2019. ÉVI
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERV

Nyíregyháza, 2015. december 15.

2019. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERV
Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

Ellenőrzés tárgya
Élelmiszerlánc Mintavételi Tervhez kapcsolódó mintavételek termékeknél

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

terv szerinti

negyedéves ütemezés,

ütemezésben egész

Élelmiszerlánc Mintavételi

évben

Terv szerint

Állategészségügyi felügyelet alá tartozó létesítmények ellenőrzése

Ellenőrzés eszköze

helyszíni mintavétel

negyedéves ütemezés,
terv szerinti

Élelmiszerlánc-biztonsági

ütemezésben egész

és Állategészségügyi

évben

Létesítmény Ellenőrzési

helyszíni ellenőrzés

Terv szerint
Kiemelt ellenőrzésre kijelölt egységek, termékek ellenőrzése

NÉBIH utasításban
meghatározottak szerint

kijelölt ellenőrzési
időszakban, kiadottak

helyszíni ellenőrzés

szerint

Kábítószer és pszichotróp anyagokkal végzett állatorvosi tevékenység

ütemezés szerinti

évente 4X, rendőrséggel

iratbemutatás, helyszíni

ellenőrzése

időszakban

egyeztetve

ellenőrzés

A parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatban a földhivatalra háruló

2019. július 1-től 2019.

Az ellenőrzési időszakban

feladatok ellátása. (másodfokú ellenőrzési hatósági jogkör)

október 15-ig.

heti ütemezés szerint

A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya

Agrárminisztérium

elrendelését követően a határszemle lefolytatása. (másodfokú ellenőrzési

Földügyi és

hatósági jogkör)

Térinformatikai
Főosztálya által
meghatározott
időponttól 2019. október
15-ig

Az ellenőrzési időszakban
heti ütemezés szerint

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

Külön ütemterv szerint

Helyszíni ellenőrzés

Külön ütemterv szerint

Helyszíni ellenőrzés

Külön ütemterv szerint

Helyszíni ellenőrzés

Külön ütemterv szerint

Helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. alapján a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei TakarNet felhasználók adatlekérdezései

2019. január 1.-

jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzése.

december 31.

(másodfokú ellenőrzési hatósági jogkör)
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.

2019. január 1.-

törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak

december 31.

betartásának ellenőrzése. (másodfokú ellenőrzési hatósági jogkör)
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
szóló 2013. évi CCXII. törvényben meghatározott, a biztonsági okmánnyal
összefüggő kötelezettségek ellenőrzése (másodfokú ellenőrzési hatósági

2019. január 1.december 31.

jogkör)
A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges

2019. január 1.-

jogosultság szakfelügyeleti ellenőrzése (elsőfokú ellenőrzési hatósági jogkör)

december 31.

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Ellenőrzés tárgya
2017. évi munkahelyteremtő beruházási támogatások pénzügyi ellenőrzése.

Ellenőrzési időszak

Helyszíni ellenőrzés

2018-2019

2019.01.01-2019.03.31

2018-2019

2019.01.01-2019.09.30

2017. évi munkahelyteremtő beruházási támogatások évközi ellenőrzése.

2018-2019

2019.07.01-2019.12.31

Helyszíni ellenőrzés

2018. évi munkahelyteremtő beruházási támogatások pénzügyi ellenőrzése.

2018-2019

2019.01.01-2019.09.30

Helyszíni ellenőrzés

2018-2019

2019.04.01-2019.12.31

2018-2019

2019.01.01-2019.03.31

2017. évi munkahelyteremtő beruházási támogatások létszámfeltöltésének
ellenőrzése.

2018. évi munkahelyteremtő beruházási támogatások létszámfeltöltésének
ellenőrzése.
2018-ban indult országos és hajléktalan közfoglalkoztatási projektek záró-

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés

ellenőrzése
2018-ban indult országos, vízgazdálkodási társulatoknak nyújtott projektek
záró-ellenőrzése
2018-ban indult országos közfoglalkoztatási támogatások záró-ellenőrzése
A Kistérségi Start Munka Program ellenőrzése a járási foglalkoztatási
osztályokkal
GINOP 5.1.1. és 5.2.1. és TOP 5.1.1.és 5.1.2. és 6.8.2. projektek keretében
nyújtott támogatások ellenőrzése
2019 évi munkahelyteremtő beruházások ellenőrzése
Bérgarancia alaprészből igényelt visszatérítendő támogatások kifizetés előtti
ellenőrzése
Magán-munkaerőközvetítők és munkaerő kölcsönzők jogszabályi
feltételeknek való megfelelésének ellenőrzése
Munkaviszony megszűnésekor kötelezően kiadandó munkaviszony
igazolások ellenőrzése
A csoportos létszámcsökkentéseknél előírt bejelentési kötelezettség
szabályai betartásának ellenőrzése

2018-2019

2019.01.01-2019.03.31

2018-2019

2019.01.01-2019.03.31

2019

2019.04.01-2019.12.31

2019

2019.01.01-2019.12.31

2019

2019.07.01-2019.12.31

2019

2019.01.01-2019.12.31

2019

2019.04.01-2019.12.31

2019

2019.10.01-2019.12.31

2019

2019.10.01-2019.12.31

Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás Városi Szociális Központ - Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása

Ellenőrzés eszköze
iratbekérés, helyszíni

2016. január 01-től

2019. január

Fehérgyarmat th

szemle, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás

2016. január 01-től

2019. január

szemle, szakértő
igénybevétele

Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás

2016. január 01-től

2019. január

iratbekérés, helyszíni

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
szemle, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás

2016. január 01-től

2019. január

szemle, szakértő
igénybevétele

Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás Városi Szociális Központ - Fehérgyarmat, idősek otthona, nappali ellátás,
szociális konyha, támogató szolgáltatás, házi segítségnyújtás,

iratbekérés, helyszíni
2016. január 01-től

2019. január

szemle, szakértő
igénybevétele

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Nyíregyházi Szociális
Gondozási Központ, Nyíregyháza, idősek otthonai, napplai ellátások,
özösségi ellátások, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi

iratbekérés, helyszíni
2018. január 01-től

2019. január

igénybevétele, szakértő

segítségnyújtás, szociális konyhák
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" Egyesített Szociális Intézmény
Szolgáltatóháza Ököritófülpös, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális

iratbekérés, helyszíni
2016. január 01-től

2019. január

konyha, támogató szolgáltatás
ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Gyógypedagógiai és
Szociális Szolgáltató Központ, Újfehértó, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás
Érpataki Görögkatolikus Egyházközség - Szent Kozma és Damján Gondozó
Szolgálat, Érpatak, házi segítségnyújtás

2017. április 01-től

2019. február

2017. január 01-től

2019. február

2016. január 01-től

2019. február

2015. január 01-től

2019. február

2018. január 01-től

2019. február

népkonyha, támogató szolgáltatás, tanyagondnoki szolgáltatás
Nyírtura Község Önkormányzata - Tanyagondnoki Szolgáltatás
Nyírtura- Sényő Szociális Szolgáltató Központ, Nyírtura és Sényő, idősek
otthonai, nappali ellátások, házi segítségnyújtás, szociális konyhák
Tuzséri Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Tuzsér,

szemle, szakértő
igénybevétele

Filadelfia Evangélikus Egyházközség - Filadelfia Szociális Központ ,
Nyírtelek, házi segítségnyőjtás, szenvedélybetegek közösségi ellátása,

ellenőrzés, szakhatóság

iratbekérés,
módszertan,
iratbekérés,
módszertan,
iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés
iratbekérés
iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés, szakhatóság
igénybevétele, szakértő

2016. január 1-től

2019. február

iratbekérés, helyszíni

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

házi segítségnyújtás

Ellenőrzés eszköze
ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Záhonyi Református Egyházközség Házi Segítségnyújtást Biztosító
Szolgálata, Záhony, házi segítségnyújtás
"Szent Miklós" Szeretetotthon és Menedékház, Balkány, családok átmeneti
otthona
Baptista Szeretetszolgálat Gyermek és Ifjúsági Oktatási és Fejlesztő Központ
- Eperkert Bölcsőde-Ibrány, Ibrány, bölcsőde
Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói
Intézményegység, család- és gyermekjóléti szolgálat és központ
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói
Szociális Szolgáltató Központ, család- és gyermekjóléti szolgálat
Nyírbátori Város Szociális Szolgálata, Nyírbátor, család- és gyermekjóléti
szolgálat és központ
Nyírségi Intézményfenntartó Központ - Családok Átmeneti OtthonaNagykálló
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények,
Mátészalka, család- és gyermekjóléti központ, helyettes szülői ellátás
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (Kisvárda) Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat, Kisvárda, család- és gyermekjóléti

iratbekérés, helyszíni
2016. január 1-től

2019. február

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2018. január 01-től

2019. február

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. február

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. február

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. február

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. február

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. február

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. február

szemle, szakértő
igénybevétele

2017. január 01-től

2019. február

iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés, szakértő

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

szolgálat és központ, helyettes szülői ellátás
Tiszavid Község Önkormányzata - Baba Mosoly Családi Bölcsőde és Gyerek
Zsivaj Napközbeni Gyermekfelügyelet
Vámosatya Község Önkormányzata - Babavilág Családi Bölcsőde és
Remény Napközbeni Gyermekfelügyelet
Aranyosapáti Önkormányzati Konyha - Szociális Étkeztetés, szociális konyha
Aranyosapáti Község Önkormányzata - Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat

igénybevétele
iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. február

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. február

Központ, idősek otthona, nappali ellátás, szociális konyha
Demecseri Görögkatolikus Egyházközség - Szent Illés Szeretetszolgálat,
Demecser, házi segítségnyújtás
Fényeslitkei Református Szociális Szolgáltató Központ, Fényeslitke, idősek
otthona, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális konyha
Gelénes és Környéke Szociális Szolgáltatói Társulás - Közös Szociális
Konyha Gelénes, szociális konyha
Gyürei Szociális Alapellátás, Gyüre, tanyagondnoki szolgáltatás
Magyarországi Református Egyház - Magdaléneum Fogyatékosok
Református Ápoló, Gondozó Otthon, Nyíregyháza, fogyatékos személyek

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

2016. január 01-től

2019. március

Iratbekérés
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. március

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. március

Vásárosnamény, család- és gyermekjóléti központ és szolgálat
Cégénydányád Község Önkormányzata - Cégénydányád Gondozási

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési
Irodája (BEREGTÖT KFI) - Család-és Gyermekjóléti Központ,

Ellenőrzés eszköze

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. március

szemle, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2016. január 1-től

2019. március

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2016. január 1-től

2019. március

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

2016. január 01-től

2019. március

Iratbekérés

2016. január 01-től

2019. március

Iratbekérés

2014. január 01-től

2019. március

iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés, szakhatóság

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

otthoan, és ápoló-gondozó célú lakóotthonai

igénybevétele, szakértő

Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás - Mikrokörzeti Humánszolgáltató

iratbekérés, helyszíni

Központ Tipegő Bölcsőde, Nagyhalász, család- és gyermekjóléti szolgálat,

2017. január 01-től

2019. március

bölcsőde
Nyíregyházi Egyházmegye -Szent Miklós Ápoló-Gondozó Otthon Hodász,
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, fejlesztő foglalkoztatás

igénybevétele
iratbekérés, helyszíni
2018. január 01.-től

2019. március

ellátások, tanygaondnoki szolgáltatások, házi segítségnyújtás,

iratbekérés, helyszíni
2018. január 01-től

2019. március

segítségnyújtás

iratbekérés, helyszíni
2016. január 1-től

2019. március

iratbekérés, helyszíni
2016. január 1-től

2019. március

szolgálat, szociális konyha, népkonyha
Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat, Ibrány, támogató
szolgálat
Székelyi Református Idősek Nappali Intézménye, Székely, nappali ellátás,
házi segítségnyújtás, szociális konyha, népkonyha
Timári Görögkatolikus Egyházközség - Szent Pantaleimón Házi
Segítségnyújtó Szolgálat, Tímár, házi segítségnyújtás

központ, család és gyermekjóléti szolgálat

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2016. január 1-től

2019. március

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2016. január 1-től

2019. március

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

2016. január 01.-től

2019. március

Baktalórántházai Szociális Segítő Szolgálat Társulás - Baktalórántházai
Kistérségi Szociális Központ, Baktalórántháza, család- és gyermekjóléti

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Pátrohai Református Egyházközség - "CÉDRUS" Idősek Klubja, Pátroha
nappali ellátás, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, tanyagondnoki

ellenőrzés, szakhatóság
igénybevétele, szakértő

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális konyha, nappali ellátás
Papi Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Pap, házi

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Nyírtelek Város Önkormányzata - Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ,
Nyírtelek, idősek otthona, család- és gyermekjóléti szolgálat, közösségi

ellenőrzés, szakértő

Iratbekérés
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. március

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Ellenőrzés tárgya
Csaroda Község Önkormányzata - Csarodai Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat, Napközi Konyha, család- és gyermekjóléti szolgálat
Demecser Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási Iroda, családés gyermekjóléti szolgálat
Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ II. számú Telephelye - Családés Gyermekjóléti Szolgálat

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. március

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. március

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. március

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Hodászi Szociális Szolgáltató Központ, család- és gyermekjóléti szolgálat

2017. január 01-től

2019. március

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Ibrány város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat
és Központ
Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ, Kemecse, család- és
gyermekjóléti szolgálat és központ
Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata - Aprajafalva és Pöttöm Kockó
Családi Bölcsődék, Nyírpazony
Szamoskér Község Önkormányzata - "Bóbita" I. és II. Napközbeni
Gyermekfelügyele, Szamoskér

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. március

igénybevétele
iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. március

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. március

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. március

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2018. január 01-től

2019. március

hálózat
Szeretethang Gyermekjóléti Közhasznú Egyesület - Kicsik Vidám Háza I-II-

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, Nyíregyháza,
Balkány, Balkány, Nyírbátor, gyermekotthon, lakásotthonok, nevelőszülői

ellenőrzés, szakértő

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

2017. január 01-től

2019. március

iratbekérés, helyszíni

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

III. Családi Bölcsőde Hálózat Kicsik Vidám Háza, Nyíregyháza családi

ellenőrzés, szakértő

bölcsődék

igénybevétele

Szivárványtenger Nonprofit Kft. - Gyöngyszem I. és II. Családi Bölcsődék,
Nyíregyháza
Tiszavasvári Város Önkormányzata - Kornisné Liptay Elza Szociális és
Gyermekjóléti Központ, család- és gyermekjóléti szolgálat és központ

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. március

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. március

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Egyesített Szociális Intézmények Vaja, család- és gyermekjóléti szolgálat

2017. január 01-től

2019. március

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Baktalórántházai Szociális Segítő Szolgálat Társulás - Baktalórántházai
Kistérségi Szociális Központ, Baktalórántháza és Nyírjákó, idősek otthona,

iratbekérés, helyszíni
2016. január 01-től

2019. április

nappali ellátás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Bereg-Nyírség Integrált Szociális Társulás Idősek Otthona, Lónya, idősek
otthona, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális konyha
Gyulaháza Község Önkormányzata - Idősek Ápoló Gondozó Otthona, idősek
otthona, szociális konyha

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2016. január 1-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Gondozási Központ Jánkmajtis, idősek otthona, szociális konyha

2017. január 01-től

2019. április

szemle, szakértő
igénybevétele

Nagyhalászi Református Egyházközség Idősek Otthona, Nagyhalász, idősek
otthona, nappali ellátás, szociális konyha, népkonyha, házi segítségnyújtás
Nyírbátori Város Szociális Szolgálata, Nyírbátor, éjjeli menedékhely, nappali
ellátás, szociális konyha, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi

iratbekérés, helyszíni
2016. január 1-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

2016. január 01-től

2019. április

helyszíni ellenőrzés,
iratbekérés, módszertan

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

segítségnyújtás
Nyírbogdányi Református Egyházközség - SION Fogyatékkal Élők Nappali
Intézménye, Nyírbogdány, idősek otthona, nappali ellátások, támogató

iratbekérés, helyszíni
2016. január 1-től

2019. április

szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális konyha, népkonyha

igénybevétele

Nyírmadai Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Társulás - Nyírmadai Humán Szolgáltató Központ, Nyírmada, család- és
gyermekjóléti szolgálat, nappali ellátás, házi segítségnyújtás,

ellenőrzés, szakértő

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás

iratbekérés, helyszíni
Őr Község Önkormányzatának Házi Segítségnyújtó Szolgálata, Őr

2017. január 01-től

2019. április

szemle, szakértő
igénybevétele

Porcsalmai Református Egyházközség - Szociális Szolgáltató Központ,
Porcsalma és Szamosszeg, idősek otthona, időskorúak gondnozóháza,
nappali ellátások, család- és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás,

2017. január 01-től

2019. április

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális konyha
Tákosi Református Egyházközség Szociális Szolgálata, Tákos, házi
segítségnyújtás
Tunyogmatolcsi Szociális Központ, család- és gyermekjóléti szolgálat,
nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális konyha

2017. január 01-től

2019. április

2017. január 01-től

2019. április

Szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgálat
Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ, Dombrád, családés gyermekjóléti szolgálat

