.)

2013. szeptember 1-jétől a 

helyszíni ellenőrzés 

időpontjáig

2016. december helyszíni ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-a alapján

Sorsz

ám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.
Közigazgatási szervek vezetői munkáltatói 

intézkedéseinek törvényességi ellenőrzése
2016. év folyamatos

helyszíni ellenőrzés, 

adatbekérés,

iratbemutatás
jogszabályban meghatározottak szerint

2. 

A közszolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok 

végrehajtásának ellenőrzése a jogszabályban 

meghatározottak szerint

2016. év folyamatos

helyszíni ellenőrzés, 

adatbekérés,

iratbemutatás jogszabályban, kormányhatározatban meghatározottak szerint

Sorsz

ám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.

 az ügyiratkezelésről, valamint a kezelt adatok 

nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtásának 

ellenőrzése az illetékes közlevéltárral egyeztetett 

ellenőrzési terv és program szerint az érintett Közös 

Önkormányzati Hivatalokban és a Zala Megyei 

Kormányhivatal Járási Hivatalaiban.

2016.április 1-től - december 

10-ig

MNL ZM Levéltárral 

egyeztett ellenőrzési 

terv szerint

helyszíni ellenőrzés

Az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és 

program szerint az iratkezelés helyzetének feltárása, továbbá 

annak vizsgálata, hogy az iratkezelés gyakorlati végrehajtása 

megfelel-e az ügyiratkezelésről szóló jogszabályokban, 

szabályzatokban foglaltaknak, különös tekintettel a 335/2005. 

(XII.29.) Korm. rendelet 67/C. § (2) bekezdésében foglaltakra.

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.

Az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, 

az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes 

működésének ellenőrzése.

2016. 01. 01-től 2016.12.31-

ig

Nyilvántartásba vételt 

követő 30 napon belül

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb 

tájékoztatás kérés, hatósági 

nyilvántartások

2009. évi CXV. törvény szerint

Zala Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály Jogi, Perképviseleti és Humánpolitikai Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály Koordinációs és Szervezési Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatal Földhivatali Osztály

 Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Kormányablak Osztály 

16. oldal



Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.
Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és 

mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése

Rendszeres, átfogó jellegű 

2016. július 1. -től 2016. 

október 30.-ig

Időjárási körülmények, 

vegetációs időszak, 

illetve az egyedi 

bejelntések számától 

függ

Helyszíni szemle, ortofotó 2007. évi CXXIX. törvényben megfogalmazott

2. Parlagfűvel fertőzött területek felkutatása
2016. július 1-től 2016. 

október 30-ig

Célidőszakban heti egy 

alkalom

Helyszíni szemle, a FÖMI 

által működtetett 

távérzékeléses 

veszélyeztetettségi 

térképek

2008. évi XLVI. törvényben megfogalmazott

3.
Újrahasznosítási kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése
teljes naptári év

2016. július 1-től 2016. 

október 30-ig
Helyszíni szemle, ortofotó 2007. évi CXXIX. törvényben megfogalmazott

4.
Művelési ág változás bejelentésének ellenőrzése, 

Földminőségi mintaterek helytállóságának ellenőrzése
teljes naptári év

2016. július 1-től 2016. 

október 30-ig
Helyszíni szemle, ortofotó 2007. évi CXXIX. törvényben megfogalmazott

5.
Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának 

feltárása
teljes naptári év

2016. július 1-től 2016. 

október 30-ig
Helyszíni szemle, ortofotó 2007. évi CXXIX. törvényben megfogalmazott

6. Földmérési helyszínelés teljes naptári év

Időjárási körülmények, 

vegetációs időszak, 

illetve az egyedi 

bejelntések számától 

függ

Helyszíni szemle, ortofotó 2012. évi XLVI. törvényben megfogalmazott

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.

Egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, az 

egyéni vállalkozói tevékenység törvényes 

működésének biztosítása

2016. január 1-től 2016. 

december 31-ig

nyilvántartásba vételt 

követő 30 napon belül

Adatszolgáltatás, 

iratbetekintés, hatósági 

nyilvántartások, egyéb 

tájékoztatás kérés

jogszabályban előírtak szerint

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.
Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és 

mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése
teljes naptári év

Időjárási körülmények, 

vegetációs időszak, 

illetve az egyedi 

bejelntések számától 

függ

Helyszíni szemle, ortofotó 2007. évi CXXIX. törvényben megfogalmazott

2. Parlagfűvel fertőzött területek felkutatása
2016. július 1-től 2016. 

október 31-ig

Célidőszakban heti egy 

alkalom

Helyszíni szemle, a FÖMI 

által működtetett 

távérzékeléses 

veszélyeztetettségi 

térképek

2008. évi XLVI. törvényben megfogalmazott

3.
Újrahasznosítási kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése
teljes naptári év

2016. július 1-től 2016. 

október 30-ig
Helyszíni szemle, ortofotó 2007. évi CXXIX. törvényben megfogalmazott

4. Művelési ág változás bejelentésének ellenőrzése, teljes naptári év
Egyedi, bejelentésektől 

függő ütemezés
Helyszíni szemle, ortofotó 2007. évi CXXIX. törvényben megfogalmazott

5.
Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának 

feltárása
teljes naptári év

2016. július 1-től 2016. 

október 30-ig
Helyszíni szemle, ortofotó 2007. évi CXXIX. törvényben megfogalmazott

6.
Földminőségi mintaterek helytállóságának ellenőrzése, 

Határszemle

2016. június 1-től 2016. 

szeptember 30-ig

Előzetes ütemezéstől 

függő
Helyszíni szemle, ortofotó Földművelésügyi Minisztérium útmutatója szerint

7. Földmérési helyszínelés teljes naptári év

Időjárási körülmények, 

vegetációs időszak, 

illetve az egyedi 

bejelntések számától 

függ

Helyszíni szemle, ortofotó 2012. évi XLVI. törvényben megfogalmazott

Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatal Kormányablak Osztály

17. oldal



8.
TAKARNET felhasználók ellenőrzésében igény szerinti 

közreműködés

2016. január 1-től 2016. 

december 31-ig

2016.01.01-től 

folyamatosan,                       

Zala Megyei 

Kormányhivatal 

Földhivatalának 

felkérése alapján

Adatszolgáltatás, 

iratbetekintés
1997 évi CXLI. törvényben megfogalmazott

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.

Üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői 

tevékenységet folytató szolgáltató adataiban 

bekövetkezett változás ellenőrzése

2016.
2016.01.01. - 

2016.12.31.

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás
jogszabályban előírtak szerint

2. Ideiglenes menazséria működésének ellenőrzése 2016. eseti
iratbemutatás , helyszíni 

ellenőrzés
jogszabályban előírtak szerint

3.
Állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtásának 

ellenőrzése
2016. eseti

iratbemutatás , helyszíni 

ellenőrzés
jogszabályban előírtak szerint

4.
Környezetvédelmi hatóságként mérőrendszerek 

kialakításának és működésének ellenőrzése
2016. eseti

iratbemutatás , helyszíni 

ellenőrzés
jogszabályban előírtak szerint

5.
Temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő 

feladatok ellátásának utóellenőrzése
2016.

2016.01.01. - 

2016.12.31

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, szükség 

szerint helyszíni ellenőrzés

jogszabályban előírtak szerint

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1. Kockázatbecslésen alapuló létesítmény ellenőrzések 2016 év negyedéves helyszíni ellenőrzés
élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és állatvédelmi 

jogszabályokban előírtaknak történő megfelelés
NÉBIH által elrendelve

2. Kölcsönös megfeleltetés (KM) ellenőrzések 2016 év II.,IV. negyedév helyszíni ellenőrzés
élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és állatvédelmi 

jogszabályokban előírtaknak történő megfelelés
NÉBIH által elrendelve

3. Szezonális ellenőrzések 2016 év II.,III. IV. negyedév helyszíni ellenőrzés
élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és állatvédelmi 

jogszabályokban előírtaknak történő megfelelés
NÉBIH által elrendelve

4. ENAR ( állat azonosító rendszer) ellenőrzések 2016 év IV. negyedév helyszíni ellenőrzés
állategészségügyi jogszabályokban előírtaknak történő 

megfelelés
NÉBIH által elrendelve

5. Nagylétszámú állattartó telepek TBC, TSE ellenőrzései 2016 év IV. negyedév helyszíni ellenőrzés
állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályokban előírtaknak 

történő megfelelés
NÉBIH/saját tervezés

6. Mélységi ellenőrzések 2016 év negyedévente kijelölt helyszíni ellenőrzés
élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és állatvédelmi 

jogszabályokban előírtaknak történő megfelelés
Megyei Rendőrkapitányság szervezésében

