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A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2014. ÉVI ELLEN ŐRZÉSI TERVE 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal (székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., alapító okiratának kelte 
és száma: 2013. január 1., XXII-6/95/16/2013., adóigazgatási azonosító száma: 15789264-2-04; 
statisztikai számjele: 15789264-8411-312-04, törzsszáma: 789268) törzshivatalának érintett szervezeti 
egységei, szakigazgatási szervei, járási hivatalai és járási szakigazgatási szervei a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/A. §, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 91. § (1) bekezdése alapján 
elkészítették a 2014. évre vonatkozó hatósági ellenőrzési tervüket, amely összefoglalva az alábbi. 
 
Az összevont ellenőrzésekre vonatkozó adatokat részletezve a Békés Megyei Kormányhivatal 2014. évi 
Összevont Ellenőrzési Terve tartalmazza.  

 

1. A Békés Megyei Kormányhivatal törzshivatalának s zervezeti egységei által 
megvalósítandó hatósági ellen őrzések 

1.1. Hatósági F őosztály 

Önkormányzati, járási hivatal 
megnevezése 

Vizsgálat 
jellege 

(komplex/ 
cél) 

Vizsgált ügykör 
(célvizsgálatnál) 

Az 
ellenőrzés 

ideje  

Ellenőrzést 
végző 

Vésztői Közös 
Önkormányzati Hivatal 

Körösújfalui Kirendeltsége 

Cél anyakönyvi igazgatási ügyek, 
személyi-adat- és lakcím-

nyilvántartási ügyek  

2014. I. 
félév 

Stübe 
Ferencné 

Mezőkovácsházi 
Polgármesteri Hivatal 

Cél anyakönyvi igazgatási ügyek,  
személyi-adat- és lakcím-

nyilvántartási ügyek 

2014. I. 
félév 

Stübe 
Ferencné 

Mezőkovácsházai Járási 
Hivatal 

Cél személyi-adat- és lakcím-
nyilvántartási ügyek 

2014. I. 
félév 

Stübe 
Ferencné 

Medgyesegyházi Közös 
Önkormányzati Hivatal 

Pusztaottlakai Kirendeltsége 

Cél anyakönyvi igazgatási ügyek, 
személyi-adat- és lakcím-

nyilvántartási ügyek 

2014. I. 
félév 

Stübe 
Ferencné 

Kereskedelmi hatósági, ipari 
igazgatási 

Dr. Szeder 
Csilla 

Dobozi Polgármesteri Hivatal Cél 

Helyi adó, gépjárműadó 
ügyek 

2014. I. 
félév 

Dr. Varga 
Katalin 

Kétsopronyi Közös 
Önkormányzati Hivatal 

Gerendási Kirendeltsége 

Cél Kereskedelmi hatósági, ipari 
igazgatási 

2014. I. 
félév 

Dr. Szeder 
Csilla 

Orosházi Polgármesteri 
Hivatal 

Cél Helyi adó, gépjárműadó 
ügyek 

2014. I. 
félév 

Dr. Varga 
Katalin 
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Kaszaperi Közös 
Önkormányzati Hivatal (a 
közös hivatalhoz tartozó 
valamennyi település) 

Cél Helyi adó, gépjárműadó 
ügyek 

2014. I. 
félév 

Dr. Bárány 
Katalin 

Szeghalmi Járási Hivatal Cél Közlekedési igazgatási ügyek 2014. I. 
félév 

Csáky Hajnalka 

Szarvasi Polgármesteri 
Hivatal 

 