Iratbekérés
iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2016. január 01-től

2019. április

segítségnyújtás, támogató szolgálat
Csaholc Község Önkormányzata -Csaholci Családsegítés és Gyermekjóléti

szemle, szakértő
igénybevétele

Ajak Város Önkormányzata - Ajaki Alapszolgáltatási Központ, család- és
gyermekjóléti szolgálat, nappali ellátás, szociális konyha, házi

iratbekérés, helyszíni

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

2017. január 01-től

2019. április

iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés, szakértő

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Döge Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás Városi Szociális Központ - Fehérgyarmat, család- és gyermekjóléti szolgálat

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. április

és központ

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Ilki Közös Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Kéki Szociális Alapszolgáltatási Központ, Kék, család- és gyermekjóléti
szolgálat
Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, Nyírbátor, családés gyermekjóléti szolgálat
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza - Segítőkéz
Szociális Ellátó Szolgálat, Anarcs, család- és gyermekjóléti szolgálat
Kocsord Község Szociális és Gyermekjóléti Alapellátások, Kocsord, családés gyermekjóléti szolgálat

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Méhtelek Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
iratbekérés, helyszíni

Nyírbogdány Község Önkormányzata - Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Nyíregyházi Család-és
Gyermekjóléti Központ

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. április

igénybevétele

Nyírkarász Községi Önkormányzat - Idősek Otthona Nyírkarász, család- és
gyermekjóléti szolgálat, idősek otthona, nappali ellátás, házi segítségnyújtás,

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. április

szociális konyha
Nyírtassi Egyesített Szociális Intézmény, Nyírtass, család- és gyermekjóléti
szolgálat

ellenőrzés, szakértő

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Nyírtét Község Önkormányzata Család - és Gyermekjóléti Szolgálat

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Őr-Nyírparasznya Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Rozsályi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Szabolcsveresmarti Család és Gyermekjóléti Szolgálat, Szabolcsveresmart,
Rétközberencs

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Gyermekjóléti Szolgálat Szamosszeg

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények,

2017. január 01-től

2019. április

iratbekérés, helyszíni

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Mátészalka, család- és gyermekjóléti szolgálat

Ellenőrzés eszköze
szemle, szakértő
igénybevétele

Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Győrtelek,
család- és gyermekjóléti szolgálat
Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Nagyecsed, családés gyermekjóléti szolgálat
Szatmári Szociális Társulás - Szatmári Szociális Gondozási Központ,
Túristvándi, család- és gyermekjóléti szolgálat
Szociális Intézmény-fenntartó Társulás Pap - Szociális Alapszolgáltatási
Központ Pap, család- és gyermekjóléti szolgálat

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. április

szemle, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Tarpa Nagyközség Önkormányzat - Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Tarpai Szilvavirág és Tulipános Családi Bölcsődék

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Tiszakerecsenyi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Tornyospálca Község Önkormányzata - Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás - Mándoki Térségi
Szociális Központ, család- és gyermekjóléti szolgálat és központ, idősek

2017. január 01-től

2019. április

iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés, szakértő

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

otthona, nappali ellátás, szociális konyha, házi segítségnyújtás,

Ellenőrzés eszköze
igénybevétele

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, tanya- és
falugondnoki szolgálatok
Hétszínvirág '98 Gyermekjóléti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Hétszínvirág Mini Bölcsőde, mini bölcsőde

iratbekérés, helyszíni
2018. január 1-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Gondozási Központ Kótaj, család- és gyermekjóléti szolgálat

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás - "Aranyévek" Szociális Gondozási
Központ, Rakamaz, család- és gyermekjóléti szolgálat
Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat - Sója Miklós Szociális
Intézmény és Családok Átmeneti Otthona, Hodász

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. április

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Esélyteremtő Nonp. Kft. Sarokpont Pszichiátriai és Szenvedélybetegek
Integrált Közösségi Ellátása, Tarpa, pszichiátriai és szenvedélybetegek

2018. január 1-től

2019. május

2018. január 1-től

2019. május

2017. január 01.-től

2019. május

2016. január 01-től

2019. május

2018. január 01-től

2019. május

Iratbekérés

közösségi ellátása
Étkeztetési Centrum-Balkány, szociális konyha, népkonyha

iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés

Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió - Segítő Szolgálat - MPE
OCM Segítő Szolgálat Mátészalkai Telephelye, Mátészalka, házi

Iratbekérés

segítségnyújtás
Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és
Idősek Otthona, Nyírbéltek, idősek otthona, nappali ellátás, házi
segítségnyújtás, szociális konyha
Nyírségi Szociális Centrum- Nyírségi Étkeztetés, Nyíregyháza, szociális
konyha, népkonyha

helyszíni ellenőrzés,
iratbekérés, módszertan
iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya
Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat - Szent Simeon
Görögkatolikus Idősek Otthona, Gacsály

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. május

szemle, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

TIKKO Ház Mini Bölcsődék és Alternatív napközbeni ellátás, Levelek

2017. január 01-től

2019. május

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Fényeslitke Község Önkormányzat - Fényeslitkei Ligetszépe Óvoda és
Bölcsőde, mini bölcsőde
Gyerekek, Családok, Anyák Kreatívan Közhasznú Egyesület - Bátorka
Családi Bölcsőde, Nyíregyháza, családi bölcsőde
MIni-Manófalva Egyesület - Mini-Manófalva Családi Bölcsőde I. és II.,
Nyírbátor
NYIFE Nyírségi Ifjúsági Egyesület - Pótanya Családi Bölcsőde I. és II.
Nyíregyháza, családi bölcsőde
Nyírségi Segítő Kéz Alapítvány - Hát Törpe és Segítő Kéz Családi
Bölcsődék, Kálmánháza
REMÉNY SZERETET HIT Egyesület - Remény Családok Átmeneti Otthona,
Vaja

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. május

igénybevétele
iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. május

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. május

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. május

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. május

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. május

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2018. január 01-től

2019. május

alternatív napközbeni ellátás
Tornyospálcai Református Egyházközség - Békesség, Ígéret, Jövendő,

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (Kisvárda) Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat - Futurobi Öko-játszóház, Kisvárda,

ellenőrzés, szakértő

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

2017. január 01-től

2019. május

iratbekérés, helyszíni

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Reménység Mini és családi bölcsődék, Tornyospálca

Ellenőrzés eszköze
ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Bárány Keresztyén Családi Bölcsőde, Baktalórántháza, családi bölcsőde

2017. január 01-től

2019. május

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Kisharang Keresztyén Családi Bölcsőde, Baktalórántháza, családi bölcsőde

2017. január 01-től

2019. május

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes ÓvodaBölcsőde, Baktalórántháza, bölcsőde
KRISTÁLY Alapítvány - Pöttöm-lak Családi Bölcsőde, Nyírbogdány, családi
bölcsőde
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ I. és III. számú
Lakásotthona Baktalórántháza, lakásotthonok

2018. január 01-től

2019. május
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. május

igénybevétele
iratbekérés, helyszíni
2019. január 01-től

2019. május

2017. január 01-től

2019. június

Nagycserkesz Község Önkormányzata Étkeztetés

2017. január 01-től

2019. június

Nagycserkesz Község Önkormányzata Támogató Szolgálat

2017. január 01-től

2019. június

Nagyvarsány, idősek otthona, házi segítségnyújtás, szociális konyha

tanyagondnoki szolgáltatás

iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés
iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés
iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. június

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata - Egyesített Szociális Intézmény,
Nyírbogát, idősek otthona, házi segítségnyújtás, szociális konyha,

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Nagycserkesz Község Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálat

Nagyvarsányi Református Egyházközség - Református Idősek Otthona,

ellenőrzés, szakértő

2017. január 01-től

2019. június

helyszíni ellenőrzés,
iratbekérés, módszertan

Ellenőrzés tárgya
Nyíribrony Szociális Étkeztetése, szociális konyha

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2016. január 01.-től

2019. június

Iratbekérés

Sonkád és Mikro-körzete Szociális Alapszolgáltatási Központ, Sonkád,
Uszka, Kölcse, Fülesd, napközbeni gyermekfelügyelet, nappali ellátások,

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. június

szociális konyha
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ II. számú
Lakásotthona Baktalórántháza, lakásotthon
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ IV., V., VI., VII.
és VIII. számú Lakásotthona Berkesz, lakásotthonok
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ IX. és X. számú
Lakásotthona Nyíregyháza-Nyírszőlős, lakásotthonok
Apagy Község Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálata

szemle, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2019. január 01-től

2019. június

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2019. január 01-től

2019. június

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2019. január 01-től

2019. június

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

2017. január 01-től

2019. július

iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés
iratbekérés, helyszíni

Apagy Község Önkormányzata - Apagyi Idősek Otthona

2017. január 01-től

2019. július

ellenőrzés, szakhatóság
igénybevétele, szakértő

Apagy Község Önkormányzata - Apagyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Szociális Étkeztetés, szociális konyha
Emlékezünk Alapítvány - Tóth András Szeretetotthon, Nyíregyháza, idősek
otthona
Gulács Községi Önkormányzat Gondozási Központja, nappali ellátás, házi
segítségnyújtás, szociális konyha
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség - Oltalom Idősek Központja,

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. július

ellenőrzés, szakhatóság
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2016. január 01-től

2019. július

ellenőrzés, szakhatóság
igénybevétele, szakértő
iratbekérés, helyszíni

2017.j anuár 01-től

2019. július

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

2017.január 01-től

2019. július

iratbekérés,

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Hetefejércse, idősek otthona, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális

Ellenőrzés eszköze
módszertan,

konyha, falugondnoki szolgáltatás
Nyírgyulaji Görög Katolikus Egyház - Mária Oltalma Szeretetotthon,
Nyírgyulaj, idősek otthona

2017. január 01-től

2019. július

2017.január 01-től

2019. július

2017. január 01-től

2019. július

Nyírmadai Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Társulás - Nyírmadai Humán Szolgáltató Központ - Segítő Ház, Nyírmada,
pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása

helyszíni ellenőrzés,
iratbekérés, módszertan
iratbekérés,
módszertan,

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények,
Mátészalka, hajléktalanok átmeneti szállása, nappali ellátás, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális konyha,
támogató szolgálat
Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Győrtelek,
nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális konyha

iratbekérés, helyszíni
szemle, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. július

szemle, szakértő
igénybevétele

Szorgalmatos Község Szociális Étkeztetése, Szorgalmatos, szociális konyha

2016. január 01.-től

2019. július

Iratbekérés

Tiszanagyfalu Község Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálat

2016. január 01.-től

2019. július

Iratbekérés

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Szakmai
Központja Baktalórántháza, nevelőszülői hálózat
Új Kezdet Intézményfenntartó Központ - Gyermekéden Családi Bölcsődék
Hálózat, Nyíregyháza

iratbekérés, helyszíni
2019. január 01-től

2019. július

igénybevétele
iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. július

iratbekérés, helyszíni
2018. január 01-től

2019. július

Vásárosnamény, bölcsőde
Kemecsei Református Egyházközség - Tipegő Bölcsőde, Kemecse,
bölcsőde

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési
Irodája (BEREGTÖT KFI) - Beregi Mesevarázs Birodalom Bölcsőde,

ellenőrzés, szakértő

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2018. január 1-től

2019. július

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Nyíregyházi
Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, Nyíregyháza, bölcsődék és gyermekek

Ellenőrzés eszköze
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. július

átmeneti otthona

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Újfehértó Város Önkormányzata - Újfehértói Játékvár Bölcsőde

2017. január 01-től

2019. július

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy - Baptista Szeretetszolgálat
Adományozási és Szociális Segítő Központ, Nyíregyháza, szociális konyha
Leveleki Szociális Intézmény, Levelek, szociális konyha, házi
segítségnyújtás

2015. január 01-től

2019. augusztus

2017. január 01-től

2019. augusztus

Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás - Nyírségi Napfény
Összevont Intézmény, Ramocsaháza, Nyíribrony, nappali ellátás, házi

ellenőrzés
Iratbekérés
Helyszíni

2016. január 01-től

2019. augusztus

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Nyírvasvári Óvoda és Konyha, Nyírvasvári, szociális konyha

iratbekérés, helyszíni

szemle+módszertan
kirendelése

2016. január 01-től

2019. augusztus

iratbekérés
Helyszíni

Tiszaszalka Önkormányzat Idősek Otthona, idősek otthona, szociális konyha

2017. január 01-től

2019. augusztus

szemle+módszertan
kirendelése

Civis Humán Szociális És Gyermekvédelmi Központ - "Zöld Kuckó"
Bölcsőde, Nyíregyháza, bölcsőde
Csenger Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, bölcsőde, család- és
gyermekjóléti szolgálat és központ
Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
Óvoda és Bölcsőde
Dombrád Város Önkormányzata - Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, bölcsőde

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. augusztus

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. augusztus

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. augusztus

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

2017. január 01-től

2019. augusztus

iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés, szakértő

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
igénybevétele

Nyírbátori Város Szociális Szolgálata - Napsugár Bölcsőde, Nyírbátor,
bölcsőde
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség - Mustármag Bölcsőde,
Nyíregyháza, bölcsőde
Nyíregyházi Egyházmegye - Szent György Görögkatolikus Bölcsőde,
Kisvárda, bölcsőde
Nyírgyulaji Gesztenye Óvoda, Bölcsőde és Szociális Szolgáltató Központ,
Nyírgyulaj, bölcsőde
Nyírlövő-Lövőpetri Óvodafenntartó Társulás - Nyírlövő-Lövőpetri Körzeti
Óvoda és Bölcsőde

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. augusztus

igénybevétele
iratbekérés, helyszíni
2018. január 01-től

2019. augusztus

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2018. január 01-től

2019. augusztus

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2018. január 01-től

2019. augusztus

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2018. január 01-től

2019. augusztus

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (Kisvárda) Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat Bölcsőde és Lovacska Családi

ellenőrzés, szakértő

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. augusztus

ellenőrzés, szakértő

Bölcsőde, Kisvárda

igénybevétele

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ

iratbekérés, helyszíni

Gyermekotthona, Utógondozó Otthona Tiszadob, gyermekotthon,

2019. január 01-től

2019. augusztus

ellenőrzés, szakértő

lakásotthonok

igénybevétele

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ III., IV. és V.

iratbekérés, helyszíni

számú Különleges Lakásotthona Tiszalök, lakásotthon, különleges

2019. január 01-től

2019. augusztus

lakásotthonok
Jót s jól a Szatmári Kistérségben Egyesület - Fogyatékkal Élők Nappali
Intézménye, Géberjén, fejlesztő foglalkoztatás
Boldog Családokért Szociális és Gyermekvédelmi Egyesület Szociális

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

2016. január 01-től

2019. szeptember

Iratbekérés

2016. január 01-től

2019. szeptember

Iratbekérés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2016. január 01-től

2019. szeptember

Iratbekérés

2017. január 01-től

2019. szeptember

2017. január 01-től

2019. szeptember

Szolgáltató Központ, Ópályi, fejlesztő foglalkoztatás
Jármi Református Egyházközség - "Bartimeus Védőotthon", Jármi, fejlesztő
foglalkoztatás
Keleti Szivárvány Alapítvány - Szivárvány Közösségi Pszichiátriai Ellátás,
Nyíregyháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása,
támogató szolgáltatás
Pócspetri Község Önkormányzata - Gondozási Központ, Pócspetri, idősek
otthona, házi segítségnyújtás, szociális konyha
Szatmári Szociális Társulás - Szatmári Szociális Gondozási Központ,
Túristvándi, Nagyar, Tiszabecs, Tiszacsécse, nappali ellátások, házi

Nyírkarász, idősek otthona, fejlesztő foglalkoztatás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Kikelet" Egyesített Szociális Intézmény,
Tarpa, fejlesztő foglalkoztatás
TELSE-Szociális Szolgáltató, Tiszavasvári, fejlesztő foglalkozatás

2017. január 01-től

2019. szeptember

Nagykálló, Nagykálló, családok átmeneti otthona
Buj Község Önkormányzata - Buji Aranyalma Óvoda, Bölcsőde és Konyha,
Buj, mini bölcsőde

gyermekvédelmi szakszolgáltatás

szemle, szakértő

2019. szeptember

iratbekérés

2014. január 01-től

2019. szeptember

Iratbekérés

2014. január 01-től

2019. szeptember

Iratbekérés
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. szeptember

szemle, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2018. január 01-től

2019. szeptember

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2018. január 01-től

2019. szeptember

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Nyíregyháza, nevelőszülői hálózat, területi

iratbekérés, módszertan

2017. április 01-től

konyhák, házi segítségnyújtás
Borsodi Intézményfenntartó Központ - Napfény Családok Átmeneti Otthona -

helyszíni ellenőrzés,

igénybevétele

Túrmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ, Máhtelek, Túrricse,
Nagyhódos, Garbolc, Vámosoroszi telephelyek, nappali ellátások, szociális

ellenőrzés

iratbekérés, helyszíni

segítségnyújtás, szociális konyha, támogató szolgálat
Szent Lukács Görögkatolikus Integrált Szolgáltató Központ, Szakoly,

iratbekérés, helyszíni

iratbekérés, helyszíni
2019. január 01-től

2019. szeptember

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Ellenőrzés tárgya
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ
Befogadó- és Gyermekotthona, Nyíregyháza, gyermekotthon
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ, Mátészalka,
gyermekotthon
"Együtt az Úton" Közhasznú Egyesület Támogató Szolgálat Csaroda

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

iratbekérés, helyszíni
2019. január 01-től

2019. szeptember

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2019. január 01-től

2019. szeptember

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

2018. január 01-től

2019. október

Megoldás Szociális Szolgáltató Központ - Pszichiátriai Betegek Nappali
Intézménye telephely, Vásárosnamény, fogyatékos személyek éa

Ellenőrzés eszköze

Iratbekérés
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. október

pszichiátriai betegek nappali ellátása

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

Stamiel Szociális Szolgáltató Központ, Kocsord, nappali ellátások

2017. január 01-től

2019. október

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Vásárosnaményi Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálata,
házi segítségnyújtás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthona
Nyírbátor, gyermekotthon
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthona
Nyírbogát, gyermekotthon
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ I. és II. számú
Lakásotthona Cégénydányád, lakásotthonok
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ I. és II. számú
Lakásotthona Nyírbátor, lakásotthonok
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ IV., V. és VI.