7. Nemzetközi állat ellenőrzőpont Rédics ellenőrzések 2016 év folyamatos helyszíni ellenőrzés
állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályokban előírtaknak 

történő megfelelés
saját/értesítés

8. Panasz, bejelentés kivizsgálások 2016 év eseti helyszíni ellenőrzés
élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és állatvédelmi 

jogszabályokban előírtaknak történő megfelelés
bejelentés által

9. Új létesítmények esetén előírt ellenőrzések 2016 év eseti helyszíni ellenőrzés
élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és állatvédelmi 

jogszabályokban előírtaknak történő megfelelés
Közös Önkormányzati Hivatalok értesítése alapján

10. RASSF riasztási rendszer 2016 év eseti helyszíni ellenőrzés
élelmiszerlánc-biztonsági jogszabályokban előírtaknak történő 

megfelelés
NÉBIH által elrendelve

11.
Járáson belüli szolgáltató állatorvosok közcélú 

igénybevétele esetén az elvégzett munka ellenőrzése
2016 év folyamatos tevékenység helyszínén

állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályokban előírtaknak 

történő megfelelés

Megyei Élemlánc-bizt.,Növ.-és talajvéd. Főosztály kiírása 

alapján

12. Ételfertőzések kivizsgálása 2016 év eseti helyszíni ellenőrzés
élelmiszerlánc-biztonsági jogszabályokban előírtaknak történő 

megfelelés
bejelentés által

13. Éves monitoring vizsgálatok 2016 év folyamatos helyszíni ellenőrzés
élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és állatvédelmi 

jogszabályokban előírtaknak történő megfelelés
NÉBIH által elrendelve

14. Járványvédelmi ellenőrzések 2016 év folyamatos helyszíni ellenőrzés
állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályokban előírtaknak 

történő megfelelés

Megyei Élemlánc-bizt.,Növ.-és talajvéd. Főosztály kiírása 

alapján

Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatal Gyámügyi és Hatósági Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

18. oldal



15.
Támogatások, pályázatok elbírásálához szükséges 

ellenőrzések
2016 év eseti

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás

élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és állatvédelmi 

jogszabályokban előírtaknak történő megfelelés
ügyfél kérelme alapján

16. Nemzetközi  állatszállítások (TRECES) ellenőrzése 2016 év folyamatos

helyszíni ellenőrzés és/vagy  

EU informatikai Internet rsz.-

en

élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és állatvédelmi 

jogszabályokban előírtaknak történő megfelelés
ügyfél kérelme)TRACES rendszer alapján

17.
Nyilvántartásba vételek, regisztrációkhoz szükséges 

ellenőrzések
2016 év folyamatos

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás

élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és állatvédelmi 

jogszabályokban előírtaknak történő megfelelés
ügyfél kérelme alapján

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.
Üzletszerű társasházkezelői, és üzletszerű ingatlan-

kezelői tevékenység ellenőrzése
2016. 01.01.-2016.12.31.

2016. 06.01.-

2016.12.31.

 Adatszolgáltatás, 

iratbemutatás és egyéb 

tájékoztatás kérésével 

megvalósuló ellenőrzés,  

hatósági nyilvántartáshoz 

telepített rendszerből 

történő ellenőrzés,helyszíni 

ellenőrzés, adatot 

igényelhet a bűnügyi 

nyilvántartási rendszerből.

A nyilvántartásban szereplő szolgáltató folytatja –e az adott 

tevékenységet,a tevékenységet végző megfelel –e a 

Törvényben meghatározottaknak:büntetlen előélet,a 

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás, 

tevékenységgel összefüggő köztartozás-mentesség 

vizsgálata, előírt szakképesítés megléte.

Az ellenőrzés jogalapja:2003. évi CXXXIII. Törvény,2009. évi 

LXXVI. Törvény, 2004. évi CXL. Törvény,23/2013 (VI.28.) 

NGM rendelet,186/2009. (IX.10.) Kormányrendelet

2.
Temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő 

feladatok ellátásának utóellenőrzése
2016. 01.01.-2016.12.31.

2016. 06.01.-

2016.12.31.

 Adatszolgáltatás, 

iratbemutatás és egyéb 

tájékoztatás kérésével 

megvalósuló ellenőrzés,  

hatósági nyilvántartáshoz 

telepített rendszerből 

történő  ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés.

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi 

elemeinek illetve teljesítésének ellenőrzése, a  

temetőüzemeltetéssel összefüggő nyilvántartások, 

szabályzatok, egyéb dokumentációk ellenőrzése,a  

temetőüzemeltető kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése, 

a  temető létesítményeinek ellenőrzése, temetési hely 

ellenőrzése, a temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzés.

Az ellenőrzés jogalapja:1999. évi XLIII. Törvény, 2009. évi 

LXXVI. Törvény, 2004. évi CXL. Törvény,145/1999. (x. 1.) 

Kormányrendelet,

3.
Temetkezési szolgáltatókkal összefüggő feladatok 

ellenőrzése
2016. 01.01.-2016.12.31.

2016. 06.01.-

2016.12.31.

Adatszolgáltatás, 

iratbemutatás és egyéb 

tájékoztatás kérésével 

megvalósuló ellenőrzés,  

hatósági nyilvántartáshoz 

telepített rendszerből 

történő ellenőrzés,helyszíni 

ellenőrzés, adatot 

igényelhet a bűnügyi 

nyilvántartási rendszerből.

A temetkezési szolgáltatást végző büntetlen előéletű, és nem 

áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,vagyoni biztosíték 

rendelkezésre állása (pénzügyi teljesítőképesség ),az alapvető 

kegyeleti feltételeknek, valamint a munkavégzésre vonatkozó 

előírásoknak megfelelő, a tevékenység méltóságát nem sértő, 

a környezetben élők egészségét és a környezetet nem 

veszélyeztető telephellyel rendelkezés,összeférhetetlenség, a 

temetkezési szolgáltató saját maga, vagy legalább egy, a 

temetkezési szolgáltatási tevékenységben személyesen 

közreműködő alkalmazottja rendelkezik a kormányrendeletben 

meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott 

meghatározott feltételeknek, a telephelyen a temetésfelvétel 

és a kellékbemutató céljára szolgáló tevékenység céljára 

külön helyiség biztosításának ellenőrzése, annak ellenőrzése, 

hogy fekvőbeteg-szakellátást végző egészségügyi intézmény 

bármely pontjától számított 200 méteres távolságon belül nem 

lehet temetkezési szolgáltatás, temetkezési szolgáltatás 

ismertetése vagy temetkezési szolgáltatás közvetítése, 

valamint temetkezési kellék bemutatása céljából székhelyet 

vagy telephelyet létesíteni és működtetni, a  létesítésre és 

működtetésre vonatkozó korlátozás nem alkalmazandó abban 

Az ellenőrzés jogalapja:1999. évi XLIII. Törvény, 2009. évi 

LXXVI. Törvény, 2004. évi CXL. Törvény,145/1999. (x. 1.) 

Kormányrendelet,

4.

Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes 

működésének és nyilvántartásuk közhitelességének 

biztosítása

2016.01.01- 2016.12.31.

Nyilvántartásba vételt 

követő 30 napon 

belül,éves ellenőrzési 

terv alapján 

folyamatosan. 

Iratbemutatás,hatósági 

engedélyek,nyilvántartások, 

adatszolgáltatás, egyéb 

tájékoztatás kérés.

Az egyéni vállakozó működése megfelel-e a jogszabályi 

rendelkezéseknek.

Az ellenőrzés jogalapja: Az egyéni vállalkozóról és egyéni 

cégről szóló 2009.évi CXV tv. /Evectv/ 19.§/A

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaszentgróti Járási Hivatala Földhivatali Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaszentgróti Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Kormányablak Osztály

19. oldal



1.
TAKARNET felhasználás ellenőrzésében való 

közreműködés.
2016. 01.01-2016.12.31.

Zala Megyei 

Kormányhivatal  

Zalaszentgróti Járási 

Hivatal hatósági 

ellenőrzési terve 

alapján.