2014. január 01.-től

2019. október

Iratbekérés
iratbekérés, helyszíni

2019. január 01-től

2019. október

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2019. január 01-től

2019. október

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2019. január 01-től

2019. október

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2019. január 01-től

2019. október

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

2019. január 01-től

2019. október

iratbekérés, helyszíni

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

számú Különleges Lakásotthona Nagydobos, különleges lakásotthonok

Ellenőrzés eszköze
ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Kéki Református Egyházközség Szeretetszolgálata, Kék, házi
segítségnyújtás

iratbekérés, helyszíni
2016. január 1-től

2019. november

igénybevétele

Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ, idősek otthona, szociális
konyha, tanyagondnoki szolgáltatás, nappali ellátás, házi segítségnyújtás,

iratbekérés, helyszíni
2016. január 01-től

2019. november

jeélzőrendszeres házi segítségnyújtás
Kék Község Önkormányzat - Kéki Idősek Otthona, idősek otthona, nappali
ellátás

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. november

Szeretetotthonok, Mándok, idősek otthonai

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. november

iratbekérés, helyszíni
2017. január 01-től

2019. november

Központ Pap, nappali ellátások, házi segítségnyújtás, szociális konyha
Vasmegyeri Református Szociális Szolgáltató Központ, Vasmegyer, idősek
otthona, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális konyha

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. november

segítségnyújtás, szociális konyha, tanyagondnoki szolgálat
Szociális Intézmény-fenntartó Társulás Pap - Szociális Alapszolgáltatási

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Szabolcsveresmarti Görögkatolikus Egyházközség - Szent Jobb
Szeretetszolgálat, Fényeslitke, Szabolcsveresmart, nappali ellátás, házi

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

szociális konyha
Mándoki Görög Katolikus Egyház - Szent Illés és Szent Miklós

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Kemecsei Református Egyházközség - Répásy Mihály Szociális Szolgáltató
Központ, Kemecse, idősek otthona, nappali ellátás, házi segítségnyújtás,

ellenőrzés, szakértő

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. november

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele
iratbekérés, helyszíni

2017. január 01-től

2019. november

ellenőrzés, szakértő
igénybevétele

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

A szezonálisan üzemelő medencés fürdőkkel kapcsolatos hatósági

2019. május 1. -

Az ellenőrzési időszakban

Helyszíni ellenőrzés,

ellenőrzések elvégzése

szeptember 5.

folyamatosan.

mintavételezés

2019. április 1. -

Az ellenőrzési időszakban

december 31.

folyamatosan.

Fekvőbeteg ellátó intézmények infekció kontroll tevékenységének
ellenőrzése

Helyszíni ellenőrzés az
NNK által megadott
módszertan szerint

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

NKM Észak-Dél Földgázhálózat Zrt. átfogó ellenőrzése

2014.01.01-2018.12.31.

2019.01.01-2019.01.31.

helyszíni ellenőrzés

Mondi Bags Hungária Kft. átfogó ellenőrzése

2015.01.01-2018.12.31.

2019.01.01-2019.01.31.

helyszíni ellenőrzés

Color Pack Zrt. átfogó ellenőrzése

2015.01.01-2018.12.31.

2019.01.01-2019.01.31.

helyszíni ellenőrzés

Master-Good Kft. átfogó ellenőrzése

2015.01.01-2018.12.31.

2019.01.01-2019.01.31.

helyszíni ellenőrzés

Bátortrade Kft. átfogó ellenőrzése

2015.01.01-2018.12.31.

2019.01.01-2019.01.31.

helyszíni ellenőrzés

Tecnica Ungheria Kft. átfogó ellenőrzése

2015.01.01-2019.01.31.

2019.02.01-2019.02.28.

helyszíni ellenőrzés

Tecnica Ungheria Logistic Kft. átfogó ellenőrzése

2015.02.01-2019.01.31.

2019.02.01-2019.02.28.

helyszíni ellenőrzés

Várda-Drink Zrt. átfogó ellenőrzése

2015.04.01-2019.01.31.

2019.02.01-2019.02.28.

helyszíni ellenőrzés

Nyírségvíz Zrt. átfogó ellenőrzése

2015.06.01-2019.01.31.

2019.02.01-2019.02.28.

helyszíni ellenőrzés

Agro-City Zrt. átfogó ellenőrzése

2016.01.01-2019.01.31.

2019.02.01-2019.02.28.

helyszíni ellenőrzés

Josef Seibel Kft. átfogó ellenőrzése

2015.11.01-2019.02.28.

2019.03.01-2019.03.31.

helyszíni ellenőrzés

G & B Ügyker Kft. átfogó ellenőrzése

2015.03.01-2019.02.28.

2019.03.01-2019.03.31.

helyszíni ellenőrzés

Drinker Kft. átfogó ellenőrzése

2015.08.01-2019.02.28.

2019.03.01-2019.03.31.

helyszíni ellenőrzés

Tulipa Kft. átfogó ellenőrzése

2015.01.01-2019.02.28.

2019.03.01-2019.03.31.

helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. átfogó ellenőrzése

2015.07.01-2019.02.28.

2019.03.01-2019.03.31.

helyszíni ellenőrzés

Faipari Kft. átfogó ellenőrzése

2015.05.01-2019.03.31.

2019.04.01-2019.04.30.

helyszíni ellenőrzés

Tiszavíz Vízerőmű Kft. átfogó ellenőrzése

2015.10.01-2019.03.31.

2019.04.01-2019.04.30.

helyszíni ellenőrzés

Ricosta Kft. átfogó ellenőrzése

2015.02.01-2019.03.31.

2019.04.01-2019.04.30.

helyszíni ellenőrzés

Ke-Víz 21 Építőipari Zrt. átfogó ellenőrzése

2015.03.01-2019.03.31.

2019.04.01-2019.04.30.

helyszíni ellenőrzés

Szabolcs Coop Zrt. átfogó ellenőrzése

2015.03.01-2019.03.31.

2019.04.01-2019.04.30.

helyszíni ellenőrzés

Felsőszabolcsi Vízgazdálkodási Társulat átfogó ellenőrzése

2015.09.01-2019.04.30.

2019.05.01-2019.05.31.

helyszíni ellenőrzés

Szociális Szolgáltató Központ átfogó ellenőrzése

2015.07.01-2019.04.30.

2019.05.01-2019.05.31.

helyszíni ellenőrzés

Szalka-Víz Kft. átfogó ellenőrzése

2016.01.01-2019.04.30.

2019.05.01-2019.05.31.

helyszíni ellenőrzés

Nyír-Komplett Kft. átfogó ellenőrzése

2015.02.01-2019.04.30.

2019.05.01-2019.05.31.

helyszíni ellenőrzés

AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft. átfogó ellenőrzése

2015.08.01-2019.04.30.

2019.05.01-2019.05.31.

helyszíni ellenőrzés

Kelet-Flott Kft. átfogó ellenőrzése

2015.02.01-2019.05.31.

2019.06.01-2019.06.30.

helyszíni ellenőrzés

Horizont-Tex Kft. átfogó ellenőrzése

2015.02.01-2019.05.31.

2019.06.01-2019.06.30.

helyszíni ellenőrzés

SZ-SZ-B megyei Viktória Egyesített Szociális Intézmény átfogó ellenőrzése

2016.01.01-2019.05.31.

2019.06.01-2019.06.30.

helyszíni ellenőrzés

Mageba Hungary Kft. átfogó ellenőrzése

2015.04.01-2019.05.31.

2019.06.01-2019.06.30.

helyszíni ellenőrzés

MAXX Pont Ruházati ker. és Szolg. Kft. átfogó ellenőrzése

2015.01.01-2019.06.30.

2019.07.01-2019.07.31.

helyszíni ellenőrzés

Nyír-Gestum Kft. átfogó ellenőrzése

2015.08.01-2019.06.30.

2019.07.01-2019.07.31.

helyszíni ellenőrzés

Kelet-Alfi Ker. Kft. átfogó ellenőrzése

2015.03.01-2019.06.30.

2019.07.01-2019.07.31.

helyszíni ellenőrzés

Start Rehab. Foglalkoztató és Int. KH Nonprofit Kft. átfogó ellenőrzése

2016.01.01-2019.06.30.

2019.07.01-2017.07.31.

helyszíni ellenőrzés

Pro-Team Nonprofit Kft. átfogó ellenőrzése

2016.01.01-2019.07.31.

2019.08.01-2019.08.31.

helyszíni ellenőrzés

Lerton Trans Kft. átfogó ellenőrzése

2015.06.01-2019.07.31.

2019.08.01-2019.08.31.

helyszíni ellenőrzés

Záhony-Port Zrt. átfogó ellenőrzése

2015.03.01-2019.07.31.

2019.08 01-2019.08.31.

helyszíni ellenőrzés

Ecsedi Báthori I. Ref. Ált. Isk. és Gimnázium átfogó ellenőrzése

2015.07.01-2019.07.31.

2019.08.01-2019.08.31.

helyszíni ellenőrzés

Serioplast Hungary Kft. átfogó ellenőrzése

2016.01.01-2019.08.31.

2019.09.01-2019.09.30.

helyszíni ellenőrzés

Erdért-Tuzsér Kft. átfogó ellenőrzése

2015.02.01-2019.08.31.

2019.09.01-2019.09.30.

helyszíni ellenőrzés

MÁK OEP Által Finanszírozott Intézmények átfogó ellenőrzése

2015.10.01-2019.08.31.

2019.09.01-2019.09.30.

helyszíni ellenőrzés

Kölcsey Ferenc Refor. Ált. Isk. Óvoda és Bölcsöde átfogó ellenőrzése

2015.03.01-2019.08.31.

2019.09.01-2019.09.30.

helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

Sort Pack Ker. és Szolg. Kft. átfogó ellenőrzése

2015.01.01-2019.09.30.

2019.10.01-2019.10.31.

helyszíni ellenőrzés

Kisvárdai Szakképzési Centrum átfogó ellenőrzése

2015.07.01-2019.09.30.

2019.10.01-2019.10.31.

helyszíni ellenőrzés

Nyíregyházi Szakképzési Centrum átfogó ellenőrzése

2015.07.01-2019.09.30.

2019.10.01-2019.10.31.

helyszíni ellenőrzés

Mátészalkai Szakképzési Centrum átfogó ellenőrzése

2015.07.01-2019.10.31.

2019.11.01-2019.11.30.

helyszíni ellenőrzés

Dombrád Coop Zrt. átfogó ellenőrzése

2016.01.01-2019.10.31.

2019.11.01-2019.11.30.

helyszíni ellenőrzés

Hübner-H Gumi és Műanyagipari Kft. téma ellenőrzés

2016.04.01-2019.10.31.

2019.11.01-2019.11.30.

helyszíni/iratellenőrzés

LEGO Manufacturing Kft. téma ellenőrzés

2016.02.01-2019.11.30.

2019.12.01-2019.12.31.

helyszíni/iratellenőrzés

Nyíregyházi Törvényszék téma ellenőrzés

2017.01.01-2019.11.30.

2019.12.01-2019.12.31.

helyszíni/iratellenőrzés

Michelin Hungária Kft. téma ellenőrzés

2016.02.01-2019.11.30.

2019.12.01-2019.12.31.

helyszíni/iratellenőrzés

Nyírség Hasso Sütőipari és Gabonaipari Kft. Nyíregyháza célellenőrzés az
1960.-1964. évben született korosztály vonatkozásában
Magyar Államkincstár Nyíregyháza
utóellenőrzés a kieső idő és jövedelem vizsgálat vonatkozásában
Master Good Termelő és Kereskedelmi Kft. Kisvárda célellenőrzés az
1960.-1964. évben született korosztály vonatkozásában
Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. Nyíregyháza átfogó ellenőrzése

2017.01.01-2018.12.31.

2019.01.01-2019.03.31.

iratellenőrzés

2012.01.01-2017.12.31.

2019.04.01-2019.06.30.

iratellenőrzés

2017.01.01-2018.12.31.

2019.04.01-2019.06.30.

iratellenőrzés

2017.01.01-2018.12.31.

2019.05.01-2019.06.30.

iratellenőrzés

2017.01.01-2018.12.31.

2019.07.01-2019.09.30.

iratellenőrzés

2017.01.01-2018.12.31.

2019.07.01-2019.09.30.

iratellenőrzés

2014.01.01-2016.12.31.

2019.10.01-2019.12.31.

iratellenőrzés

Euro-Winkler Kft. Gyüre
célellenőrzés az 1960.-1964. évben született korosztály
vonatkozásában
Vibracoutsic CV Air Springs Magyarország Légrugó és Technológia Kft.
Nyíregyháza átfogó ellenőrzése
Mátészalkai Sütőipari Kft. Mátészalka utóellenőrzése

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Baktalórántházai Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
Információkérés,

2019. január 1.-

Közfoglalkoztatás támogatásának jogszerű felhasználása

havonta

december 31.

személyes kontaktuson
alapuló
információgyűjtés
Iratbemutatás,
adatszolgáltatás,

2019. január 1.-

Egyéni vállalkozók jogszerű működésének ellenőrzése

havonta

december 31.

internetes
nyilvántartások
ellenőrzése

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Csengeri Járási Hivatal
Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

Annak megállapítása, hogy a vizsgált közfoglalkoztatók betartják-e a
jogszabályokban előírt és hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeiket.
A vizsgálat kiemelt figyelmet fordít a tényleges munkavégzésnek, a jelenlét
nyilvántartásának,

az

elvégzett

munka

dokumentálásának

és

a

2019.

március

december 31.

1.

-

Tárgyhó 20.-ig

Helyszíni ellenőrzés

közfoglalkoztatási jogviszony megszűntetésének ellenőrzésére.
Fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzések. (Árvizsgálat, fiatalkorúak védelme
céljából

dohánytermék

árusítás

vizsgálata,

vendéglátói

egységek

ellenőrzése, szezonális ellenőrzések, szavatosság, jótállás)
Köztemető

fenntartásával

és

üzemeltetésével

kapcsolatos

hatósági

2019. január 1.december 31.
2019. január 1.-

ellenőrzés.

december 31.

Egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése, az egyéni vállalkozás jogszerű

2019. január 1.-

Évente két alkalommal

Helyszíni

ellenőrzés,

próbavásárlás

Évente egy alkalommal

Helyszíni ellenőrzés

Évente négy alkalommal:

Adatszolgáltatás,

Ellenőrzés tárgya
működésének ellenőrzése az egyéni vállalkozásról és egyéni cégről szóló

Ellenőrzési időszak
december 31.

2009. évi CXV. törvény 3/A § (2) bekezdés alapján.

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2019. január – március;

iratbemutatás és egyéb

2019. április – június; 2019.

tájékoztatás

július – szeptember, 2019.

megvalósuló ellenőrzés.

október

Helyszíni

–

vállalkozás

december.

A

indítását,

valamint az adatváltozást

kérésével
ellenőrzés.

Hatósági nyilvántartáson
alapuló ellenőrzés.

követő 30 napon belül.
Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatal

Ellenőrzés tárgya
Élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzés
Hatósági monitoring mintavételek
KM és ENAR ellenőrzések
Közérdekű bejelentések

Állatvédelmi ellenőrzések

Nemzetközi kereskedelem ellenőrzése
A parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatban a földhivatali

Ellenőrzési időszak
2019. január 1.december 31.
2019. január 1.december 31.
2019. január 1.december 31.
2019. január 1.december 31.
2019. január 1.december 31.
2019. január 1.december 31.
2019. július 1. – október

Ellenőrzés ütemezése
központi terv szerint
központi terv szerint
központi terv szerint
eseti

Ellenőrzés eszköze
helyszíni hatósági
eljárás, jkv
helyszíni hatósági
eljárás, jkv
helyszíni hatósági
eljárás, jkv
helyszíni hatósági
eljárás, jkv
helyszíni hatósági

eseti

eljárás, dokumentum
ellenőrzése
helyszíni hatósági

eseti

eljárás, dokumentum
ellenőrzése

Elrendelését követően,

helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya
osztályra háruló feladatok ellátása

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

15.

hetente

2019. január 1.-

Földhasználati nyilvántartás

december 31.

Folyamatos

Ellenőrzés eszköze

Irat és nyilvántartás
ellenőrzése
célellenőrzés, helyszíni

közfoglalkoztatás ellenőrzése, a támogatás hatósági szerződés szerinti

2019. január 1.-

jogszerű felhasználásának ellenőrzése

december 31.

havi 3 település

ellenőrzés, adat-és
információkérés,
iratellenőrzés
Bekért iratok alapján,
interneten hozzáférhető

Építőipari kivitelezői tevékenységet végző egyéni vállalkozók ellenőrzése

2019.01.01.-2019-11.30.

2019. augusztus-december

kötelező
nyilvántartásokból
történő lekérdezéssel

Fogyasztóvédelem árvizsgálat

2019.01.01- 2019.
10.31.
2019. 01.01-

Temetők ellenőrzése

2019.09.30.

2019. november 30-ig
2019. október 30-ig

helyszíni ellenőrzés,
adatkérés
helyszíni ellenőrzés,
adatkérés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Ibrányi Járási Hivatal

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
helyszíni ellenőrzés,

Az Ibrányi Járási Hivatal nyilvántartásában szereplő temetkezési
szolgáltatók és temető üzemeltetők ellenőrzése

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

éves

2019. III. negyedév

adatszolgáltatás,
iratbekérés,
iratbemutatás

folyamatos

bejelentést követő 30

egyéni vállalkozói

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

alapján a hatósági nyilvántartásba vett egyéni vállalkozói tevékenységet

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

napon belül

tevékenység

folytatók törvényes működésének -, illetve az egyéni vállalkozói

feltételeinek ellenőrzése

nyilvántartás közhitelességének biztosítása

okiratok illetve egyéb
hatóságok által vezetett
nyilvántartások alapján

Fogyasztóvédelmi hatáskörben:
ártájékoztatás, áralkalmazás ellenőrzése
Fogyasztóvédelmi hatáskörben:
szavatossági és jótállási igények intézésének átfogó ellenőrzése

folyamatos

folyamatos

meghatározott időszakban

helyszíni ellenőrzés

és mintaszámban
idegenforgalmi és

szezonális ellenőrzés

karácsonyi főszezon

fiatalkorúak védelme érdekében végzett ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

irányító hatóság által

Fogyasztóvédelmi hatáskörben:

Fogyasztóvédelmi hatáskörben:

havonta két ellenőrzés

irányító hatóság által
meghatározott időszakban

helyszíni ellenőrzés

és mintaszámban
irányító hatóság által

folyamatos

meghatározott időszakban

helyszíni ellenőrzés

és mintaszámban

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kemecsei Járási Hivatal

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

tevékenységet végzők hatósági ellenőrzése

2019. január 1.-

2019. január 1 -

adatszolgáltatás,

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30. § (6)

december 31.

2019.december 31.

iratbekérés

A járási hivatal nyilvántartásában szereplő temetkezési szolgáltatási

helyszíni ellenőrzés

bekezdése alapján
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény

Ellenőrzés eszköze

iratbemutatás
2019. január 1.-

2019. január 1 - 2019.

helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya
alapján hatósági nyilvántartásba vett, egyéni vállalkozói tevékenységet

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

december 31.

december 31.

adatszolgáltatás,

folytató vállalkozások működésének ellenőrzése, legalább 10 vállalkozás

iratbekérés

véletlenszerű kiválasztásával

iratbemutatás

Ártájékoztatás, áralkalmazás ellenőrzése

Fiatalkorúak védelme érdekében a dohányzás, illetve az alkoholfogyasztás
visszaszorítását szolgáló jogszabályi rendelkezések érvényesülésének
ellenőrzése

2019. január 1.-

2019. január 1 - 2019.

december 31.

december 31

2019. január 1.december 31.

helyszíni
ellenőrzés/adatkérés
helyszíni

eseti

ellenőrzés/adatkérés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal

Ellenőrzés tárgya

Egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése

Ellenőrzési időszak
2019. január 1.december 31.

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
adat- és

folyamatosan

információkérés/
iratellenőrzés
adat- és

2019. évi járási startmunka minta/ráépülő program keretében

2019. január 1.-

közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatások

december 31.

havonta

információkérés/
iratellenőrzés/helyszíni
ellenőrzés

Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése

Köztemetők ellenőrzése, utóellenőrzése

2019. január 1.december 31.
2019. január 1.december 31.

helyszíni ellenőrzés,
negyedévente

adat-és információkérés,
valamint iratellenőrzés
helyszíni ellenőrzés,

negyedévente

adat-és információkérés,
valamint iratellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
helyszíni ellenőrzés és
távoli eléréssel történő

Építőipari kivitelezési tevékenység ellenőrzése

2019. január 1.december 31.

ellenőrzés, adat- és
folyamatosan

információkérés,
Országos Építésügyi
Nyilvántartás adatainak
felhasználásával

Fogyasztóvédelmi ellenőrzések

2019. január 1.december 31.

folyamatosan

helyszíni szemle
helyszíni ellenőrzés,
adat- és

Jókarbantartási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése

2019. január 1.december 31.

folyamatosan

információkérés,
Országos Építésügyi
Nyilvántartás adatainak
felhasználásával
helyszíni ellenőrzés,
adat- és

Szabálytalan építési tevékenység feltárása

2019. január 1.december 31.

folyamatosan

információkérés,
Országos Építésügyi
Nyilvántartás adatainak
felhasználásával

Az Agrárminisztérium elrendelését követően a határszemle lefolytatása
A parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatban a földhivatalra
háruló feladatok ellátása

2019. január 1.-

elrendelés szerint, előzetes

december 31.

ütemezéssel

2019. július 1.-től az AM.
által meghatározott
időpontig

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység

2019. január 1.-

részletes szabályairól szóló 8/2018.(VI.29.) AM rendelet 47. § alapján

december 31.

a határszemle
ellenőrzéshez igazodva
eseti ellenőrzés

helyszíni szemle

helyszíni szemle

helyszíni szemle, mérés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

végzett időszaki helyszínelés
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység
részletes szabályairól szóló 8/2018.(VI.29.) AM rendelet 56. § alapján
végzett felmérési, térképezési és területszámítási hiba vizsgálata

2019. január 1.december 31.

A 2007. évi CXXIX. törvény szerinti művelési ág változás és földminősítés

2019. január 1.-

kapcsán a helyszíni állapot ellenőrzése

december 31.

A 2007. évi CXXIX. törvény szerinti - termőföld más célú hasznosításának

2019. január 1.-

engedélyezése során a helyszíni állapot ellenőrzése

december 31.

eseti ellenőrzés

helyszíni szemle, mérés

eseti ellenőrzés

helyszíni szemle

eseti ellenőrzés

helyszíni szemle
helyszíni-,

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály éves

2019. január 1.-

folyamatos / EÜER

témaellenőrzés/adat-és

létesítmény ellenőrzési terve

december 31.

rendszer szerint

információkérés/iratellen
őrzés/ utóellenőrzés
helyszíni

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály éves hatósági

2019. január 1.-

folyamatos / monitoring terv

ellenőrzés/adat-és

mintavételi monitoring terve

december 31.

szerint

információkérés/iratellen
őrzés/ célellenőrzés
helyszíni-,

Kérelemre induló hatósági eljárások

2019. január 1.december 31.

eseti / folyamatos

témaellenőrzés/adat-és
információkérés/iratellen
őrzés/ utóellenőrzés
helyszíni-,

Hivatalból induló hatósági eljárások.

2019. január 1.december 31.

eseti / folyamatos

témaellenőrzés/adat-és
információkérés/iratellen
őrzés/ utóellenőrzés
helyszíni-,

Új nyilvántartásba vett létesítmények ellenőrzés

2019. január 1.december 31.

eseti / folyamatos

témaellenőrzés/adat-és
információkérés/iratellen
őrzés/ utóellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
helyszíni

Szakhatósági megkeresések

2019. január 1.december 31.

eseti / folyamatos

ellenőrzés/adat-és
információkérés/iratellen
őrzés/ célellenőrzés
helyszíni

Rendkívüli kiemelt ellenőrzések

Időszakos / NÉbIH

téli-karácsonyyi, tavaszi-

ellenőrzés/adat-és

rendeli el

húsvéti, nyári ellenőrzések

információkérés/iratellen
őrzés/ célellenőrzés

2019. január 1.-

ellenőrzési időszakban

december 31.

folyamatosan

2019. március 1. szeptember 1.

ellenőrzési időszakban

helyszíni ellenőrzés,

folyamatosan

mintavétel

2019. március 1. október 1.

ellenőrzési időszakban

helyszíni ellenőrzés,

folyamatosan

mintavétel

2019. március 1. - május
31.

ellenőrzési időszakban

helyszíni ellenőrzés,

folyamatosan

mintavétel

Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:anyatej-kiegészítő tápszer

2019. március 1. szeptember 1.

ellenőrzési időszakban

helyszíni ellenőrzés,

folyamatosan

mintavétel

Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:csecsemők és kisgyermekek számára készült bébiétel

2019. március 1. –
október 1.

ellenőrzési időszakban

helyszíni ellenőrzés,

folyamatosan

mintavétel

Gyermekkórházak normál étkeztetésének ( ennek hiányában
gyermekosztállyal rendelkező kórházak) ellenőrzése és laboratóriumi
vizsgálata

2019. március 1. szeptember 15.

ellenőrzési időszakban

helyszíni ellenőrzés,

folyamatosan

mintavétel

Kórházi közétkeztetés ellenőrzése és laboratóriumi vizsgálata

2019. március 1. szeptember 15.

ellenőrzési időszakban

helyszíni ellenőrzés,

folyamatosan

mintavétel

Középiskolai korosztály (15-18 éves) napi egyszeri étkezésének
ellenőrzése és laboratóriumi vizsgálata

2019. március 1 - június
15.

ellenőrzési időszakban

helyszíni ellenőrzés,

folyamatosan helyszíni

mintavétel

A nyilvántartott egységek ellenőrzése
Ásványi anyag tartalmú gyermekeknek szánt étrend-kiegészítő
készítmények ellenőrzése: - Fő komponensként vasat, mangánt, cinket
együttesen tartalmazó termékek esetében címkevizsgálat, valamint célzott
laboratóriumi vizsgálatok elvégzése
Várandós nőknek szánt „ terhesvitaminok” címkevizsgálata valamint a
készítmények célzott laboratóriumi vizsgálatának elvégzése
Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt célcsoportot képező
interneten forgalmazott -potencianövelő és fogyás elősegítés - céljából
forgalmazott termékek jelölésének és célzott laboratóriumi vizsgálatának
elvégzése

helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

ellenőrzés, mintavétel
Jogerős határozattal kitiltott étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése

2019. március 1 december 31.

ellenőrzési időszakban

Az OGYÉI által megküldött kifogásolt igazolások kivizsgálása

2019. január 1 december 31.

ellenőrzési időszakban

Iskolabüfék, áruautomaták árukínálatának vizsgálata

2019. március 1 november 15.

ellenőrzési időszakban

Megyei sajátosságok figyelembevételével az óvodai és általános iskolai
közétkeztetés szúrópróbaszerű táplálkozás-egészségügyi laboratóriumi
vizsgálata ( kivéve nettó tömeg vizsgálat )

2019. március 1 december 31

ellenőrzési időszakban

helyszíni ellenőrzés,

folyamatosan

mintavétel

Hazai, kozmetikumot előállító cégek teljes körű komplex ellenőrzése
laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve

2019. március 1. - május
31.

ellenőrzési időszakban

helyszíni ellenőrzés,

folyamatosan

mintavétel

Webáruházak próbavásárlással egybekötött ellenőrzése

2019. március 1. szeptember 1.

ellenőrzési időszakban

2019. március 1 –
szeptember 1.

ellenőrzési időszakban
ellenőrzési időszakban

tartalmának ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve

2019. március 1 december 31.

Dezodor ( nem spay) kozmetikai termékek triklozán tartalmának ellenőrzése
laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve

2019. március 1. –
szeptember 1.

ellenőrzési időszakban

helyszíni ellenőrzés,

folyamatosan

mintavétel

Hajban maradó ( hajgél,hajbalzsam,hajkrém) kozmetikai termék MCI/MI,MI
tartalmának ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve

2019. március 1. szeptember 1.

ellenőrzési időszakban

helyszíni ellenőrzés,

folyamatosan

mintavétel

Felelős személy adatbázis

2019. január 1 december 31.

ellenőrzési időszakban

Manikür-pedikűr szolgáltatást nyújtó egységek ellenőrzése

2019. március 1 december 31.

ellenőrzési időszakban

Fesztiválokon,vásárokon,piacokon forgalmazott kézműves kozmetikai
termékek vizsgálata

2019. március 1 december 31.

ellenőrzési időszakban

Szőrtelenítő kozmetikai termékek tioglikolsav tartalmának ellenőrzése
laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve
Alkalmi arcfestő kozmetikai termékek nehézfém ( ólom, kadmium )

folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan

folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan

folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

Forgalomban lévő kozmetikai termékek címke ellenőrzése

2019. március 1 december 31.

ellenőrzési időszakban

"Forgalmazás befejezése" nyilatkozat alapján lezárt ügyekben szereplő
kozmetikai termékek ellenőrzése

2019. január 1 december 31.

ellenőrzési időszakban

Fogkrém kozmetikai termékek szorbinsav,benzoesav tartalmának
ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve

2019. március 1.szeptember 1.

ellenőrzési időszakban

Egészségügyi kártevők elleni védekezés ellenőrzése

2019. január 1 december 31.

ellenőrzési időszakban

A fogorvosi rendelők sterilizáló berendezéseinek műszaki és mikrobiológiai
ellenőrzése - felmérés

2019. március 1 december 31.

ellenőrzési időszakban

Helyszíni ellenőrzés és

folyamatosan

kérdőíves felmérés

Ápolást és szakápolást nyújtó szociális intézmények infekciókontroll

ellenőrzési időszakban

tevékenységének vizsgálata

2019. január 1 december 31.

Az iskolai kampányoltások ellenőrzése

2019. január 1 december 31.

ellenőrzési időszakban

2019. január 1 december 31.

ellenőrzési időszakban

bevezetésére
A területi védőnők ellátó helyének vizsgálata a szoptatást támogató

2019. január 1.-

ellenőrzési időszakban

környezet szempontjából.

november 30.

folyamatosan

Iskolát ellátó védőnők szűrővizsgálati tevékenységének szakfelügyeleti

2019. január 1december 31

ellenőrzési időszakban

2018. január 1.december 15

ellenőrzési időszakban

2019. március 1. december 31.

ellenőrzési időszakban

2019. március 1. december 31.

ellenőrzési időszakban

Az egészségügyi szolgáltatók felkészítése a bárányhimlő elleni védőoltás

vizsgálata
A gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások otthont
nyújtó formáinak közegészségügyi felmérése egységes szempontrendszer
alapján.
Részvétel az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) REF-7 ellenőrzési
projektjében: A REACH rendelet szerinti regisztrációs kötelezettség
ellenőrzése
Osztályozási és címkézési jegyzékbe történő bejelentések ellenőrzése

folyamatosan
folyamatosan

folyamatosan

folyamatosan

folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan

folyamatosan
folyamatosan

folyamatosan
folyamatosan

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés,
mintavétel
helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

REACH korlátozások ellenőrzése:Azoszínezékek korlátozásának
ellenőrzése textíliákban és bőrárukban, valamint ftalátok korlátozásának
ellenőrzése gyermekápolási cikkekben, játékokban

2019. január 1. - június
30

ellenőrzési időszakban

A bórax lakossági forgalmazásának hatósági ellenőrzése, kiszűrése

2019. július 1. –
december 31.

ellenőrzési időszakban

A biztonsági adatlapok aktualizálási kötelezettségének ellenőrzése

2019. január 1. december 31

ellenőrzési időszakban

Kiskereskedelmi egységekben forgalmazott veszélyes anyagok és
keverékek CLP rendelet szerinti címkézésének ellenőrzése

2019. január 1. december 31

ellenőrzési időszakban

Megtévesztő csomagolású termékek szúrópróbaszerű ellenőrzése

2019. január 1. december 31

ellenőrzési időszakban

A lakosság számára forgalmazott tisztítószerek esetén az 1 %-nál több
aktív klórt tartalmazó veszélyes keverékek CLP címkéjének ellenőrzése

2019. január 1. december 31

ellenőrzési időszakban

Részvétel a Forum BPR Subgroup BEF-1 projektben: biociddal kezelt
árucikkek ellenőrzése

2019.április 1.november 31.

ellenőrzési időszakban

Biocid hatóanyagok jóváhagyásához kapcsolódó ellenőrzési feladatok

2019. január 1. december 31.

ellenőrzési időszakban

A kórházak mérgezési esetbejelentési gyakorlatának feltérképezése

2019. január 1. - június
30.