Helyszíni ellenőrzés

A TAKARNET ellenőrzések lefolytatása a Zala Megyei 

Kormányhivatal  feladat és hatáskörébe tartozik, a Zala 

Megyei Kormányhivatal  Zalaszentgróti Járási Hivatal csak 

esetleges bevonása esetén működik közre.  

Az ellenőrzés jogalapja:Az ingatlannyilvántartásról szóló 1997 

évi CXLI. törvény 75 § (4) bekezdése, továbbá a földhivatalok, 

valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, 

illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások 

részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 4 § (2) bekezdése.

2.
Földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő 

kötelezettségek ellenőrzése.
2016.01.01-2016.12.31.

Zala Megyei 

Kormányhivatal  

Zalaszentgróti Járási 

Hivatala hatósági 

ellenőrzési terve  

alapján.

Helyszíni ellenőrzés.

A Zala Megyei Kormányhivatal  Zalaszentgróti Járási Hivatala 

biztonsági okmányt kezelő felhasználónál ellenőrzi a 

biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, 

jegyzőkönyvvezetési, érvénytelenítési, biztonsági tárolásra 

vonatkozó előírásokat, valamint a biztonsági okmányokra 

vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási 

kötelezettségeket.

Az ellenőrzés jogalapja: A mező-és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. 

évi CCXII. törvény 44/A §.-a, továbbá a földhivatalok, valamint 

a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, 

illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások 

részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 7 § (2) bekezdés b.) pontja.

3.

A termőföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes 

hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség 

ellenőrzése

2016.05.15-2016.10.15.

Földművelésügyi 

Minisztérium Földügyi 

Főosztálya által 

elrendelt határszemle 

ellenőrzések szerint.

Helyszíni ellenőrzés.

A termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott 

földrészleteken a hasznosítási kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése.

Az ellenőrzés jogalapja: A termőföld védelméről szóló 2007. 

évi CXXIX. törvény  5 §.-a. 

4. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 2016.07.01.-2016.10.15.
Az időszakon belül heti 

egy nap.
Helyszíni ellenőrzés.

Külterületen az ingatlanügyi hatóság által az élelmiszerláncról 

és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17 § 

(4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése.  

Az ellenőrzés jogalapja: A parlagfű elleni közérdekű 

védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a 

közérdekű védekezés költségei megállapításának és 

igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) 

Korm. Rendelet 3 §. (1) bekezdése. 

5.
Szerzési korlátozások és feltételek teljesülésének 

hatósági ellenőrzése
2016.01.01- 2016.12.31. folyamatos

Adatbázisból való 

lekérdezés, nyilatkozatok 

bekerése.

A földekre vonatkozó szerződésekben foglaltak betartásának 

ellenőrzése.

Az ellenőrzés jogalapja: A földhivatalok, valamint a Földmérési 

és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, 

továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól 

szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7 § (2) bekezdés a.) 

pontja.

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.

Az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, 

az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes 

működésének biztusítása. 2016.01.01-től 2016.12.31-ig

nyilvántartásba vételt 

követő 30 napon belül

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb 

tájékoztatás kérés, hatósági 

nyilvántartások.

Az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 

rendelkezéseknek.

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1. Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések lefolytatása. 2016.01.01.-2016.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés jogszabályban előírtak szerint

2.
Jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében 

épület-állagfelülvizsgálatok.
2016.01.01.-2016.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés jogszabályban előírtak szerint

3.

Szabálytalan építési tevékenységek felkutatása, 

építésrendészeti eljárás keretében folytatott 

ellenőrzések

2016.01.01.-2016.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés jogszabályban előírtak szerint

4. Elektronikus építési naplók ellenőrzése 2016.01.01.-2016.12.31. folyamatos
távoli elérés, helyszíni 

ellenőrzés
jogszabályban előírtak szerint

5.
Kivitelezésben részt vevők szakmagyakorlási 

jogosultságainak ellenőrzése.
2016.01.01.-2016.12.31. folyamatos

távoli elérés, helyszíni 

ellenőrzés
jogszabályban előírtak szerint

6. Szakmai értekezlet 2016.01.01.-2016.12.31.
kétheti 

rendszerességgel
tájékoztatás kérése jogszabályban előírtak szerint

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1. Kockázatbecslésen alapuló létesítmény ellenőrzések 2016. év negyedéves helyszíni ellenőrzés
jogszabályi előírásoknak való megfelelés

NÉBIH által elrendelve

2. Kölcsönös megfeleltetés (KM) ellenőrzések 2016. év II.-IV. negyedév helyszíni ellenőrzés jogszabályi előírásoknak való megfelelés NÉBIH által elrendelve

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Kormányablak Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi, Hatósági és Gyámügyi Osztály  

20. oldal



3. Szezonális ellenőrzések 2016. év II.-IV. negyedév helyszíni ellenőrzés jogszabályi előírásoknak való megfelelés NÉBIH által elrendelve

4. ENAR ( állat azonosító rendszer) ellenőrzések 2016. év II.-IV. negyedév helyszíni ellenőrzés jogszabályi előírásoknak való megfelelés NÉBIH által elrendelve

5. Nagylétszámú állattartó telepek TBC, TSE ellenőrzései 2016. év I.-IV. negyedév helyszíni ellenőrzés
jogszabályi előírásoknak való megfelelés

NÉBIH/saját tervezés

6. Panasz, bejelentés kivizsgálások 2016. év eseti helyszíni ellenőrzés jogszabályi előírásoknak való megfelelés bejelentés által

7. Új létesítmények esetén előírt ellenőrzések 2016. év folyamatos helyszíni ellenőrzés jogszabályi előírásoknak való megfelelés Kereskedelmi hatóság értesítése alapján

8. RASSF riasztási rendszer 2016. év eseti helyszíni ellenőrzés jogszabályi előírásoknak való megfelelés NÉBIH által elrendelve

9.
Járáson belüli szolgáltató állatorvosok közcélú 

igénybevétele esetén az elvégzett munka ellenőrzése
2016. év folyamatos tevékenység helyszínén

jogszabályi előírásoknak való megfelelés

Megyei ÉLBÁI kiírása alapján

10. Ételfertőzések kivizsgálása 2016. év eseti helyszíni ellenőrzés jogszabályi előírásoknak való megfelelés bejelentés által

11. Éves monitoring vizsgálatok 2016. év folyamatos helyszíni ellenőrzés jogszabályi előírásoknak való megfelelés NÉBIH által elrendelve

12. Járványvédelmi ellenőrzések 2016. év folyamatos helyszíni ellenőrzés jogszabályi előírásoknak való megfelelés Megyei ÉLBÁI kiírása alapján

13.
Támogatások, pályázatok elbírásálához szükséges 

ellenőrzések
2016. év eseti

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás jogszabályi előírásoknak való megfelelés
ügyfél kérelme alapján

14. Nemzetközi  állatszállítások (TRECES) ellenőrzése 2016. év folyamatos

helyszíni ellenőrzés és/vagy  

EU informatikai Internet rsz.-

en jogszabályi előírásoknak való megfelelés

ügyfél kérelme)TRACES rendszer alapján

15.
Nyilvántartásba vételek, regisztrációkhoz szükséges 

ellenőrzések
2016. év folyamatos

adatszolgáltatás, 

iratbemutatás jogszabályi előírásoknak való megfelelés
ügyfél kérelme alapján

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1. Határszemle 2016.01.01-től 2016.12.31-ig folyamatos helyszíni ellenőrzés Művelési kötelezettség teljesítése
Nincs összevont hatósági ellenőrzés, kizárólag Földhivatali 

ellenőrzési folyamat

2. Parlagfűmentesség
2016.07.01-től a vegetációs 

időszak végéig
folyamatos helyszíni ellenőrzés Parlagfű elleni védekezés

3.
Szerzési korlátozások és feltételek teljesülésének 

hatósági ellenőrzése
2016.01.01-től 2016.12.31-ig folyamatos

helyszíni ellenőrzés, 

adatbázisból való 

lekérdezés, nyilatkozatok 

bekerése

A földekre vonatkozó szerződésekben foglaltak betartásának 

ellenőrzése Nincs összevont hatósági ellenőrzés, kizárólag Földhivatali 

ellenőrzési folyamat

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

 1.