ellenőrzési időszakban

2019. január 1. december 31

2019. március 1. -

2019. január 1. december 31

2019. április 01. -

2019. január 1. december 31

ellenőrzési időszakban

folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan

Ellenőrzés eszköze
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

Az alapellátásban az ügyeleti ellátás esetén a működés feltételei és a
vezetett egészségügyi/ápolási dokumentáció ellenőrzése, helyszíni
vizsgálat alapján, teljes körben az egészségügyi szolgáltatók

november 30.:

helyszíni ellenőrzés

vonatkozásában.
Az alapellátásban a foglalkozás-egészségügyi ellátás esetén a működés
feltételei és a vezetett egészségügyi/ápolási dokumentáció ellenőrzése,
helyszíni vizsgálat alapján, a kijelölt foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók

december 30.

helyszíni ellenőrzés

vonatkozásában.
Az alap - és szakápolási feladatokat ellátó bentlakásos szociális
intézményekben előforduló fertőzéseknek, az antimikrobiális szerek

folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

használati gyakoriságának, valamint az infekciókontroll tevékenységnek a
felmérése (HALT-3 vizsgálat) az ápolási szakfelügyelet bevonásával
Gyógyászati amalgám felhasználásában érintett fogászati ellátást nyújtó
szolgáltatók igazgatási célú szakfelügyeleti ellenőrzése
A szórakoztató és vendéglátóipari egységekben a vízipipa és az
elektronikus cigaretta használat, valamint a dohányzási korlátozás
betartásának kiemelt ellenőrzése

Vasúti állomások dohányzási tilalom alá eső részein, buszmegállókban és
aluljárókban a dohányzási, valamint az elektronikus cigaretta használat
korlátozás betartásának kiemelt ellenőrzése

2019. január 1. december 31
2019. március 1. március 21.
2019. szeptember 15. szeptember 30.

ellenőrzési időszakban
folyamatosan
ellenőrzési időszakban
folyamatosan

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
(munkaidőn túli
ellenőrzések is)
helyszíni ellenőrzés
(munkaidőn túl történő
kiemelt vizsgálata ezen
helyszínek tekintetében,
vagy a reggeli
munkakezdés előtti-,
vagy a délutáni
munkavégzést követő
időszakban)

2019. február 10.- június
30.

ellenőrzési időszakban

2019. május 1.november 15.

ellenőrzési időszakban

Szezonális medencés fürdők ellenőrzése

2019. május 1.szeptember 5.

ellenőrzési időszakban

Gyógyhelyek ellenőrzése

2019. június 1.december 31.

ellenőrzési időszakban

Medencés fürdővizek tápvizeinek és vízkezelésének felmérése

2019. január 1. – május
31.

ellenőrzési időszakban

helyszíni ellenőrzés

folyamatosan

mintavétellel

A természetes fürdőhelyek, fürdővizekkel kapcsolatos egyes hatósági
ellenőrzések végzése

folyamatosan

folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Élelmiszer előállító üzem

Ellenőrzés eszköze
előzetes értesítéssel

2019. január 1.december 31.

negyedévenként

helyszíni és székhelyén
végzett hatósági
ellenőrzés

Állattartó telep

előzetes értesítés
2019. január 1.december 31.

havonta

nélküli helyszíni és
székhelyén végzett
hatósági ellenőrzés

Élelmiszerforgalmazó, gyógyszer, takarmányforgalmazó helyek

előzetes értesítés
2019. január 1.december 31.

havonta

nélküli helyszíni és
székhelyén végzett
hatósági ellenőrzés

Vágóhidak

2019. január 1.december 31.

Élőállat szállítások

2019. január 1.december 31.

Közös ellenőrzések (NAV, Rendőrség stb.)

2019. január 1.december 31.

vágás bejelentését
napi rendszerességgel

követően hatósági
ellenőrzés
szállítási igény

igény szerint

bejelentését követően
hatósági ellenőrzés
igénybejelentést

igény szerint

követően összevont
hatósági ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nagykállói Járási Hivatal
Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

2019. március-

havonta 2 program

december

ellenőrzése

központi terv szerint

két ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

központi terv szerint

két ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

idegenforgalmi főszezon

két ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

központi terv szerint

két ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

folyamatos

adat-és információkérés

folyamatos

adat-és információkérés

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

egyéni vállalkozói tevékenység

2018. teljes év

folyamatos

iratellenőrzés

építőipari kivitelezési tevékenység helyszíni ellenőrzése

2019. január 1.-

az Étv. 33/A. §-a szerinti

helyszíni ellenőrzés

december 31.

egyszerű bejelentés

Ellenőrzés tárgya
Járási startmunka program ellenőrzése
Fogyasztóvédelmi hatáskörben:
ártájékoztatás, áralkalmazás ellenőrzése
Fogyasztóvédelmi hatáskörben:
szavatossági és jótállási igények intézésének átfogó ellenőrzése
Fogyasztóvédelmi hatáskörben:
szezonális idegenforgalmi ellenőrzés
Fogyasztóvédelmi hatáskörben:
fiatalkorúak védelme érdekében végzett ellenőrzés
Új egyéni vállalkozók ellenőrzése

2019. január 1.december 31.

Egyéni vállalkozók tevékenységi kör bővítéséhez kapcsolódó ellenőrzés

2019. január 1.december 31.

Ellenőrzés eszköze
helyszíni ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal

Ellenőrzés tárgya

alapján; megkezdett
építőipari kivitelezési

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

tevékenység esetén
legalább egy alkalommal
elektronikus építési napló ellenőrzése

2019. január 1.-

az Étv. 33/A. §-a szerinti

iratellenőrzés távoli

december 31.

egyszerű bejelentés

eléréssel

alapján; megkezdett
építőipari kivitelezési
tevékenység esetén
havonta két alkalommal
jókarbantartási kötelezés eljárás keretében tartott hatósági ellenőrzés

2019. január 1.-

bejelentés esetén

helyszíni ellenőrzés

bejelentés esetén

helyszíni ellenőrzés

bejelentés esetén

helyszíni ellenőrzés

bejelentés esetén

helyszíni ellenőrzés

december 31.
építésrendészeti eljárás keretében tartott hatósági ellenőrzés

2019. január 1.december 31.

örökségvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó műemléki hatósági ellenőrzések

2019. január 1.december 31.

örökségvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó régészeti hatósági ellenőrzések

2019. január 1.december 31.

Ásványi anyag tartalmú, gyermekeknek szánt étrend-kiegészítő

2019. március 1. -

Az ellenőrzési időszakban

Helyszíni ellenőrzés,

készítmények vizsgálata

szeptember 1.

folyamatosan

mintavétel

Várandós nőknek szánt „terhesvitaminok" vizsgálata

2019. március 1. -

Az ellenőrzési időszakban

Helyszíni ellenőrzés,

szeptember 1.

folyamatosan

mintavétel

Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt célcsoportot képező

2019. március 1. –

Az ellenőrzési időszakban

Mintavétel

interneten forgalmazott potencianövelő és fogyás elősegítés céljából

május 31

folyamatosan

Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:

2019. március 1. -

Az ellenőrzési időszakban

Helyszíni ellenőrzés,

anyatej-kiegészítő tápszer

szeptember 1.

folyamatosan

mintavétel

Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:

2019. március 1. –

Az ellenőrzési időszakban

Helyszíni ellenőrzés,

csecsemők és kisgyermekek számára készült bébiétel

október 1.

folyamatosan

mintavétel

forgalmazott termékek jelölésének és célzott laboratóriumi vizsgálatának
elvégzése

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2019. március 1. –

Az ellenőrzési időszakban

Helyszíni ellenőrzés,

június 15

folyamatosan

mintavétel

Óvodai és általános iskolai közétkeztetés szúrópróbaszerű táplálkozás-

2019. március 1. -

Az ellenőrzési időszakban

Helyszíni ellenőrzés,

egészségügyi vizsgálata

december 31.

folyamatosan

mintavétel

Jogerős határozattal kitiltott étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése

2019. január 1. -

Az ellenőrzési időszakban

Helyszíni ellenőrzés,

december 31.

folyamatosan

internetes honlap

Középiskolai korosztály (15-18 éves) napi egyszeri étkezésének vizsgálata

ellenőrzése
Az OGYÉI által megküldött kifogásolt notifikációs igazolások kivizsgálása

2019. január 1. -

Az ellenőrzési időszakban

december 31.

folyamatosan

2019. március 1. -

Az ellenőrzési időszakban

november 15.

folyamatosan

Fogkrém kozmetikai termékek szorbinsav, benzoesav tartalmának

2019. március 1. -

Az ellenőrzési időszakban

ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve

szeptember 1.

folyamatosan

Szőrtelenítő kozmetikai termékek tioglikolsav tartalmának ellenőrzése

2019. március 1. -

Az ellenőrzési időszakban

laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve

szeptember 1.

folyamatosan

Alkalmi arcfestő kozmetikai termékek nehézfém (ólom, kadmium)

2019. március 1. –

Az ellenőrzési időszakban

tartalmának ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve

december 31.

folyamatosan

Dezodor (nem spray) kozmetikai termékek triklozán tartalmának ellenőrzése

2019. március 1. -

Az ellenőrzési időszakban

laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve

szeptember 1.

folyamatosan

Hajban maradó (hajgél, hajbalzsam, hajkrém) kozmetikai termékek MCI/MI,

2019. március 1. -

Az ellenőrzési időszakban

MI tartalmának ellenőrzése laboratóriumi vizsg20álattal kiegészítve

szeptember 1.

folyamatosan

A természetes fürdőhelyekkel, fürdővizekkel kapcsolatos hatósági

2019. május 1. –

Az ellenőrzési időszakban

Helyszíni ellenőrzés,

ellenőrzések elvégzése

november 15

folyamatosan

mintavétel

A szezonálisan üzemelő medencés fürdőkkel kapcsolatos hatósági

2019. május 1. –

Az ellenőrzési időszakban

Helyszíni ellenőrzés,

ellenőrzések elvégzése

szeptember 5.

folyamatosan

mintavétel

Nemdohányzók védelmében történő hatósági ellenőrzés

2019. március 1. -

Az ellenőrzési időszakban

Helyszíni, munkaidőn

szeptember 30.

folyamatosan

túli ellenőrzés

2019. március 1. –

Az ellenőrzési időszakban

Helyszíni ellenőrzés

Iskolabüfék és élelmiszer árusító automaták ellenőrzése

Részvétel az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) REF-7 ellenőrzési

Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

december 31.

folyamatosan

REACH korlátozások ellenőrzése: Azoszínezékek korlátozásának

2019. január 1. – június

Az ellenőrzési időszakban

Helyszíni ellenőrzés,

ellenőrzése textíliákban és bőrárukban, valamint ftalátok korlátozásának

30.

folyamatosan

mintavétel

2019. július 1. -

Az ellenőrzési időszakban

Helyszíni ellenőrzés,

december 31.

folyamatosan

mintavétel

2019. január 1. -

Az ellenőrzési időszakban

Helyszíni ellenőrzés

december 31.

folyamatosan

A lakosság számára forgalmazott tisztítószerek esetén az 1 %-nál több aktív

2019. január 1. -

Az ellenőrzési időszakban

klórt tartalmazó veszélyes keverékek CLP címkéjének ellenőrzése

december 31.

folyamatosan

Biocid termékek jogszerű forgalmazhatóságának ellenőrzése

2019. január 1. -

Az ellenőrzési időszakban

december 31.

folyamatosan

A fogorvosi rendelők sterilizáló berendezéseinek műszaki és mikrobiológiai

2019. március 1. –

Az ellenőrzési időszakban

Helyszíni ellenőrzés és

ellenőrzése - felmérés

december 15.

folyamatosan

kérdőíves felmérés

Az alapellátásban az ügyeleti ellátás esetén a működés feltételei és a

2019. január 1. -

2019. január 1. - február

Helyszíni ellenőrzés

vezetett egészségügyi/ápolási dokumentáció ellenőrzése, helyszíni vizsgálat

december 31.

28.: ellenőrzés

lefolytatása a járási

előkészítése; 2019.

egészségügyi igazgatási

március 1. - november 30.:

munkatárs, a járási

ellenőrzések lefolytatása;

ápolási szakfelügyelet

2019. december 1.-

bevonásával

projektjében: A REACH rendelet szerinti regisztrációs kötelezettség

Ellenőrzés eszköze

ellenőrzése

ellenőrzése gyermekápolási cikkekben, játékokban
A bórax lakossági forgalmazásának hatósági ellenőrzése, kiszűrése
Megtévesztő csomagolású termékek szúrópróbaszerű ellenőrzése

alapján, teljes körben az egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában

Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés

december 31.: ellenőrzések
eredményeinek
összefoglalása
Az alapellátásban a foglalkozás-egészségügyi ellátás esetén a működés

2019. január 1. -

2019. január 1. - március

Helyszíni ellenőrzés

feltételei és a vezetett egészségügyi/ápolási dokumentáció ellenőrzése,

december 31.

31.: ellenőrzés

lefolytatása a járási

helyszíni vizsgálat alapján, a kijelölt foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók

előkészítése; 2019. április

ápolási szakfelügyelet

vonatkozásában.

01. - december 30.:

bevonásával

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

ellenőrzések lefolytatása;
2020. február 28:
ellenőrzések
eredményeinek
összefoglalása az éves
jelentésben
Móricz Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

fenntartójának törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Korányi Frigyes Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium fenntartójának

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

Óvoda és Bölcsőde fenntartójának törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Szent Anna Katolikus Általános Iskola fenntartójának törvényességi

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Szent Péter és Pál Görögkatolikus Általános iskola fenntartójának

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Szent Péter és Pál Görögkatolikus Óvoda fenntartójának törvényességi

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda fenntartójának

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola fenntartójának törvényességi

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

fenntartói /intézményi

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

ellenőrzése

Ellenőrzés eszköze
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

fenntartójának törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Áldás Református Óvoda fenntartójának törvényességi ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola és Gimnázium

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

fenntartójának törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Apáczai Csere János Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium és

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

Gimnázium fenntartójának törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Vivaldi Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

fenntartójának törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Tett Középiskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
dokumentum bekérés

Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda fenntartójának törvényességi ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

fenntartójának törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

SZAK-MA Középiskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

fenntartójának törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Beregi Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola fenntartójának

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium,

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

fenntartói /intézményi

Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi

adatszolgáltatás,

ellenőrzése

dokumentum bekérés

Fedics Mihály Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Budakalász Gimnázium fenntartójának törvényességi ellenőrzése

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Ellenőrzés tárgya
Báthori István Gimnázium fenntartójának törvényességi ellenőrzése

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

fenntartójának törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Andrássy Katinka Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola fenntartójának

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

DOWN EGYESÜLET Pedagógiai Szakszolgálata, Csodavár Korai Fejlesztő

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

Centrum fenntartójának törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

ÉFOÉSZ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat fenntartójának törvényességi

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

HARMÓNIA Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium fenntartójának

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Jándi Szakgimnázium és Szakközépiskola fenntartójának törvényességi

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

fenntartói /intézményi

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

ellenőrzése

Ellenőrzés eszköze
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Liget Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskola

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

fenntartójának törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

fenntartói /intézményi

Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi

adatszolgáltatás,

ellenőrzése

dokumentum bekérés

Muzsika Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Nyíregyháza fenntartójának

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Nyíri Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskola

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

fenntartójának törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Kisvárdai Református Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

fenntartójának törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

SION Fejlesztő Nevelést- Oktatást Végző Iskola fenntartójának

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

T-DANCE Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

ellenőrzése

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi
ellenőrzése

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

fenntartói /intézményi
adatszolgáltatás,

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
dokumentum bekérés

Aranyosapáti Napsugár Óvoda és Bölcsőde hatósági ellenőrzése

2018/2019-es nevelési

2019. 1. félév

év

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Beregdaróc Napközi Otthonos Óvoda hatósági ellenőrzése

2018/2019-es nevelési

2019. 1. félév

év

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Csarodai Közös Óvoda hatósági ellenőrzése

2018/2019-es nevelési

2019. 1. félév

év

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium,

2018/2019-es nevelési

Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola hatósági ellenőrzése

év

2019. 1. félév

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Ilki Aprók Háza Óvoda és Konyha hatósági ellenőrzése

2018/2019-es nevelési

2019. 1. félév

év

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Nyírmadai Napsugár Óvoda hatósági ellenőrzése

2018/2019-es nevelési
év

2019. 1. félév

intézményi
adatszolgáltatás,

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Pusztadobosi Óvoda és Konyha hatósági ellenőrzése

2018/2019-es nevelési

2019. 1. félév

év

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Tarpai Kiskuruc Óvoda, Bölcsőde és Konyha hatósági ellenőrzése

2018/2019-es nevelési

2019. 1. félév

év

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Tiszakerecsenyi Kisdió Óvoda hatósági ellenőrzése

2018/2019-es nevelési

2019. 1. félév

év

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

2018/2019-es nevelési

hatósági ellenőrzése (Tiszaszalka)

év

2019. 1. félév

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Vásárosnaményi Játékország Óvodái hatósági ellenőrzése

2018/2019-es nevelési
év

2019. 1. félév

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya
Nyárády Mihály Általános Iskola hatósági ellenőrzése (Ramocsaháza)