Halolaj tartalmú étrend-kiegészítő készítmények 

ellenőrzése: 

Omega3-at, omega6-ot tartalmazó termékek esetében 

címkevizsgálat, valamint a két komponensre 

vonatkozóan célzott laboratóriumi vizsgálatok 

elvégzése

 2016. március 1* - december 

31.  
folyamatos

helyszíni 

ellenőrzés,laboratóriumi 

mintavételezés: monitoring 

terv alapján

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és 

a 432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások 

ellenőrzése. Omega3, omega6 tartalmú készítmények 

esetében címkevizsgálat, célzott laboratóriumi vizsgálatokkal 

kiegészítve. 

élelmezés- és táplálkozásegészségügy

2.

Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt 

célcsoportot képező interneten forgalmazott fogyás 

elősegítés céljából forgalmazott termékek célzott 

laboratóriumi vizsgálatának elvégzése

2016. május 1* - december 

31.
folyamatos  mintavétel

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és 

a 432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások 

ellenőrzése, gyógyszer-hatóanyag tartalomra vonatkozóan 

célzott laboratóriumi vizsgálatokkal.

élelmezés- és táplálkozásegészségügy

3.

Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának ellenőrzése  2016. március 1* - december 

31.  
folyamatos

helyszíni 

ellenőrzés,mintavétel

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. 

(IV. 26.) ESzCsM rendelet, a speciális gyógyászati célra szánt 

tápszerről szóló 24/2003. (V. 9.) EüM rendelet, valamint a 

1924/2006/EK rendeletben foglalt jelölések, a tápanyag-

összetétel és az egészségre vonatkozó állítások ellenőrzése, 

laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

élelmezés- és táplálkozásegészségügy

4.

Cumik és cuclik egészségügyi követelményeinek, 

forgalmazás feltételeinek ellenőrzése:

- szilikon gumiból készült etető cumik esetében a 

kioldható anyag tartalom meghatározása és a peroxid 

maradék kimutatása laboratóriumi vizsgálatokkal

2016. március 1* - december 

31.  
folyamatos

helyszíni 

ellenőrzés,mintavétel

A cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a 

forgalmazás feltételeiről szóló 9/2002. (X.17.) ESzCsM 

rendelet 6.§-a alapján minőségi és egészségügyi 

megfelelőségről szóló dokumentum ellenőrzése, laboratóriumi 

vizsgálatokkal kiegészítve.

élelmezés- és táplálkozásegészségügy

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
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5.

Az óvodai és általános iskolai közétkeztetés 

zsírenergia és cukorenergia laboratóriumi vizsgálata, 

Na vizsgálattal kiegészítve

2016. március 1* - december 

31.  
folyamatos

helyszíni 

ellenőrzés,mintavétel

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

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

foglaltak ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

élelmezés- és táplálkozásegészségügy

6.
Nevelési -oktatási intézményekben történő diétás 

étkeztetés biztosításának vizsgálata.

2016. március 1* - december 

31.  
folyamatos

helyszíni 

ellenőrzés,mintavétel

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

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

foglaltak ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

élelmezés- és táplálkozásegészségügy

7.

Étrend-kiegészítők készítmények célzott vizsgálata 

Jogerős határozattal kitiltott étrend-kiegészítő 

készítmények célzott vizsgálata.

2016. március 1* - december 

31.  
folyamatos helyszíni ellenőrzés

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó készítmények 

ellenőrzése az OÉTI honlapján * jelöléssel ellátott 

készítmények tekintetében. 

élelmezés- és táplálkozásegészségügy

8.

Kozmetikai termékek célzott vizsgálata Kozmetikai 

termékek isopropil-, isobutil paraben tartalmának  

ellenőrzése

2016. március 1*  - december 

31.
folyamatos

helyszíni 

ellenőrzés,mintavétel
1223/2009/EK rendelet élelmezés- és táplálkozásegészségügy

9.
Bőrön maradó kozmetikai termékek metilizothiazolin 

tartalmának ellenőrzése

2016. március 1*  - december 

31.
folyamatos

helyszíni 

ellenőrzés,mintavétel
1223/2009/EK rendelet élelmezés- és táplálkozásegészségügy

10.
Babapopsikrémek, illetve popsi törlőkendők butil-, 

propil paraben tartalmának laboratóriumi ellenőrzése

2016. március 1*  - december 

31.
folyamatos

helyszíni 

ellenőrzés,mintavétel
1223/2009/EK rendelet élelmezés- és táplálkozásegészségügy

11.
Körömerősítő termékek formaldehid tartalmának 

ellenőrzése

2016. március 1*  - december 

31.
folyamatos

helyszíni 

ellenőrzés,mintavétel
1223/2009/EK rendelet élelmezés- és táplálkozásegészségügy

12.
A természetes fürdőhelyekkel, fürdővizekkel 

kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése
2016. május 1.-november 15.

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint 

a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 

szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. 

település- és környezet-egészségügy

13.
A szezonálisan üzemelő medencés fürdőkkel 

kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése

2016. május 1-                        

szeptember 5.
folyamatos

helyszíni ellenőrzés , 

mintavétel

37/1996.(X.18.) NM rendelet szerinti hatósági ellenőrzések, 

vízminőség vizsgálatok végzése
település- és környezet-egészségügy

14.
Gyógyfürdő megnevezés jogszerű használatának 

ellenőrzése

2016. január 1-                        

szeptember 5.
folyamatos helyszíni ellenőrzés

74/1999. (XII.25) EüM rendelet a természetes 

gyógytényezőkről
település- és környezet-egészségügy

15.
Családi napközik közegészségügyi körülményeinek 

felmérése

2016. január 1. - december 

15.
folyamatos helyszíni ellenőrzés felmérése egységes szempontrendszer alapján település- és környezet-egészségügy

16.

Nemdohányzók védelmében történő hatósági 

ellenőrzés Helyi közforgalomban, valamint belföldi 

helyközi közforgalomban közlekedő autóbuszokon, 

illetve megállókban kihelyezett Tilos a dohányzás tábla 

kiemelt ellenőrzése    

2016. március 01-21. 

szeptember 15-30. 
folyamatos helyszíni ellenőrzés

A nemdohányzók védelméről szóló  1999. évi XLII.  törvény és 

a 39/2013-as Korm. Rendelet
település- és környezet-egészségügy

17.
Részvétel a Forum REACH EN-FORCE (REF) 4 

projektjében

2016. január 1. - december 

31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés 1907/2006/EK (REACH) rendelet kémiai biztonság

18. Klórtartalmú fertőtlenítőszerek ellenőrzése
2016. március 1* - 

szeptember 30.
folyamatos

helyszíni ellenőrzés , 

mintavétel
38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet kémiai biztonság

19.
OSZIR Fertőzőbeteg-jelentő alrendszer használatának 

felmérése az alapellátásban
2016. január 1-december 31. folyamatos kérdőív mellékelt kérdőív szerint járványügy

20.

A népegészségügyi főosztályok illetékességi területén 

a járási/fővárosi kerületi népegészségügyi osztály 

hatáskörébe tartozó dentoalveoláris szájsebészet és 

aneszteziológiában végzett fogászati ellátás szakma 

ellenőrzése

2016. január 1 - 2016. 

december 31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés

96/2003.Korm.r, 60/2003. ESZCSM r., 4/2009.(III.17.) EüM.r. , 

20/2009.(VI.18.)EüM.r
egészségügyi igazgatás szakterületi ellenőrzése

21.

A területi ellátási kötelezettséggel működő alapellátás 

(háziorvosi, házi gyermekorvosi,  vegyes háziorvosi, 

fogorvosi, iskola- és ifjúságegészségügyi ellátás, 

iskolafogászat, területi védőnői ellátás, iskolavédőnői 

ellátás) körzeteiről vezett nyilvántartás aktualizálása, 

pontosítása, a helyi önkormányzatoktól adatkérés

2016. január 1 - 2016. 

december 31.
folyamatos

adatszolgáltatással, 

tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. Tv. 6.-

7.§.
egészségügyi igazgatás szakterületi ellenőrzése

22.

A népegészségügyi főosztályok illetékességi területén 

a járási/fővárosi kerületi népegészségügyi osztály 

hatáskörébe tartozó dentoalveoláris szájsebészet és 

aneszteziológiában végzett fogászati ellátás szakma 

ápolási szakfelügyeleti ellenőrzése

2016. január 1 - 2016. 

december 31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés

Az OTH által kiadott ellenőrzési jegyzőkönyv, kitöltési 

segédlettel 
ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés
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23.

A népegészségügyi főosztályok illetékességi területén 

a járási/fővárosi kerületi népegészségügyi osztály 

keretében a járási/fővárosi kerületi ápolónő által a 

felnőtt háziorvosi rendszerben a körzeti-közösségi 

ápoló tevékenységének vizsgálata, különös tekintettel 

a területi munkára és az ápolási dokumentáció 

vezetésére, a 2015. évi feladat befejezése azokon a 

területeken, ahol nem volt teljes körű 2015. évben a 

körzeti ápolói dokumentáció ellenőrzése. 

2016. január 1 - 2016. 

december 31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés

Az OTH által kiadott ellenőrzési jegyzőkönyv, kitöltési 

segédlettel 
ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.
Annak ellenőrzése, hogy az egyéni vállalkozó 

működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek
2016.01.01-2016.12.31

Nyilvántartásba vételt 

követő 30 napon belül

Adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb 

tájékoztatás kérés, hatósági 

nyilvántartások

Az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, az 

egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének 

biztosítása

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1. Építésrendészeti ellenőrzések lefolytatása 2016.01.01.-2016.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés
szabálytalan építési tevényekségek szabálytalanságának 

megállapítása, jogszabályoknak való megfelelése

2.
Jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében 

épület-állagfelülvizsgálatok
2016.01.01.-2016.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés

az épületek jókarbantartásra szorulnak e, élet-és 

balesetveszély megállapítása

3. Szabálytalan építési tevékenységek felkutatása 2016.01.01.-2016.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés
építési engedély nélkül és/vagy E-napló nélkül végzett 

építkezések felkutatása

4.
Kivitelezések szakszerűsége ügyében építésfelügyeleti 

ellenőrzés és elektronikus építési naplók ellenőrzése
2016.01.01.-2016.12.31. folyamatos

helyszíni ellenőrzés, OÉNY 

távoli elérés

a kivitelezés a szakmai előírásoknak megfelelően zajlik e, a 

kivitelező és résztvevők jogosultság vizsgálata, E-napló 

vezetése szabályszerű e, beépített anyagok megfelelősége 

stb.

5.
Kiemelt építésügyi hatósági engedélyek kikötéseinek 

visszaellenőrzése
2016.01.01.-2016.12.31. folyamatos

helyszíni ellenőrzés, OÉNY 

távoli elérés

az építésügyi hatósági engedélyekben foglaltak határidőre 

teljesítésre kerültek e

6. Temetkezési szolgáltatok ellenőrzése 2016.01.01.-2016.12.31.
II. félvév (július 01.-

december 31.)

Ket. 

89.§.b.)pontjaalapján:helys

zíni ellenőrzés

1999.éviXVIII tv. 7.§.(1) elrendelő és a végrehajtásra a 

145/1999(X.01.) korm. rendelet előírásai alapján

7.
Egyházi és köztemetők fenntartásának és 

üzemeltetésének elenőrzése
2016.01.01.-2016.12.31.

szeptember 01.-

november 30.

Ket. 

89.§.b.)pontjaalapján:helys

zíni ellenőrzés

1999.éviXVIII tv. 7.§.(1) elrendelő és a végrehajtásra a 

145/1999(X.01.) korm. rendelet előírásai alapján

8.
Üzletszerű társasház- és ingatlankezelő tevékenység 

ellenőrzése
2016.01.01.-2016.12.31.

II. félvév (július 01.-

december 31.)

Ket. 89.§.a.)pontja 

alapján:adatszolgáltatás, 

iratbekérés

217/2009.(X.02.)1.§. Korm. Rendelet, 23/2013(Vi.28.)NGM 

rendelet 5.§. (3)

9.
Hivatalból indult ápolásidíj és időskorúak járadékának 

felülvizsgálata
2016. 01.01.-2016.12.31. folyamatos

Ket. 89.§.a.)pontja 

alapján:adatszolgáltatás, 

iratbekérés

Ket. 2004.évi CXL tv. 29.§. (2)bek.a.)pontja,valamint az 

1993.évi III.tv. 25.§. (4) a.pontja

9. Hivatalból indult ápolásidíj felülvizsgálatok 2016. 01.01.-2016.12.31. folyamatos

Ket. 89.§.a.)pontja 

alapján:adatszolgáltatás, 

iratbekérés

Ket. 2004.évi CXL tv. 29.§. (2)bek.a.)pontja,valamint az 

1993.évi III.tv. 25.§. (4) a.pntja

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.
Kockázatbecslésen alapuló ellenőrzések központi terv 

szerint (az élelmiszerlánc teljes verticumában)
2015.01.01-2015.12.31 negyedéves bontásban helyszíni ellenőrzés kb. 610 db

2. Külön engedély kiadása céljából végzett ellenőrzések. 2015.01.01-2015.12.31 ügyfél kérelmére helyszíni ellenőrzés kb. 80 db

3. Közérdekű bejelentések kivizsgálása. 2015.01.01-2015.12.31 bejelentésre helyszíni ellenőrzés kb. 15 db

4.
Monitoring mintavétellel egybekötött ellenőrzés 

központi mintavételi terv alapján.
2015.01.01-2015.12.31 havi bontásban helyszíni ellenőrzés kb. 500 hatósági minta levétele

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala Kormányablak Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala Építésügyi és Hatósági Osztály
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5.
Kistermelői engedély kiadásával valamint 

hosszabításával kapcsolatos ellenőrzések.
2015.01.01-2015.12.31 ügyfél kérelmére helyszíni ellenőrzés kb. 150 db hosszabítás és kb. 25 db új regisztráció

6.
Bejelentés köteles előállító üzemek nyilvántartásba 

vétele miatti ellenőrzés.
2015.01.01-2015.12.31 ügyfél kérelmére helyszíni ellenőrzés kb. 5 db

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.
Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és 

mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése

Rendszeres, átfogó jellegű 

2016. június 1 -től 2016. 

október 30-ig

Időjárási körülmények, 

vegetációs időszak, 

illetve az egyedi 

bejelntések számától 

függ

Helyszíni szemle, ortofotó 2007. évi CXXIX. törvényben megfogalmazott

2. Parlagfűvel fertőzött területek felkutatása
2016. július 1-től 2016. 

október 30-ig

Célidőszakban heti egy 

alkalom

Helyszíni szemle, a FÖMI 

által működtetett 

távérzékeléses 

veszélyeztetettségi 

térképek

2008. évi XLVI. törvényben megfogalmazott

3.
Újrahasznosítási kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése
teljes naptári év

2016. július 1-től 2016. 

október 30-ig
Helyszíni szemle, ortofotó 2007. évi CXXIX. törvényben megfogalmazott

4.
Művelési ág változás bejelentésének ellenőrzése, 

Földminőségi mintaterek helytállóságának ellenőrzése
teljes naptári év

2016. július 1-től 2016. 

október 30-ig
Helyszíni szemle, ortofotó 2007. évi CXXIX. törvényben megfogalmazott

5.
Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának 

feltárása
teljes naptári év

2016. július 1-től 2016. 

október 30-ig
Helyszíni szemle, ortofotó 2007. évi CXXIX. törvényben megfogalmazott

6. Földmérési helyszínelés teljes naptári év

Időjárási körülmények, 

vegetációs időszak, 

illetve az egyedi 

bejelntések számától 

függ

Helyszíni szemle, ortofotó 2012. évi XLVI. törvényben megfogalmazott

7.

A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld 

tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet 

tartalmazó papír alapú okmány felhasználásának 

ellenőrzése

2016.09.01.-2016.09.30. heti 1 nap Helyszíni ellenőrzés 47/2014. (II.26.) Korm.rendelet

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

 1.

Halolaj tartalmú étrend-kiegészítő készítmények 

ellenőrzése: 

Omega3-at, omega6-ot tartalmazó termékek esetében 

címkevizsgálat, valamint a két komponensre 

vonatkozóan célzott laboratóriumi vizsgálatok 

elvégzése

 2016. március 1* - december 

31.  
folyamatos

helyszíni 

ellenőrzés,laboratóriumi 

mintavételezés: monitoring 

terv alapján

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és 

a 432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások 

ellenőrzése. Omega3, omega6 tartalmú készítmények 

esetében címkevizsgálat, célzott laboratóriumi vizsgálatokkal 

kiegészítve. 

élelmezés- és táplálkozásegészségügyegészségügy

2.

Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt 

célcsoportot képező interneten forgalmazott fogyás 

elősegítés céljából forgalmazott termékek célzott 

laboratóriumi vizsgálatának elvégzése

2016. május 1* - december 

31.
folyamatos  mintavétel

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és 

a 432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások 

ellenőrzése, gyógyszer-hatóanyag tartalomra vonatkozóan 

célzott laboratóriumi vizsgálatokkal.