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hatósági

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

ellenőrzése (Csenger)

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Tunyogmatolcsi Petőfi Sándor Általános Iskola hatósági ellenőrzése

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hatósági

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

ellenőrzése (Gávavencsellő)

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola hatósági ellenőrzése

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Ölbey Irén Általános Iskola hatósági ellenőrzése (Döge)

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Fábiánházi Általános Iskola hatósági ellenőrzése

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola hatósági ellenőrzése

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola hatósági ellenőrzése

2019/2020-as tanév

2019. 2. félév

(Tiszavasvári)

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola hatósági ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2019. 1. félév

intézményi
adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Ladomérszki István egyéni vállalkozó, temetkezési szolgáltató ellenőrzése

2019. évi

2019. március

iratbekérés és helyszíni
ellenőrzés

Kótaj, temető üzemeltetése

2019. évi

2019. április

iratbekérés és helyszíni
ellenőrzés

Nagycserkesz, temető üzemeltetése

2019. évi

2019. április

iratbekérés és helyszíni
ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

Társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység ellenőrzése

2019. évi

2019. október-november

iratbekérés

A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele jogszerűségének

2018.01.01-2018.12.31

folyamatos

adategyeztetés,

vizsgálata.
Az építőipari ágazatban működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának

iratbekérés
2019. március-április

célvizsgálata

Irányító hatóság utasítása

Helyszíni ellenőrzés,

szerint

adatszolgáltatás,
iratbemutatás

A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a

2019. június-július

foglalkoztatásukra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására –

Irányító hatóság utasítása

Helyszíni ellenőrzés,

szerint

adatszolgáltatás,

különös tekintettel a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével

iratbemutatás

összefüggő bejelentési kötelezettsége – irányuló akcióellenőrzés
A szolgáltatást támogató tevékenységet ellátó munkáltatók célvizsgálata

2019. szeptember-

Irányító hatóság utasítása

Helyszíni ellenőrzés,

október

szerint

adatszolgáltatás,
iratbemutatás

Vendéglátási ágazat saját kezdeményezésű célvizsgálata

Sütő- és cukrászipari tevékenységek célvizsgálata

2019. május

2019. II. negyedév

Irányító hatóság

Helyszíni ellenőrzés,

módszertani útmutatója

adatszolgáltatás,

szerint

iratbemutatás

Irányító hatóság utasítása

Helyszíni ellenőrzés,

szerint

adatszolgáltatás,
iratbemutatás

Építőipari-kivitelezési tevékenység saját kezdeményezésű célvizsgálata -

2019. október

szakipari munkák

Irányító hatóság utasítása

Helyszíni ellenőrzés,

szerint

adatszolgáltatás,
iratbemutatás

Az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzés várható száma: kb. 800. (Esetleges

2019 01.01. –

Folyamatos, hatósági

NÉBIH hatósági

hatáskör növekedés miatt, 1000 db.) A NÉBIH 2018. évi szempontrendszere

2019.12.31

állatorvosonkénti

útmutató alapján

még nem ismert, mivel az Integrált Nemzeti Intézkedési Terv (ITNET)
minden év április 1- napján kezdődik, és a következő év március 31-én ér
véget. Ebből kifolyólag az ellenőrzi tervet, csak március közepén ismerjük
meg.

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2019.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni ellenőrzés

Körülbelüli értékeket tudunk mondani a tavalyi évből kifolyólag.
Harmadik országba szállítandó (export) ellenőrzésköteles termékek
berakóhelyen végzett növény-egészségügyi ellenőrzése.
Harmadik országba szállítandó (export) ellenőrzésköteles termékek

alapján
2019.04.01.-2020.03.31.

termőhelyi növény-egészségügyi ellenőrzése (termőhelyi szemle, export

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni ellenőrzés

alapján

előzetes vizsgálat).
Re-export termékek növény-egészségügyi ellenőrzése (re-export vizsgálat).

2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni ellenőrzés

alapján
A növény-egészségügyi előírásoknak nem megfelelő import, export vagy re-

2019.04.01.-2020.03.31.

export szállítmányok feltartóztatása,
A közösségen belüli áruszállítás szúrópróbaszerű ellenőrzése a külön

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni ellenőrzés

alapján
2019.04.01.-2020.03.31.

utasításban meghatározottak szerint. Együttműködés a NAV-val EKÁER

Folyamatos, egyeztetés

Helyszíni ellenőrzés

alapján

ellenőrzésekben.
A termelők növény-egészségügyi nyilvántartásba vétele, regisztrációs

2019.04.01.-2020.03.31.

számmal történő ellátása, az előírások betartásának ellenőrzése.
A növényútlevél rendszer működtetése, a felhasználás, az áru nyomon-

2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

alapján
2019.04.01.-2020.03.31.

ellenőrzése.
A kereskedelemben használt fa-csomagolóanyagok ellenőrzése.

Iratellenőrzés

alapján

követhetőségének ellenőrzése
Fa-csomagolóanyag gyártók, forgalmazók, hőkezelést végző cégek

Folyamatos, bejelentés

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni ellenőrzés

alapján
2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni ellenőrzés

alapján
Raktározott termények növény-egészségügyi ellenőrzése.

2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni ellenőrzés

alapján
Az előírásoknak megfelelő minősítési és ellenőrzési rendszerben előállított,

2019.04.01.-2020.03.31.

minőségtanúsított szaporító- és ültetvényanyagok előállításának ellenőrzése

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni ellenőrzés

alapján

- erdészeti szaporítóanyagok, - szőlő, - gyümölcs, - zöldség, - burgonya, vetőmag szaporító anyag előállítás ellenőrzése.
A zárlati, illetve az EU által előírt károsítók felderítése a diagnosztikai

2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

szakemberek által elkészített kiegészítő módszerleírások alapján,

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

alapján

előfordulásuk esetén a szükséges intézkedések megtétele. Az elsőfokú
növény-egészségügyi hatósági feladatok ellátása.
A növény-egészségügyi információs rendszer PHYSAN, AIR működtetése

2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos

Iratellenőrzés

Az engedélyköteles termékek forgalmazása, vásárlása során az

2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

előírásoknak megfelelő személyi, tárgyi feltételek meglétének és a

alapján

nyilvántartási kötelezettségek betartásának ellenőrzése.
Engedélyköteles termékek mintavétele a minőségi jellemzők ellenőrzésére.

2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Kérelemre a lejárt szavatossági idejű engedélyköteles termékek mintavétele

2019.04.01.-2020.03.31.

Kérelem alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

analitikai vizsgálatra a szakmailag indokolatlan veszélyes hulladék képződés
megelőzése céljából.
Az engedélyköteles termékek felhasználása során az előírásoknak megfelelő
személyi, tárgyi feltételek meglétének és a nyilvántartási kötelezettségek

alapján

betartásának ellenőrzése. A növényvédelmi tevékenység munkavégzési
körülményeinek, illetve a növényvédelmi technológiai fegyelem betartásának
ellenőrzése.
A növényvédelmi védekezések során a szállítás, raktározás szabályainak, a
növényvédelmi gépek alkalmasságának és az előírt nyilvántartások
meglétének, illetve naprakész vezetésének ellenőrzése.
A légi növényvédelemre vonatkozó előírások (szakirányító jelenléte, légi
járművezető növényvédelmi továbbképzésének érvényessége,
tevekénységhez szükséges engedélyek meglétének ellenőrzése, előírt
nyilvántartások vezetése, az alkalmazott készítmény felhasználhatósága,
stb.) betartásának ellenőrzése, bejelentések nyilvántartása.
Az Kölcsönös Megfeleltetés, AKG, ÖKO ellenőrzések végrehajtása.

2019.04.01.-2020.03.31.

kiválasztás alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

Az ökológiai tanúsító szervezetek által kezdeményezett termelői

2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

ellenőrzések végrehajtása, illetve időközönként helyszíni ellenőrzés
Az ökológiai gazdálkodásból származó növény, illetve növényi termékek

alapján
2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos, bejelentés,

Helyszíni-/iratellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

növényvédőszer-maradék tartalmának vizsgálata céljából mintavétel.
Felszólítás károsítók elleni védekezésre, közérdekű, állami védekezés, illetve

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

kockázatbecslés alapján
2019.04.01.-2020.03.31.

megsemmisítés elrendelése, növényvédelmi szabálysértés

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni ellenőrzés

alapján

kezdeményezése.
I. és II. forgalmi kategóriájú készítmények vásárlására és felhasználására

2019.04.01.-2020.03.31.

jogosító igazolványok kiadása – az EU tagállamok állampolgárai részére is –,

Folyamatos, bejelentés

Iratellenőrzés

alapján

nyilvántartása és a vásárlói jogosultság meglétének ellenőrzése.
A légi mezőgazdasági munkavégzésre jogosító engedélyek kiadása,

2019.04.01.-2020.03.31.

nyilvántartása
A használati jogosultság meglétének ellenőrzése. Szakhatósági tevékenység

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

alapján
2019.04.01.-2020.03.31.

ellátása kis- és nagykereskedelmi növényvédő szer forgalmazás

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

alapján

beindításánál.
Határállomásokon, kereskedelmi egységekben és termőhelyeken történő

2019.04.01.-2020.03.31.

mintavétel növényi termékből a megengedett növényvédő szer maradék

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

alapján

tartalom ellenőrzése céljából.
Megkeresésre, bejelentésre részvétel növényvédelmi káresetek, panaszok

2019.04.01.-2020.03.31.

kivizsgálásában.
Elsőfokú hatósági feladatok ellátása a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

alapján
2019.04.01.-2020.03.31.

külterületi ingatlanok esetében, továbbá a belterületi ingatlanok esetében a

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

alapján

növényvédelmi bírság kiszabásánál.
Ökológiai gazdálkodással kapcsolatos ügyekben a tanúsító szervezet

2019.04.01.-2020.03.31.

kezdeményezése alapján elsőfokú hatósági feladatok ellátása a 34/2013. (V.

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

alapján

14.) VM rendelet szerint
A NIR működtetése, adatokkal feltöltése és továbbítása az NÉBIH NTAI

2019.04.01.-2020.03.31.

Növényvédelmi Technológia Fejlesztési és Koordinációs Osztály részére,

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

alapján

országos feldolgozás.
Periodikus jelentések megyei elkészítése és felterjesztése az NÉBIH NTAI
Növényvédelmi Technológia Fejlesztési és Koordinációs Osztálya részére.

2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos, bejelentés
alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

„A károsító helyzet alakulása és várható következményei” címmel távelőrejelzési kiadvány elkészítése.
Zöldség-Gyümölcs kereskedelmi tevékenység regisztrálása

alapján
Zöldség-Gyümölcs regisztrált belföldi forgalmazók ellenőrzése

2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

alapján
Zöldség-Gyümölcs kivitel-, behozatal ellenőrzése

2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

alapján
Zöldség-Gyümölcs kivitel-, behozatal ellenőrzése az ipari feldolgozásra szánt

2019.04.01.-2020.03.31.

termékek esetében
Iskolagyümölcs programban résztvevő beszállítók ellenőrzése

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

alapján
2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

alapján
Monitorig mintavételek végrehajtása.

2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos, NÉBIH

Helyszíni ellenőrzés

mintavételi terv alapján
Eljáró hatóságként a talajvédelmi hatóság engedélyt ad ki: - talajjavításhoz

2019.04.01.-2020.03.31.

(savanyú, szikes, homok),

Folyamatos, bejelentés,

Helyszíni-/iratellenőrzés

kérelem alapján

- mezőgazdasági célú tereprendezéshez,
- a talajvédelmi műszaki beavatkozásokhoz, létesítmények
megvalósításához, amennyiben az engedélyezés nem tartozik más hatóság
hatáskörébe,
- szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági
felhasználásához,
- nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék (pl. cefremaradék,
fermentlé) termőföldön történő felhasználásához,
- mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék
termőföldön történő felhasználásához, kivéve a mezőgazdasági táblán
keletkező növényi maradványokat
Igazolást ad ki hígtrágya termőföldön történő felhasználásának

2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos, bejelentés,

Helyszíni-/iratellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

bejelentéséről
Az engedélyekben, illetve a szakhatósági hozzájárulásában, szakkérdésben

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

kérelem alapján
2019.04.01.-2020.03.31.

tett nyilatkozatában előírtakat a talajvédelmi hatóság folyamatosan ellenőrzi,

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

alapján

szükség esetén szankcionálja.
Nitrát érzékeny területen az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet („nitrátdírektíva)

2019.04.01.-2020.03.31.

alapján előírt szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, szankcionálja, a

Folyamatos, bejelentés

Iratellenőrzés

alapján

kötelezően előírt adatszolgáltatás betartását figyelemmel kíséri, a szükséges
nyilvántartásokat naprakészen vezeti.
A talajvédelmi hatóság ellátja a Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM)

2019.09.15.-2019.10.15.

Folyamatos, terv szerint

Helyszíni ellenőrzés

2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos, terv szerint

Helyszíni-/iratellenőrzés

2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

rendszer megyei működtetését a talajok minőségi változásainak, környezeti
állapotának folyamatos figyelemmel kísérése céljából. Mintát vesz
laboratóriumi vizsgálatok céljára.
Ellenőrzi az EK műtrágyák és engedélyköteles termésnövelő anyagok
forgalmazását, felhasználását. A termékeket mintázza a minőségi jellemzők
ellenőrzésére.
Harmadik országból származó növény-egészségügyileg nem
vizsgálatköteles növények, növényi termékek, illetve egyéb anyagok

alapján

szúrópróbaszerű növény-egészségügyi ellenőrzése (szúrópróbaszerű import
vizsgálatok) Az EU növény-egészségügyi rendszerének részeként,
tagországi kötelezettségből adódóan, harmadik országból származó növényegészségügyileg vizsgálatköteles növények, növényi termékek, illetve egyéb
anyagok növény-egészségügyi ellenőrzése (import vizsgálatok)
A megyei kijelölésű kultúrákban a zárlati, veszélyes és egyéb károsítók
fellépésének differenciált megfigyelése. A járványhelyzet megítélését
alátámasztó, a hatósági tevékenységet és döntéseket megalapozó szakmai
információk felterjesztése az NÉBIH NTAI Növényvédelmi Technológia
Fejlesztési és Koordinációs Osztályához a károsító helyzet alakulásáról.
Tájékoztató jelentések megküldése március végétől november végéig az

2019.04.01.-2020.03.31.

Folyamatos, NÉBIH
utasítás alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

Elvégzi növény-egészségügyi és növényvédelmi károsító diagnosztikai

2019.04.01.-

Folyamatos, bejelentés

Helyszíni-/iratellenőrzés

vizsgálatokat

2020.03.31.

alapján

Elvégzi az engedélyköteles termékek (növényvédő szerek, termésnövelő

2019.04.01.-

Folyamatos, megrendelés

anyagok) hatósági engedélyezési vizsgálatait

2020.03.31.

alapján

Elvégzi a növény-egészségügyi felügyelet számára a zárszolgálati

2019.04.01. -

Folyamatos, megrendelés

intézkedések megalapozását szolgáló laboratóriumi vizsgálatokat

2020.03.31.

alapján

Szervezi, működteti a megyei növényvédelmi előrejelzési rendszert,

2019.04.01. -

Folyamatos

Helyszíni-/iratellenőrzés

tájékoztatja a termelőket a növényvédelmi előrejelzés adatairól és

2020.03.31.
Helyszíni-/iratellenőrzés

NÉBIH NTAI Növényvédelmi Technológia Fejlesztési és Koordinációs
Osztály részére, illetve országos szintű tájékoztató jelentés készítése.

Helyszíni-/iratellenőrzés
Helyszíni-/iratellenőrzés

működtetett minőségbiztosítási rendszerében

tájékoztatást ad az országos előrejelzés részére
Végrehajtja az engedélyköteles termékekkel, alkalmazott vagy alkalmazásra

2019.04.01. -

Folyamatos, megrendelés

kerülő technológiákkal, a termelést közvetlenül vagy potenciálisan

2020.03.31.

alapján

Feltárja a növényvédelmi problémák okait, javaslatot tesz a szükséges

2019.04.01. -

Folyamatos

Helyszíni-/iratellenőrzés

intézkedésre

2020.03.31.

Nemzeti támogatással megvalósult beruházások ellenőrzése

1993-2004

2019.10.30-2019.11.30

helyszíni ellenőrzés

A gyümölcsösök termeléshez kötött támogatásához kapcsolódó feltételek

2019

2019.05-2019.09

helyszíni ellenőrzés

Kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének ellenőrzése

2019.04.30 - 2019.06.30

2019.04.30-2019.06.30

helyszíni ellenőrzése

2018/2019.évi vadgazdálkodási terv végrehajtásának ellenőrzése

2018.03.01.- 2019.02.28

2019.03.20-2019.08.31

adatszolgáltatás alapján

veszélyeztető károsítókkal kapcsolatos biológiai, technológiai kísérleteket,
vizsgálatokat

ellenőrzése

végzett adminisztratív
ellenőrzés
2018/2019.évi vadazonosító jel elszámolás ellenőrzése

2018.03.01.- 2019.02.28

2019.03.20-2019.08.31

adatszolgáltatás alapján
végzett adminisztratív
ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya
2018/2019.évi trófeabemutatási kötelezettség ellenőrzése

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2018.03.01.- 2019.02.28

2019.03.20-2019.08.31

adatszolgáltatás alapján
végzett adminisztratív
ellenőrzés

haltelepítés ellenőrzése
inváziós halfajok ellenőrzése
halgazdálkodási tervek végrehajtásnak ellenőrzése
mezei őrszolgálatokhoz kapcsolódó támogatási igények ellenőrzése

2019.03.01. -

2019.március 01.-

helyszíni ellenőrzés

2019.12.31

2019.december 31.