élelmezés- és táplálkozásegészségügyegészségügy

3.

Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának ellenőrzése  2016. március 1* - december 

31.  
folyamatos

helyszíni 

ellenőrzés,mintavétel

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. 

(IV. 26.) ESzCsM rendelet, a speciális gyógyászati célra szánt 

tápszerről szóló 24/2003. (V. 9.) EüM rendelet, valamint a 

1924/2006/EK rendeletben foglalt jelölések, a tápanyag-

összetétel és az egészségre vonatkozó állítások ellenőrzése, 

laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

élelmezés- és táplálkozásegészségügyegészségügy

4.

Cumik és cuclik egészségügyi követelményeinek, 

forgalmazás feltételeinek ellenőrzése:

- szilikon gumiból készült etető cumik esetében a 

kioldható anyag tartalom meghatározása és a peroxid 

maradék kimutatása laboratóriumi vizsgálatokkal

2016. március 1* - december 

31.  
folyamatos

helyszíni 

ellenőrzés,mintavétel

A cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a 

forgalmazás feltételeiről szóló 9/2002. (X.17.) ESzCsM 

rendelet 6.§-a alapján minőségi és egészségügyi 

megfelelőségről szóló dokumentum ellenőrzése, laboratóriumi 

vizsgálatokkal kiegészítve.

élelmezés- és táplálkozásegészségügyegészségügy

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala Földhivatali Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály

24. oldal



5.

Az óvodai és általános iskolai közétkeztetés 

zsírenergia és cukorenergia laboratóriumi vizsgálata, 

Na vizsgálattal kiegészítve

2016. március 1* - december 

31.  
folyamatos

helyszíni 

ellenőrzés,mintavétel

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

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

foglaltak ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

élelmezés- és táplálkozásegészségügyegészségügy

6.
Nevelési -oktatási intézményekben történő diétás 

étkeztetés biztosításának vizsgálata.

2016. március 1* - december 

31.  
folyamatos

helyszíni 

ellenőrzés,mintavétel

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

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

foglaltak ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

élelmezés- és táplálkozásegészségügyegészségügy

7.

Étrend-kiegészítők készítmények célzott vizsgálata 

Jogerős határozattal kitiltott étrend-kiegészítő 

készítmények célzott vizsgálata.

2016. március 1* - december 

31.  
folyamatos helyszíni ellenőrzés

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó készítmények 

ellenőrzése az OÉTI honlapján * jelöléssel ellátott 

készítmények tekintetében. 

élelmezés- és táplálkozásegészségügyegészségügy

8.

Kozmetikai termékek célzott vizsgálata Kozmetikai 

termékek isopropil-, isobutil paraben tartalmának  

ellenőrzése

2016. március 1*  - december 

31.
folyamatos

helyszíni 

ellenőrzés,mintavétel
1223/2009/EK rendelet élelmezés- és táplálkozásegészségügyegészségügy

9.
Bőrön maradó kozmetikai termékek metilizothiazolin 

tartalmának ellenőrzése

2016. március 1*  - december 

31.
folyamatos

helyszíni 

ellenőrzés,mintavétel
1223/2009/EK rendelet élelmezés- és táplálkozásegészségügyegészségügy

10.
Babapopsikrémek, illetve popsi törlőkendők butil-, 

propil paraben tartalmának laboratóriumi ellenőrzése

2016. március 1*  - december 

31.
folyamatos

helyszíni 

ellenőrzés,mintavétel
1223/2009/EK rendelet élelmezés- és táplálkozásegészségügyegészségügy

11.
Körömerősítő termékek formaldehid tartalmának 

ellenőrzése

2016. március 1*  - december 

31.
folyamatos

helyszíni 

ellenőrzés,mintavétel
1223/2009/EK rendelet élelmezés- és táplálkozásegészségügyegészségügy

12.
A szezonálisan üzemelő medencés fürdőkkel 

kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése

2016. május 1-                        

szeptember 5.
folyamatos

helyszíni ellenőrzés , 

mintavétel

37/1996.(X.18.) NM rendelet szerinti hatósági ellenőrzések, 

vízminőség vizsgálatok végzése
település- és környezet-egészségügy

13.
Gyógyfürdő megnevezés jogszerű használatának 

ellenőrzése

2016. január 1-                        

szeptember 5.
folyamatos helyszíni ellenőrzés

74/1999. (XII.25) EüM rendelet a természetes 

gyógytényezőkről
település- és környezet-egészségügy

14.
Családi napközik közegészségügyi körülményeinek 

felmérése

2016. január 1. - december 

15.
folyamatos helyszíni ellenőrzés felmérése egységes szempontrendszer alapján település- és környezet-egészségügy

15.

Nemdohányzók védelmében történő hatósági 

ellenőrzés Helyi közforgalomban, valamint belföldi 

helyközi közforgalomban közlekedő autóbuszokon, 

illetve megállókban kihelyezett Tilos a dohányzás tábla 

kiemelt ellenőrzése    

2016. március 01-21. 

szeptember 15-30. 
folyamatos helyszíni ellenőrzés

A nemdohányzók védelméről szóló  1999. évi XLII.  törvény és 

a 39/2013-as Korm. Rendelet
település- és környezet-egészségügy

16.
Részvétel a Forum REACH EN-FORCE (REF) 4 

projektjében

2016. január 1. - december 

31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés 1907/2006/EK (REACH) rendelet kémiai biztonság

17. Klórtartalmú fertőtlenítőszerek ellenőrzése
2016. március 1* - 

szeptember 30.
folyamatos

helyszíni ellenőrzés , 

mintavétel
38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet kémiai biztonság

18.
OSZIR Fertőzőbeteg-jelentő alrendszer használatának 

felmérése az alapellátásban
2016. január 1-december 31. folyamatos kérdőív mellékelt kérdőív szerint járványügy

19.

A népegészségügyi főosztályok illetékességi területén 

a járási/fővárosi kerületi népegészségügyi osztály 

hatáskörébe tartozó dentoalveoláris szájsebészet és 

aneszteziológiában végzett fogászati ellátás szakma 

ellenőrzése

2016. január 1 - 2016. 

december 31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés

96/2003.Korm.r, 60/2003. ESZCSM r., 4/2009.(III.17.) EüM.r. , 

20/2009.(VI.18.)EüM.r
egészségügyi igazgatás szakterületi ellenőrzése

20.

A területi ellátási kötelezettséggel működő alapellátás 

(háziorvosi, házi gyermekorvosi,  vegyes háziorvosi, 

fogorvosi, iskola- és ifjúságegészségügyi ellátás, 

iskolafogászat, területi védőnői ellátás, iskolavédőnői 

ellátás) körzeteiről vezett nyilvántartás aktualizálása, 

pontosítása, a helyi önkormányzatoktól adatkérés

2016. január 1 - 2016. 

december 31.
folyamatos

adatszolgáltatással, 

tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. Tv. 6.-

7.§.
egészségügyi igazgatás szakterületi ellenőrzése

21.

A népegészségügyi főosztályok illetékességi területén 

a járási/fővárosi kerületi népegészségügyi osztály 

hatáskörébe tartozó dentoalveoláris szájsebészet és 

aneszteziológiában végzett fogászati ellátás szakma 

ápolási szakfelügyeleti ellenőrzése

2016. január 1 - 2016. 

december 31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés

Az OTH által kiadott ellenőrzési jegyzőkönyv, kitöltési 

segédlettel 
ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés

22.

A népegészségügyi főosztályok illetékességi területén 

a járási/fővárosi kerületi népegészségügyi osztály 

keretében a járási/fővárosi kerületi ápolónő által a 

felnőtt háziorvosi rendszerben a körzeti-közösségi 

ápoló tevékenységének vizsgálata, különös tekintettel 

a területi munkára és az ápolási dokumentáció 

vezetésére, a 2015. évi feladat befejezése azokon a 

területeken, ahol nem volt teljes körű 2015. évben a 

körzeti ápolói dokumentáció ellenőrzése. 

2016. január 1 - 2016. 

december 31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés

Az OTH által kiadott ellenőrzési jegyzőkönyv, kitöltési 

segédlettel 
ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés

25. oldal



Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.

Az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, 

az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes 

működésének biztosítása.

2016.01.01-től 2016.12.31-ig

Kijelölt 

szakmacsoportnál havi 

egyenletes elosztásban 

adatszolgáltatás kérése, 

irtok bekérése, egyéb 

tájékoztatás kérés, hatósági 

nyilvántartások 

Adott tevékenység gyakorlásához az egyéni vállalkozóról és 

az egyéni cégről szóló törvényben vagy más jogszabályban 

előírt követelmények.

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.

A Zalaegerszegi Járási Hivatal hatósági 

nyilvántartásában szereplő társasházkezelő személyek 

/ szervezetek / adataiban bekövetkezett változások 

ellenőrzése

2016. 3. negyedév  

hivatalban  lefolytatott 

ellenőrzés előzetes 

adatszolgáltatással és 

iratbemutatással

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. Tv és a 23/2013 

(VI.28) NGM rendelet alapján

2.

A 2014. évi hatósági ellenőrzéseknél feltárt 

hiányosságok pótlásának utóellenőrzése a 

temetőüzemeltetést végző önkormányzatoknál, 

gazdasági szervezeteknél

2016. 1-2. negyedév helyszíni ellenőrzés

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

145/1999 (X.I.) Korm. Rendelet alapján

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.
Létesítmények nyilvántartásba vétele  (vendéglátók, 

forgalmazók, gyártók)
2016.január 1.-december 31.

Zalaegerszegi Járáshoz 

tartozó Jegyzők által 

megküldött 

nyilvántartásba vételi 

tájékoztatások szerint  

helyszíni szemle
élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági szempontok 

alapján

2. A NÉBIH által kijelölt egységek ellenőrzése
2016.április 1. -2017. március 

31.

Előzetes tervezés 

alapján, negyedéves 

bontásban

helyszíni szemle
élelmiszer-higiéniai , élelmiszer-biztonsági , állatvédelmi, 

járványvédelmi szempontok alapján

3.  NÉBIH által kijelölt monitoring mintavételek
2016. április 1. -2017. 

március 31.

NÉBIH ütemezése 

alapján, havi bontásban

helyszínen töténő 

mintavétel
meghatározott mátrixok, meghatározott vizsgálati irányra

4.
NÉBIH által meghatározott, úgynevezett kompenzációs 

ellenőrzések ( vendéglátók, forgalmazók, gyártók)

2016. április 1. -2017. 

március 31.

Előzetes tervezés 

alapján, negyedéves 

bontásban

helyszíni szemle
élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági szempontok 

alapján

5.
Kistermelői előállítás és forgalmazás regisztrációja, 

ellenőrzése

2016. április 1. -2017. 

március 31.

Előzetes tervezés 

alapján, negyedéves 

bontásban

helyszíni szemle
élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági szempontok 

alapján

6. Közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása
2016. január 1. -2016. 

december 31.
Szükségesség szerint

helyszíni szemle, szükség 

szerint mintavétel

élelmiszer-higiéniai , élelmiszer-biztonsági , állatvédelmi, 

járványvédelmi szempontok alapján

7. Szezonális, kiemelt és célellenőrzések
Húsvéti időszak, Nyári ( július-

augusztus), Téli (dec.1-31.)

Előzetes tervezés 

alapján, két hetes 

bontásban

helyszíni szemle
élelmiszer-higiéniai , élelmiszer-biztonsági , állatvédelmi, 

járványvédelmi szempontok alapján

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1. Szakmai értekezlet. 2016.01.01.-2016.12.31. minden hét keddi napja tájékoztatás kérése A jogszabályokban foglaltak és a határidők betartása.  - 

2.

Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések lefolytatása, 

elektronikus építési naplók ellenőrzése, a 

kivitelezésben részt vevők szakmagyakorlási 

jogosultságainak ellenőrzése.

2016.01.01.-2016.12.31. folyamatos
helyszíni ellenőrzés és 

távoli elérés

A kivitelezés a szakmai előírásoknak megfelelően zajlik-e, az 

E-építési napló szabályszerű vezetésének, a beépített 

anyagok teljesítménynyilatkozatainak ellenőrzése,  a 

kivitelezésben résztvevők (tervező, kivitelező, FMV, Müe) 

szakmagyakorlási jogosultságának vizsgálata.

 - 

3.
Jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében 

épület-állagfelülvizsgálatok.
2016.01.01.-2016.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés

Az épületek jókarbantartásra szorulnak-e, élet-és 

balesetveszély megállapítása.
 - 

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Kormányablak Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Osztály

26. oldal



4.
Építésrendészeti ellenőrzések és szabálytalan építési 

tevékenységek felkutatása.
2016.01.01.-2016.12.31. folyamatos

helyszíni ellenőrzés és 

távoli elérés

Építési engedély vagy bejelentés nélkül, valamint az OTÉK és 

a helyi építési szabályzat megsértésével végzett építési 

kivitelezési munkák felkutatása.

 - 

5. Örökségvédelmi hatósági ellenőrzések. 2016.01.01.-2016.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés
Az örökségvédelmi hatósági engedélyekben, 

hozzájárulásokban előírt kikötések betartásra kerültek-e.
 - 

6. Régészeti ellenőrzések lefolytatása. 2016.01.01.-2016.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés
A régészeti engedélyekben, hozzájárulásokban előírt 

kikötések betartásra kerültek-e.
 - 

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.

Határszemle (termőföldek engedély nélküli más célú 

hasznosítása,művelési ág változás, 

haszn.kötelezettség elmulasztása, mintaterek)

2016.05.15-2016.10.31 heti 1 nap helyszíni ellenőrzés
FM Földügyi Főosztály aktuális javaslata, Miniszterelnökség 

utasítása alapján

2. Parlagfű elleni közérdekű védekezés, felderítés 2016.07.01-2016.10.31. heti 1 nap helyszíni ellenőrzés Lakossági, és PBR rsz.bejelentések, valamint FM ut. alapján 

3.
A biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek 

ellenőrzése 
2016.01.01.-2016.12.31. évente 3db

előzetes bizonylat-

ellenőrzés és helyszíni 

ellenőrzés

47/2014.( II.26) Korm. Rendelet  alapján

4.  Földforgalmi hatósági ellenőrzés 2016.01.01-2016.12.31 II. félév
előzetes irat-ellenőrzés és 

helyszíni ellenőrzés
2013. évi CXXII tv alapján 

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Ellenőrzések 

ütemezése
Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere Egyéb fontosabb adatok

1.

Halolaj tartalmú étrend-kiegészítő készítmények 

ellenőrzése   (Omega3-at, omega6-ot tartalmazó 

termékek esetében címkevizsgálat, valamint a két 

komponensre vonatkozóan célzott laboratóriumi 

vizsgálatok elvégzése.)

2016. március 1* - december 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és 

a 432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások 

ellenőrzése

A szakterületen betervezett ellenőrzések és vizsgálatok a 

2016. évben esedékes európai uniós ellenőrzésekre tekintettel 

szükségesek. Az országkép megítélése szempontjából 

fontosak a megyénként végzett vizsgálatok.

2.

Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt 

célcsoportot képező interneten forgalmazott fogyás 

elősegítés céljából forgalmazott termékek célzott 

laboratóriumi vizsgálatának ellenőrzése   

(Egészségügyi állítások ellenőrzése, gyógyszer-

hatóanyag tartalomra vonatkozóan célzott laboratóriumi 

vizsgálatok végzése.)

2016. május 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

Mintavétel

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és 

a 432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások 

ellenőrzése

A szakterületen betervezett ellenőrzések és vizsgálatok a 

2016. évben esedékes európai uniós ellenőrzésekre tekintettel 

szükségesek. Az országkép megítélése szempontjából 

fontosak a megyénként végzett vizsgálatok.

3.

Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának ellenőrzése   (Speciális - gyógyászati 

célra szánt - tápszer címke, valamint célzott 

laboratóriumi vizsgálatának elvégzése. Elvégzendő 

laboratóriumi vizsgálatok: DHA, EPA)

2016. március 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. 

(IV. 26.) ESzCsM rendelet, a speciális gyógyászati célra szánt 

tápszerről szóló 24/2003. (V. 9.) EüM rendelet, valamint a 

1924/2006/EK rendeletben foglalt jelölések

A szakterületen betervezett ellenőrzések és vizsgálatok a 

2016. évben esedékes európai uniós ellenőrzésekre tekintettel 

szükségesek. Az országkép megítélése szempontjából 

fontosak a megyénként végzett vizsgálatok.

4.