2019.03.01. -

2019.március 01.-

2019.12.31

2019.december 31.

2019.03.01. -

2019.március 01.-

2019.12.31

2019.december 31.

2018.10.01-2019.09.30.

2019.01.01-02.15

negyedévente

2019.04.01-05.15

beterjesztett támogatási

2019.07.01-08.15

kérelem alapján végzett

2019.10.01-11.15

adminisztratív

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

ellenőrzés
2018/2019.évi vadazonosító jel elszámolás ellenőrzése

2018. március 1.-2019.

2019.03.20-2019.08.31

február 28

adatszolgáltatás alapján
végzett adminisztratív
ellenőrzés

Őstermelői igazolvány jogszerű használatának ellenőrzése

2019. január 1.-

2019.01.01.-2019.12.31.

helyszíni ellenőrzés

2019.05.01.-2019.12.31.

helyszíni szemle

2019.05.01.-2019.12.31.

helyszíni szemle

2019.07.01.-2019.10.15.

helyszíni szemle

2019.05. 01.-2019.10.31.

helyszíni szemle

december 31.
A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más

2019. január 1.-

írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmánnyal összefüggő

december 31.

kötelezettség ellenőrzése
TAKARNET ellenőrzés

2019. január 1.december 31.

Parlagfűvel fertőzött területek felkutatása

2019. július 1.-2019.
október 15.

Termőföldekre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és

2019. január 1.-

mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése

december 31.

Ellenőrzés tárgya
ECOMISSIO Kft., Tiszavasvári

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

I. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

I. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

I. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

I. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
FGSZ Földgázszállító ZRt. Beregdaróc, 128/5. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
DBM ZRt. Erőmű - Szakoly, 0296/2. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Észak-Alföldi Környezet-gazdálkodási Kft. Nyíregyháza, 02354/5. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Észak-Alföldi Környezet-gazdálkodási Kft. Kisvárda, 068/17. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Észak-Alföldi Környezet-gazdálkodási Kft. Nagyecsed, 0188/19. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Észak-Alföldi Környezet-gazdálkodási Kft., Nyíregyháza, 02350/4. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
SWISS KRONO Kft. (Interspan Kft.) Vásárosnamény,
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Nyír-Flop Kft. Demecser, 0342/10-11. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Nyír-Flop Kft. Ibrány, 0129/2. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Nyír-Flop Kft. Szakoly, 0287/20. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft. Nyírjákó, 092/7. hrsz. állati melléktermék feldolgozó
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Bátortrade Kft., Nyírbátor (Biogáz I.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Bátortrade Kft., Nyírbátor (Biogáz II.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása

Ellenőrzés tárgya
MASTER-GOOD Kft., Kisvárda

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

I. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

I. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

4538-19/2017.

2018. év

III. Negyedév

125-5/2018.

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

I. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

I. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

I. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
PROFIT (TRANS) FOOD Kft., Tiszavasvári (I.)- baromfi
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
PROFIT (TRANS) FOOD Kft., Tiszavasvári (II.) - sertés
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Járműszerelvényt Gyártó Zrt. Tiszavasvári, egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
Balogh Zoltán egyéni vállalkozó, Dombrád, 098/3 hrsz. egységes
környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
PROFIT-FOOD (DOB-TAK) Kft. Tiszadob (I.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
PROFIT-FOOD (DOB-TAK) Kft. Tiszadob (II.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
PROFIT-FOOD (DOB-TAK) Kft. Tiszadob (III.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
PROFIT-FOOD (DOB-TAK) Kft. Tiszadob (IV.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
PROFIT-FOOD (DOB-TAK) Kft. Tiszavasvári (I.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
PROFIT-FOOD (DOB-TAK) Kft. Tiszavasvári (II.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
PROFIT-FOOD (DOB-TAK) Kft. Tiszavasvári (III.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Poncsák Béla egyéni vállalkozó, Ajak, 020/43. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Háda Zoltán egyéni vállalkozó, Rétközberencs, 051/7-8. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Kelet-Grain Kft., Ököritófülpös, 033/1. hrsz.

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

F-1 Kft., Jármi, 026/3. hrsz.

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Tranzit-Ker Zrt. Jánkmajtis, 038 hrsz. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés.

egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Tisza Attila egyéni vállalkozó, Tornyospálca0144/34-36.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
ifj. Sebők László egyéni vállalkozó, Demecser-Borzsova tanya
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Szalka-Team Kft., Fábiánháza
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
ATAK-MADA Kft., Hetefejércse, 089/1. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Németh Állattenyésztési Kft., Nagykálló, 0490. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
PEGANOR Kft. (Tiszántúli Vágósertés Előállító és Értékesítő Kft.),
Fehérgyarmat, 0235/2. hrsz. egységes környezethasználati engedélyben
foglaltak betartása
PIG és Hús Kft., Vásárosnamény, 0460/1-4. hrsz. egységes
környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
PIG és Hús Kft., Nyírmada, 015/5. hrsz. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
TRIAGRO Kft., Nyírcsaholy, 0276/7-10. hrsz. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
TRIAGRO Kft., Tunyogmatolcs, 081. hrsz. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása – hígtrágya tároló
VÁ-PIG Kft., Vállaj, 064/35. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása

Ellenőrzés tárgya
Ardagh Metal Kft., Vaja, Rohodi u. 1-3. sz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft. Petneháza, 071/9 hrsz. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft. Pusztadobos 0128/9 hrsz. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
Meat Pro-Max Kft. Petneháza, 0173/19, 0173/18 hrsz. egységes
környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Mercurius Commercial Kft. Baktalórántháza 0124/18., 0124/5-6. egységes
környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft. Baktalórántháza, 0176/8. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft. Baktalórántháza,0176/16 hrsz. egységes
környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft. Székely 02/7 hrsz. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft. Tiszabercel 0103/8. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft. Berkesz 083/11 és 324/1-2. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft. Fábiánháza, 0292 hrsz. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
Baromfi -Coop Kft. Gávavencsellő 0129/10 hrsz. egységes
környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop kft. Gávavencsellő 0307/32. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft. Ibrány 0116/6. hrsz. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft. Ibrány 0127/8 hrsz. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft. Ibrány 0131/11 hrsz. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft. Ibrány, 034/15 hrsz. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft. Kisvarsány 075/23 hrsz. egységes környezethasználati

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Borzsa-Tex Bt., Nyíregyháza zajvédelmi ellenőrzés

Aktuális állapot

I. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Garai Istvánné, Nyíregyháza zajvédelmi ellenőrzés

Aktuális állapot

I. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Hajzer András, Nyíregyháza zajvédelmi ellenőrzés

Aktuális állapot

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Horváth Istvánné, Nyíregyháza zajvédelmi ellenőrzés

Aktuális állapot

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Özv. Hunyadvári Jánosné, Nyíregyháza zajvédelmi ellenőrzés

Aktuális állapot

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Nobilis Zrt. Mátészalka zajvédelmi ellenőrzés (zajmérés)

Aktuális állapot

I. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Mátészalka Erőmű zajvédelmi ellenőrzés (zajmérés)

Aktuális állapot

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Nyírség Méh Nyíregyháza zajvédelmi ellenőrzés (zajmérés)

Aktuális állapot

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Prémium Faktor Kft. Nyíregyháza zajvédelmi ellenőrzés (zajmérés)

Aktuális állapot

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Szegfű u. közlekedési zaj zajvédelmi ellenőrzés (zajmérés)

Aktuális állapot

I. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Caroflek Kft Kisvárda zajvédelmi ellenőrzés (zajmérés)

Aktuális állapot

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Szabolcs Gabona Zrt. Nagykálló malomüzem zajvédelmi ellenőrzés

Aktuális állapot

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft. Levelek I. 06/34. hrsz. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft. Levelek II. 06/32. hrsz. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft. Sényő, Temető út 2. 0138/4 hrsz. egységes
környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
NYÍRSÉG-HÚS Kft. Tornyospálca 0198/8 hrsz. egységes
környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
VN-SZOLG Bt. Vaja, 038/4; 038/15. hrsz. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
ATAK-MADA Kft. Gégény, 0109. hrsz. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
ATAK-MADA Kft. Rétközberencs, 027/32. hrsz. egységes
környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
ATAK MADA Kft. Pátroha, 07/7, 07/19. hrsz. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása
ATAK-MADA Kft. Pátroha, 0299/8-9. hrsz. egységes környezethasználati
engedélyben foglaltak betartása

(zajmérés)

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

Fémszerkezet Kft. Nyíregyháza zajvédelmi ellenőrzés (zajmérés)

Aktuális állapot

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Nyírerdő Zrt. Tuzsér zajvédelmi ellenőrzés (zajmérés)

Aktuális állapot

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Nyírerdő Zrt. Nyírbátor zajvédelmi ellenőrzés (zajmérés)

Aktuális állapot

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Frühwald Kft. Újfehértó zajvédelmi ellenőrzés (zajmérés)

Aktuális állapot

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

HM Arzenál Zrt., Nyírtelek Szakmunkásképző levegőtisztaság-védelmi

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

O&GD Central Kft., Penészlek levegőtisztaság-védelmi ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Dombka Faipari levegőtisztaság-védelmi ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Jász Plasztik Kft. Nyíregyháza levegőtisztaság-védelmi ellenőrzés

2018. év

I. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

LEGO Kft., Nyíregyháza Debreceni u. 342. levegőtisztaság-védelmi

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

SGS Hungária Kft. Nyíregyháza levegőtisztaság-védelmi ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Kovács Gyula Jenő levegőtisztaság-védelmi ellenőrzés

2018. év

I. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Anti germ Hungary Kft. levegőtisztaság-védelmi ellenőrzés

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Abo Holding Fehérgyarmat levegőtisztaság-védelmi ellenőrzés

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Szatmári-Ízek, Csenger levegőtisztaság-védelmi ellenőrzés

2018. év

I. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Kulcsár Baranyi Kft. Ibrány levegőtisztaság-védelmi ellenőrzés

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Hubert Györgyné levegőtisztaság-védelmi ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Flabeg Kft. Mátészalka levegőtisztaság-védelmi ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Raktárbázis-Tranzit Nyírbátor levegőtisztaság-védelmi ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Kovács Gyula Jenő Nagydobos levegőtisztaság-védelmi ellenőrzés

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Aszfalt Hungária Fehérgyarmat levegőtisztaság-védelmi ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Autopress Nyírtelek levegőtisztaság-védelmi ellenőrzés

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

KAMOWE Kft. Nyíregyháza Bodnár MÉH hulladékgazdálkodás ellenőrzése

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Bodnár MÉH Kft. Kisvárda, hulladékgazdálkodás (autóbontó)

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Moravecz Autó Nyíregyháza, hulladékgazdálkodás (autóbontó)

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzés

ellenőrzés

(autóbontó)

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

Szilent Kft. Nyíregyháza, hulladékgazdálkodás (autóbontó)

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Francia Autók Bontója Nyíregyháza, hulladékgazdálkodás (autóbontó)

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Roncs Merci Bt. Nyíregyháza, hulladékgazdálkodás (autóbontó)

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Nyírség MÉH Kft. Nyíregyháza, hulladékgazdálkodás (autóbontó)

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Barker Kft. Nyíregyháza, hulladékgazdálkodás (autóbontó)

2018. év

IV. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Bontócentrum.hu Kft. Nyíregyháza, hulladékgazdálkodás (autóbontó)

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Tóth Béla Vásárosnamény, hulladékgazdálkodás (autóbontó)

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Dobos László Mátészalka, hulladékgazdálkodás (autóbontó)

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Rudi és Pataki Kft. Nyíregyháza, hulladékgazdálkodás (autóbontó)

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Barker Kft. Vaja hulladékgazdálkodás (autóbontó)

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

TUMO Kft. Nyíregyháza hulladékgazdálkodás (autóbontó)

2018. év

II Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Jap Team Kft. Nyíregyháza hulladékgazdálkodás (autóbontó)

2018. év

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Beregdaróc 0103/4A, 0122/012 hrsz.-ú Natura 2000 területek helyreállítása

Aktuális állapot

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Tiszakanyár 082/22 hrsz.-ú védett terület helyreállítása (természetvédelem)

Aktuális állapot

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Nábrád 0125 hrsz.-ú védett terület helyreállítása (természetvédelem)

Aktuális állapot

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Újfehértó 0737/4 hrsz.- védett terület helyreállítása (természetvédelem)

Aktuális állapot

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Kömörő 0125 hrsz.-ú védett terület helyreállítása (természetvédelem)

Aktuális állapot

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Tiszakanyár 082/37 hrsz.-ú védett terület helyreállítása (természetvédelem)

Aktuális állapot

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Túristvándi 0152/3-4 hrsz.-ú védett terület helyreállítása (természetvédelem)

Aktuális állapot

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Apagy 095/25-26 hrsz.-ú védett terület helyreállítása (természetvédelem)

Aktuális állapot

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Nyíregyháza 02249/15C hrsz.-ú védett terület helyreállítása

Aktuális állapot

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

Aktuális állapot

III. Negyedév

helyszíni ellenőrzés

2019. január 1.-

Ellenőrzési és Vizsgálati

adatkérés

december 31.

Program alapján, heti

(természetvédelem)

(természetvédelem)
Záhony, József Attila u. 35/A. számú ingatlanon tartott görög teknős
ellenőrzése (természetvédelem)
Szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

vezénylés szerint
Piacfelügyeleti ellenőrzések

2019. január 1.-

Ellenőrzési és Vizsgálati

helyszíni

december 31.

Program alapján, heti

ellenőrzés/adatkérés

vezénylés szerint
Laboratóriumi vizsgálatok

2019. január 1.-

Ellenőrzési és Vizsgálati

helyszíni

december 31.

Program alapján, heti

ellenőrzés/mintavétel

vezénylés szerint
Fogyasztóvédelmi ellenőrzések

2019. január 1.-

Ellenőrzési és Vizsgálati

helyszíni

december 31.

Program alapján, heti

ellenőrzés/adatkérés

vezénylés szerint
Képző szervek hirdetési- és reklámtevékenységének ellenőrzése akció

2019. január 1.-

Országos Ellenőrzési Terv

(közlekedési és fogyasztóvédelmi)

december 31.

alapján, heti vezénylés

helyszíni ellenőrzés

szerint
A közúti forgalomban résztvevő járművezetők gyakorlati oktatásának

2019.01.01. -

Országos Ellenőrzési Terv

ellenőrzése akció

2019.12.31.

alapján, heti vezénylés

helyszíni ellenőrzés

szerint
Képző szervek tevékenységének tematikus ellenőrzése

2019. január 1.-

Országos Ellenőrzési Terv

december 31.

alapján, heti vezénylés

helyszíni ellenőrzés

szerint
Szakoktatók tevékenységének tematikus ellenőrzése

2019. január 1.-

Országos Ellenőrzési Terv

december 31.

alapján, heti vezénylés

helyszíni ellenőrzés

szerint
Iskolavezetők tevékenységének tematikus ellenőrzése

2019. január 1.-

Országos Ellenőrzési Terv

december 31.

alapján, heti vezénylés

helyszíni ellenőrzés

szerint
Szaktanfolyamok ellenőrzése

2019. január 1.-

Országos Ellenőrzési Terv

december 31.

alapján, heti vezénylés
szerint

helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya
Gyalogos átkelőhelyek ellenőrzése

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2019. január 1.-

heti vezénylés szerint

helyszíni ellenőrzés

heti vezénylés szerint

helyszíni ellenőrzés

heti vezénylés szerint

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

december 31.
Vasúti átjárók forgalombiztonsági felülvizsgálata

2019. január 1.december 31.

Közlekedési létesítmények építésének ellenőrzése

2019. január 1.december 31.