Cumik és cuclik egészségügyi követelményeinek, 

forgalmazás feltételeinek ellenőrzése   (Szilikon 

gumiból készült etető cumik esetében a kioldható 

anyag tartalom meghatározása és a peroxid maradék 

kimutatása laboratóriumi vizsgálatokkal.)

2016. március 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel

A cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a 

forgalmazás feltételeiről szóló 9/2002. (X.17.) ESzCsM 

rendelet

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály

27. oldal



5.

Az óvodai és általános iskolai közétkeztetés vizsgálata   

(Zsírenergia és cukorenergia laboratóriumi vizsgálata, 

Na vizsgálattal kiegészítve.)

2016. március 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

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

6.

Nevelési-oktatási intézmények közétkeztetésének 

vizsgálata   (Diétás étkeztetés biztosításának 

vizsgálata Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok: 

szénhidrát, cukor)

2016. március 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

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

7.

Étrend-kiegészítő készítmények célzott vizsgálata   

(Jogerős határozattal kitiltott étrend-kiegészítők 

forgalmazásának ellenőrzése)

2016. március 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó készítmények 

ellenőrzése az OÉTI honlapján * jelöléssel ellátott 

készítmények tekintetében.

8.

Kozmetikai termékek célzott vizsgálata   (Kozmetikai 

termékek isopropil-, isobutil paraben tartalmának 

ellenőrzése)

2016. március 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel
A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

A szakterületen betervezett ellenőrzések és vizsgálatok a 

2016. évben esedékes európai uniós ellenőrzésekre tekintettel 

szükségesek. Az országkép megítélése szempontjából 

fontosak a megyénként végzett vizsgálatok.

9.

Kozmetikai termékek célzott vizsgálata   (Bőrön 

maradó kozmetikai termékek metilizothiazolin 

tartalmának ellenőrzése)

2016. március 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel
A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

A szakterületen betervezett ellenőrzések és vizsgálatok a 

2016. évben esedékes európai uniós ellenőrzésekre tekintettel 

szükségesek. Az országkép megítélése szempontjából 

fontosak a megyénként végzett vizsgálatok.

10.

Kozmetikai termékek célzott vizsgálata   

(Babapopsikrémek, illetve popsi törlőkendők butil-, 

propil paraben tartalmának laboratóriumi ellenőrzése)

2016. március 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel
A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

A szakterületen betervezett ellenőrzések és vizsgálatok a 

2016. évben esedékes európai uniós ellenőrzésekre tekintettel 

szükségesek. Az országkép megítélése szempontjából 

fontosak a megyénként végzett vizsgálatok.

11.
Kozmetikai termékek célzott vizsgálata   (Körömerősítő 

termékek formaldehid tartalmának ellenőrzése)

2016. március 1* - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel
A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

A szakterületen betervezett ellenőrzések és vizsgálatok a 

2016. évben esedékes európai uniós ellenőrzésekre tekintettel 

szükségesek. Az országkép megítélése szempontjából 

fontosak a megyénként végzett vizsgálatok.

12.

A természetes fürdőhelyekkel, fürdővizekkel 

kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése   (Az 

üzemeltetni kívánt természetes fürdőhelyek helyszíni 

ellenőrzése, valamint az ütemterv szerinti laboratóriumi 

vízminőségi vizsgálatok elvégzésének és a jelentés 

megtörténtének ellenőrzése)

2016. május 1.-november 15.

Az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosanLaboratóri

umi mintavételezés

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint 

a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 

szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. Rendelet

28. oldal



13.

A szezonálisan üzemelő medencés fürdőkkel 

kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése   (A 

37/1996.(X.18.) NM rendelet szerinti hatósági 

ellenőrzések, vízminőség vizsgálatok végzése, 

valamint a szezon előtti és a szezonzáró jelentések 

küldése)

2016. május 1.- szeptember 

05.

Az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosanLaboratóri

umi mintavételezés

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM 

rendelet

14.

Gyógyfürdő megnevezés jogszerű használatának 

ellenőrzése   (A gyógyfürdő megnevezést engedély 

nélkül használó egységek kiszűrése)

2016. január 1.- december 

31.

Az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés
74/1999. (XII.25) EüM rendelet a természetes 

gyógytényezőkről

15.

Családi napközik közegészségügyi körülményeinek 

felmérése   (A családi napközik közegészségügyi 

felmérése egységes szempontrendszer alapján)

2016. január 1. - december 

15.

Az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés Felmérőlapok

16.

Nemdohányzók védelmében történő hatósági 

ellenőrzés   (Helyi közforgalomban, valamint belföldi 

helyközi közforgalomban közlekedő autóbuszokon, 

illetve megállókban kihelyezett Tilos a dohányzás tábla 

kiemelt ellenőrzése)

2016. március 1.-21., 

szeptember 15-30.

Az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 

1999. évi XLII. törvény és a 39/2013-as Korm. rendelet 

előírásai

17.

Részvétel a Forum REACH EN-FORCE (REF) 4 

projektjében   (A Forum soron következő REF-4 

projektje a REACH rendelet szerinti korlátozásokra 

fókuszál.A feladat célja: a munkacsoport által 

összeállított korlátozott anyagok listáról a 

Magyarország által kiválasztott, alábbiakban felsorolt 

anyagok termékekben történő előfordulásának 

ellenőrzése, a termékekhez tartozó dokumentáció 

vizsgálata:- Benzene CAS No 71-43-2 EC No 200-753-

7 - Chloroform CAS No 67-66-3 EC No 200-663-8A - 

Diphenylether, octabromo derivative C 12 H 2 Br 8 O- 

Trichlorobenzene CAS No 120-82-1 EC No 204-428-0)

2016. január 1. - december 

31.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés 1907/2006/EK (REACH) rendelet

A szakterületen betervezett ellenőrzések és vizsgálatok a 

2016. évben esedékes európai uniós ellenőrzésekre tekintettel 

szükségesek. Az országkép megítélése szempontjából 

fontosak a megyénként végzett vizsgálatok.

18.

Klórtartalmú fertőtlenítőszerek ellenőrzése   (A nátrium-

hipoklorit tartalmú fertőtlenítőszerek ellenőrzése: 

osztályozás, címkézés, csomagolás, bejelentés, a 

biztonsági adatlap, tárolási körülmények.Laboratóriumi 

vizsgálat során a klórtartalom meghatározása.)

2016. március 1* - 

szeptember 30.

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel

A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának 

feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM 

együttes rendelet

19.

OSZIR Fertőzőbeteg-jelentő alrendszer használatának 

felmérése az alapellátásban   (OSZIRFertőzőbeteg-

jelentőalrendszerének2015.évibevezetésétkövetőenfelk

ellmérni,hogyazegészségügyiszolgáltatókajogszabályik

ötelezettségeknekmilyenszámbanés milyen 

minőségben tesznek 

eleget.Azalapellátásátnyújtóegészségügyiszolgáltatókh

elyszíniellenőrzése,házigyermekorvosirendelőkben,feln

őttháziorvosoknál,vegyespraxisoknál,alapellátásiügyele

ti szolgálatoknál.)

2016. január 1-december 31.
2016. január 1-

december 31.
Mellékelt kérdőív Mellékelt kérdőív szerint (1. sz. melléklet)

20.

Egészségügyi igazgatás szakterületi ellenőrzése   (A 

népegészségügyi főosztályok illetékességi területén a 

járási/fővárosi kerületi népegészségügyi osztály 

hatáskörébe tartozó dentoalveoláris szájsebészet és 

aneszteziológiában végzett fogászati ellátás szakma 

ellenőrzése)

2016. január 1 - 2016. 

december 31.

Ütemezés saját 

hatáskörben azzal, hogy 

az azonos szakmákra 

tekintettel egyidejűleg is 

megtörténhet az 

egészségügyi igazgatás 

szempontú és az ápolás 

szakfelügyeleti 

ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

96/2003. Korm. rendelet, a 60/2003. ESZCSM rendeletben 

meghatározott követelmények, az egészségügyi ellátással 

összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenység szakmai 

minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI.18) 

EüM rendelet, az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. 

(III.17) EüM rendelet "Infekciókontroll a fogászatokon" az OEK 

és Fog- és szájbetegségek szakmai kollégiumának 2003. évi 

módszertani levele, a Magyar Fogorvosok Implantológiai 

Társasága által kiadott fogászati implantológia aktuális 

irányelvei, melyet az OTH mint segédletet rendelkezésre 

bocsát

29. oldal