Pótalkatrész és tartozékgyártók, felújítók, és forgalmazók tematikus

2019. január 1.-

Országos Ellenőrzési Terv

ellenőrzése

december 31.

alapján, heti vezénylés
szerint

A klímaberendezés javítók (feltöltők) tematikus ellenőrzése

2019. január 1.-

Országos Ellenőrzési Terv

december 31.

alapján, heti vezénylés

helyszíni ellenőrzés

szerint
A menetíró (tachográf) műhelyek tematikus ellenőrzése

2019. január 1.-

Országos Ellenőrzési Terv

december 31.

alapján, heti vezénylés

helyszíni ellenőrzés

szerint
A járműbontók tematikus ellenőrzése

2019. január 1.-

Országos Ellenőrzési Terv

december 31.

alapján, heti vezénylés

helyszíni ellenőrzés

szerint
ECR ellenőrzési akció

2019. január 1.-

Országos Ellenőrzési Terv

december 31.

alapján, heti vezénylés

közúti ellenőrzés

szerint
Vizsgáló állomás ellenőrzési akció

2019. január 1.-

Országos Ellenőrzési Terv

december 31.

alapján, heti vezénylés

helyszíni ellenőrzés

szerint
Két- vagy háromkerekű járműveket és négykerekű motorkerékpárokat,

2019. január 1.-

Országos Ellenőrzési Terv

alkatrészeiket és tartozékaikat gyártó, gyártót képviselő, importőr és

december 31.

alapján, heti vezénylés

forgalmazó vállalkozások piacfelügyeleti ellenőrzése
Mezőgazdasági és erdészeti járműveket, alkatrészeiket és tartozékaikat

helyszíni ellenőrzés

szerint
2019. január 1.-

Országos Ellenőrzési Terv

helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya
forgalmazó vállalkozások piacfelügyeleti ellenőrzése

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

december 31.

alapján, heti vezénylés

Ellenőrzés eszköze

szerint

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak
2019. január 1.-

temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok
Fogyasztóvédelem

december 31.
2019. január 1.december 31.

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

1település/év

helyszíni ellenőrzés

2 üzlet/hó

helyszíni ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatal

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
Helyszíni szemle,

A Járási Hivatal illetékességi területén lévő temetők (köztemetők)
fenntartásával és üzemeltetésével (működtetésével) összefüggő feladatok.

évente egy alkalom,

III.-X. hónapok között a

iratbekéréssel meglévő

hivatal személyi

dokumentumok alapján

kapacitásának

(helyi rendelet, Kegyeleti

függvényében;

Közszolgálati
Szerződés, stb.)

panasz, közérdekű
A Járási Hivatal illetékességi területén lévő temetők (köztemetők)

bejelentés, belföldi

fenntartásával és üzemeltetésével (működtetésével) összefüggő feladatok

jogsegély alapján, eseti
jelleggel

panasz, közérdekű
bejelentés, belföldi
jogsegély alapján,

Helyszíni szemle,
iratbekéréssel meglévő
dokumentumok alapján
(helyi rendelet, Kegyeleti

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
Közszolgálati
Szerződés, stb.)

I.-XII. hónapok között a
A Járási Hivatal nyilvántartásában szereplő temetkezési szolgáltatók
ellenőrzése

évente egy alkalommal

hivatal személyi
kapacitásának

Iratbekérés alapján

függvényében;
Iratbekéréssel meglévő
Kereskedelmi-, Vendéglátó-, Biztosítási ügynöki, bróker, egyéb pénzügyi

2018. január 1. – 2018.

kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó ellenőrzése

december 31.

2019. I. – IV. negyedév

dokumentumok alapján

negyedévente 5 fő egyéni

(szakképesítés, üzleti

vállalkozó

bejelentő, PSZÁF
engedély)

A természetes fürdőhelyek, fürdővizekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések

2019. május1. – 2019.

végzése

november 15.

Szezonális medencés fürdők ellenőrzése
Szórakoztató és vendéglátóipari egységekben a vízipipa és elektronikus
cigaretta használat, valamint a dohányzási korlátozás betartásának kiemelt
ellenőrzése
Ásványi anyag tartalmú, gyermekeknek szánt étrend-kiegészítő
készítmények ellenőrzése. Vasat, mangánt, cinket együttesen tartalmazó
termékek esetében címkevizsgálat, laboratóriumi vizsgálat
Várandós nőknek szánt "terhesvitaminok" vizsgálata

2019. május 1. – 2019.
szeptember 5.
2019. március 01. 2019. szeptember 30.
2019. március 1. –
2019. szeptember 1.
2019. március 1. –
2019. szeptember 1.

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos

Helyszíni, munkaidőn
túli ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel
Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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

2019. március 1. –

forgalmazott termékek jelölésének és célzott laboratóriumi vizsgálatának

2019. május 31.

Folyamatos

Mintavétel

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés,

elvégzése
Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:-

2019. március 1. –

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

anyatej-kiegészítő tápszer

2019. szeptember 1.

Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:-

2019. március 1. –

csecsemők és kisgyermekek számára készült bébiétel

2019. október 1.

Középiskolai korosztály (15-18 éves) napi egyszeri étkezésének vizsgálata

2019. március 1. –
2019. június 15.

Óvodai és általános iskolai közétkeztetés szúrópróbaszerű táplálkozás-

2019. március 1 -

egészségügyi vizsgálata

december 31.

Az OGYÉI által megküldött kifogásolt notifikációs igazolások kivizsgálása
Jogerős határozattal kitiltott étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése

2019. január 1 –
december 31.
2019. március 1 –.
december 31.

Iskolabüfék és élelmiszer árusító automaták ellenőrzése

2019. március 1 –
november 15

Fogkrém kozmetikai termékek szorbinsav, benzoesav tartalmának

2019. március 1. –

ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve

szeptember 1.

Szőrtelenítő kozmetikai termékek tioglikolsav tartalmának ellenőrzése

2019. március 1. –

laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve

szeptember 1.

Alkalmi arcfestő kozmetikai termékek nehézfém (ólom, kadmium)

2019. március 1 –

tartalmának ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve

december 31.

Dezodor (nem spray) kozmetikai termékek triklozán tartalmának ellenőrzése

2019. március 1. –

laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve

szeptember 1.

Hajban maradó (hajgél, hajbalzsam, hajkrém) kozmetikai termékek MCI/MI,

2019. március 1. –

MI tartalmának ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve

szeptember 1.

Részvétel az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) REF-7 ellenőrzési
projektjében: A REACH rendelet szerinti regisztrációs kötelezettség
ellenőrzése

2019. március 1. –
december 31.

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
mintavétel

Folyamatos
Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel
helyszíni ellenőrzés,
mintavétel
Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés,

Folyamatos

intranetes honlap
ellenőrzése

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

REACH korlátozások ellenőrzése: Azoszínezékek korlátozásának
ellenőrzése textíliákban és bőrárukban, valamint ftalátok korlátozásának
ellenőrzése gyermekápolási cikkekben, játékokban
A bórax lakossági forgalmazásának hatósági ellenőrzése, kiszűrése

2019. január 1. –június
30.
2019. július 1. –
december 31.

Megtévesztő csomagolású termékek szúrópróbaszerű ellenőrzése

2019. január 1. –
december 31.

A lakosság számára forgalmazott tisztítószerek esetén az 1 %-nál több aktív
klórt tartalmazó veszélyes keverékek CLP címkéjének ellenőrzése
Biocid termékek jogszerű forgalmazhatóságának ellenőrzése

2019. január 1. –
december 31.
2019. január 1. –
december 31.

A fogorvosi rendelők sterilizáló berendezéseinek műszaki és mikrobiológiai

2019. március 1.-

ellenőrzése - felmérés

december 15.

Az alapellátásban az ügyeleti ellátás esetén a személyi, tárgyi, szakmai
környezeti feltételek és a vezetett egészségügyi/ápolási dokumentáció
ellenőrzése az egészségügyi szolgáltatóknál
Az alapellátásban a foglalkozás-egészségügyi ellátás esetén a személyi,
szakmai környezeti feltételek és a vezetett egészségügyi/ápolási
dokumentáció ellenőrzése kijelölt foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóknál
Biztonsági
A föld

okmány

kezelésének

2019. január 1.december 31.
2019. január 1.december 31.

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
Helyszíni ellenőrzés,

Folyamatos

mintavétel
Helyszíni ellenőrzés,

Folyamatos

mintavétel

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés,

Folyamatos

kérdőíves felmérés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

ellenőrzése:

A

tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más

általános

közigazgatási

írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági

rendtartásról

kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II.26.) Korm.

2019. január 1. -

2019.

rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése kimondja, hogy:

december 31.

június 30. napjai között

április

01.-2019.

szóló

2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 98-

A föld tulajdonjogának átruházására irányuló, vagy a föld tulajdonjogát érintő

102. §-a és a Korm.

más jogügyletet tartalmazó – az Inytv. által előírt okirati kellékekkel

rendelet 8. §-a, valamint

rendelkező – okiratot ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés

a

Földművelésügyi

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

alapjául szolgálhasson, az Inytv. szerinti jogi képviselőnek az ingatlan-

Minisztérium

Földügyi

nyilvántartásért felelős miniszter által rendszeresített, az e rendeletben

Főosztály iránymutatása

meghatározott biztonsági elemekkel ellátott papír alapú okmányon (a

alapján a járási hivatal a

továbbiakban: biztonsági okmány) kell elkészítenie.

jogi

A R. 3. § (1) bekezdése alapján:

vonatkozásában

A biztonsági okmány ára 60 Ft+ÁFA/lap, amelyet a jogi képviselő a járási

ellenőrzi

hivataltól vásárolhat meg.

okmányok

A Korm. rend. 8. § alapján a járási (fővárosi kerületi) hivatal ellenőrzi a

helyszíni

ellenőrzés

biztonsági okmányok felhasználását.

keretében,

adat-

képviselők
a

biztonsági
kezelését
és

információkérés,
valamint

iratellenőrzés

során.
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. (továbbiakban: Inytv.)

Az Ákr. 98-102. §-a és

alapján a Vásárosnaményi Járási Hivatal illetékességi területén a TakarNet

az

felhasználók adatlekérdezései jogszerűségének és a biztonsági előírások

valamint

betartásának ellenőrzése. A legfontosabb biztonsági előírásokat a rendszer

Földművelésügyi

üzemeltetője,

Minisztérium

a

Budapest

Főváros

Kormányhivatala

Földmérési,

Inytv.

75.

§-a,
a

Földügyi

Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya (BFKH FTFF) és a felhasználó

Főosztály iránymutatása

között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét

alapján a számítógépes

képező Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák. Az ellenőrzés
célja

a

TakarNet

adatlekérdezésekkel

kapcsolatos

visszaélések

visszaszorítása. A 383/2016. (XII.02.) Korm. rend. 39. § (1) bekezdése

2019. január 1.december 31.

Negyedévente
felhasználó
ellenőrzésre

egy
kerül

ingatlan-nyilvántartási
rendszer szolgáltatásait
igénybe

vevők

alapján az ellenőrzésre az igénybevevő székhelye, illetve ha a szolgáltatás

adatlekérdezésének

igénybevétele attól eltérő telephelyen történik, a telephely szerinti járási

jogszerűségét

(fővárosi kerületi) hivatal.

biztonsági

előírások

betartását

az

és

a

ingatlanügyi hatóság és
a rendszer üzemeltetője
a

(2)-(3)

bekezdések

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
szerint

vezetett

naplóból, annak a BFKH
FTFF

által

készített

[Inytv. 81. § (1) bek.]
naplózott

adatok

összevetésével
ellenőrzi,

illetve

naplózott

a

lekérdezések

jogszerűségének

az

azok alapjául szolgáló
iratok

vizsgálatával,

helyszíni

ellenőrzés

keretén belül.
Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség
ellenőrzése:
A mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek, külterületi
termőföldek és termőföldnek nem minősülő kivett (utak, csatornák,
beruházási

területek,

beruházási

célterületek,

stb.)

ingatlanokon

(a

határszemle keretén belül) a hasznosítási kötelezettség, a mellék- és

Helyszíni
2019. január 1. -

2019.

június

december 31.

október 31.

03.-

2019.

szemle,

szemrevételezés,
ortofotó,

műholdas

felvételek

ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének rendszeres ellenőrzése,
teljesítés kikényszerítése felhívással, szükség szerint földvédelmi bírság
kiszabásával.
Parlagfűvel fertőzött területek felkutatása: Az ellenőrzés tárgya, célja a

2019.

június

30-ig

külterületi termőföldeken és termőföldnek nem minősülő kivett (utak,

hasznosítási kötelezettség

helyszíni

a

Az ellenőrzés eszköze
szemle,

csatornák, beruházási területek, beruházási célterületek, stb) ingatlanokon

2019. január 1. -

keretein belül. 2019. július

BFKH

az adott év június 30. napjáig a parlagfű virágbimbójának kialakulásának

december 31.

1. napjától várhatóan 2019.

megküldött

megakadályozása, és azt követően az állapotot a vegetációs időszak végéig

október

távérzékeléses

történő folyamatos fenntartása.

parlagfű elleni védekezés

4.

napjáig

a

(műholdas

FTFF

a
által

felvételek)

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

jogszabályi

veszélyeztetettségi

rendelkezései

alapján.

térképek alapján.

Újrahasznosítási kötelezettség bejelentésének ellenőrzése:

Az átfogó jellegű ellenőrzés

Az újrahasznosítás esetén az ügyféli kötelezettséget a termőföldről szóló

keretén

2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 6. §-a, a szankciókat a 24.-

belül

végzett

határszemlék alkalmával a

25. § rendelkezései tartalmazzák.

2019. január 1. -

gazdálkodási,

időjárási

Kivett területként nyilvántartott vagy a természetbeni állapota szerint mező-

december 31.

viszonyokhoz

igazodóan

vagy erdőgazdasági művelés alatt nem álló földként történő használat

2019.

június

megszűnésének vizsgálata.

napjától október 31. napjáig

évben

3.

Helyszíni
ortofotó

szemle,
(műholdas

felvételek).

terjed.
Művelési

ág

változtatás

bejelentésének

ellenőrzése,

földminősítési

mintaterek helytállóságának vizsgálata: A termőföldről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 3. § -a kimondja, hogy a termőföld
művelési ágának megváltoztatását – az erre vonatkozó külön jogszabály
rendelkezéseinek megfelelően be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak.
A mulasztóval szemben bírságot kell kiszabni, a szankciókat a Tfvt. 24. § és

Az átfogó jellegű ellenőrzés

a 25. § rendelkezései tartalmazzák.

keretén

Művelési ág változás esetén:
Az ellenőrzés tárgya a mező és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi
földek, külterületi termőföldek és termőföldnek nem minősülő kivett művelési
ágú

ingatlanok

(utak,

csatornák,

beruházási

területek,

beruházási

célterületek, stb). Az ellenőrzés célja a természetbeni állapot és az ingatlannyilvántartás tartalmának egyezőségét biztosítani.
A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX.29.) FM rendelet
szerint a földminősítési mintatér településenként - a halastó és a fásított
terület

művelési

ág

kivételével

-

művelési

áganként

és

minőségi

osztályonként az ott előforduló különböző minőségű földek jellemző
tulajdonságainak szemléltetésére szolgáló terület.

végzett

határszemlék alkalmával a
2019. január 1. -

gazdálkodási,

időjárási

december 31.

viszonyokhoz

igazodóan

2019.

június

évben

3.

napjától október 31. napjáig
terjed.

Földminősítési mintaterek helytállósága:

belül

Helyszíni
ortofotó
felvételek).

szemle,
(műholdas

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

A hivatkozott FM rendelet szerint, ha a mintatér megszűnik, akkor helyette új
mintateret kell kijelölni és a változást a mintatér jegyzéken át kell vezetni.
Termőföldek

engedély

nélküli

más

célú

hasznosítása:

Az átfogó jellegű ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya a külterületi termőföldek. A talaj, a termőföld az egyik

keretén

legfontosabb feltételesen megújuló természeti erőforrás. Az ellenőrzés célja

belül

végzett

határszemlék alkalmával a

a termőföldek mennyiségi védelme, minőségük megőrzése a különböző

2019. január 1. -

gazdálkodási,

időjárási

hatósági

december 31.

viszonyokhoz

igazodóan

jogszabálysértő állapot megszüntetése érdekében a termőföldvédelmi

2019.

június

szempontok figyelembe vételével.

napjától október 31. napjáig

eljárások

alkalmával.

Feltárni

és

mielőbb

intézkedni

a

évben

3.

Helyszíni
ortofotó

szemle,
(műholdas

felvételek).

terjed.
Közfoglalkoztatás ellenőrzése a települési önkormányzatoknál

2019. január 1. december 31.

Havonta

helyszín és
iratellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Záhonyi Járási Hivatal

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

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

Interneten hozzáférhető

alapján a hatósági nyilvántartásba vett egyéni vállalkozói tevékenységet

kötelező

folytatók törvényes működésének -, illetve az egyéni vállalkozói nyilvántartás
közhitelességének biztosítása

2019. január 1. december 31.

nyilvántartásokból
2019. évben folyamatosan

történő lekérdezéssel,
bekért iratok alapján,
szükség esetén
helyszíni ellenőrzéssel

A Záhonyi Járási Hivatal nyilvántartásában szereplő temetkezési szolgáltatók
ellenőrzése

2019. január 1. december 31.

helyszíni ellenőrzés,
2019. I. félév

adatszolgáltatás, bekért
iratok alapján

Ellenőrzés tárgya
Fogyasztóvédelmi ellenőrzés

Ellenőrzési időszak
2019. január 1.december 31.

Nyíregyháza, 2018. december 15.

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2019. évben folyamatosan

helyszíni ellenőrzés
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