Cél anyakönyvi igazgatási ügyek, 
személyi-adat- és lakcím-

nyilvántartási ügyek 

2014. II. 
félév 

Stübe 
Ferencné 

Szarvasi Járási Hivatal Cél személyi-adat- és lakcím-
nyilvántartási ügyek 

2014. II. 
félév 

Stübe 
Ferencné 

Méhkeréki Közös 
Önkormányzati Hivatal 

Újszalontai Kirendeltsége 

Cél anyakönyvi igazgatási ügyek, 
személyi-adat- és lakcím-

nyilvántartási ügyek 

2014. II. 
félév 

Stübe 
Ferencné 

Cél anyakönyvi igazgatási ügyek, 
személyi-adat- és lakcím-

nyilvántartási ügyek 

Stübe 
Ferencné 

Tótkomlósi Polgármesteri 
Hivatal 

Cél Kereskedelmi hatósági, ipari 
igazgatási ügyek 

2014. II. 
félév 

Dr. Szeder 
Csilla 

Bucsai Közös 
Önkormányzati Hivatal 

(Bucsa település) 

Cél Kereskedelmi hatósági, ipari 
igazgatási 

2014. II. 
félév 

Dr. Szeder 
Csilla 

Okányi Közös 
Önkormányzati Hivatal (a 
közös hivatalhoz tartozó 
valamennyi település) 

Cél  Helyi adó, gépjárműadó 
ügyek 

2014. II. 
félév 

Dr. Vladár 
Mónika 

Kamuti Közös 
Önkormányzati Hivatal (a 
közös hivatalhoz tartozó 
valamennyi település) 

Cél Helyi adó, gépjárműadó 
ügyek 

2014. II. 
félév 

Dr. Vladár 
Mónika 

Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati hivatal 

Cél Helyi adó, gépjárműadó 
ügyek 

2014. II. 
félév 

Dr. Varga 
Katalin 

Nagyszénási Polgármesteri 
Hivatal 

Cél Helyi adó, gépjárműadó 
ügyek 

2014. II. 
félév 

Dr. Bárány 
Katalin 

Sarkadi Járási Hivatal Cél Közlekedési igazgatási ügyek 2014. II. 
félév 

Csáky Hajnalka 
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Ellenőrzési szempontok 
 
Az anyakönyvi, személyi-adat és lakcím-nyilvántartási tevékenység  

 
Ket. szabályainak betartása 

 
Az eljárási szabályok betartásán belül:  
ügyintézési határidők betartása; amennyiben az I. fokú hatáskör gyakorlóját új eljárás lefolytatására 
utasította a felettes szerv, ennek határidőben eleget tett-e, 
kérelem megfelelő mellékletekkel ellátott-e, eljárás megindításáról értesítés, hiánypótlásra felhívás 
határidőben megtörtént-e, képviselő eljárása esetén a meghatalmazásról szóló irat a jogszabályban 
előírt feltételeknek megfelelő-e, 
egyes eljárási cselekmények törvényessége (pl.: érintett felek idézése, értesítése, a kézbesítési 
vélelemmel kapcsolatos eljárás;  jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés megfelel-e a jogszabályi 
követelményeknek, bizonyítékok ismertetése az ügyféllel, stb.), 
szakhatóságok közreműködése, költségmentesség iránti kérelem elbírálása. 

 
Döntések vizsgálata: 
Hatáskör címzettje, kiadmányozás megfelelő-e, 
rendelkező rész megfelelően tartalmaz-e minden kikötést, jogorvoslati tájékoztatást, 
indokolás kellő alaposságú-e, hatályos jogszabályra hivatkoznak-e, pontos-e a jogszabályi 
hivatkozás. 
A döntés módosítása vagy visszavonása jogszabályszerű volt-e. 

 
Döntések végrehajtása: 
A fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóság hiányában, a végrehajtás elrendelése időben 
megtörtént-e. 

 
Az eljárási bírság kiszabásának időszerűsége, a bírság mértéke a Ket. előírásainak megfelelő-e. 

 
 
Anyakönyvi tevékenység: 
 

1. Személyi és tárgyi feltételek:  
- anyakönyvvezető képesítése, megbízása, helyettesítése, juttatásai 
- ASZA kártyák, jogosultságok kezelése, nyilvántartása 
- az anyakönyvvezető elhelyezése, felszerelése,  
- az anyakönyvek, alapiratok és egyéb eszközök tárolása, őrzése 
- házasságkötések és más családi események ünnepélyes lebonyolításának feltételei 

2. Az anyakönyvek vezetése:  
- a 2006. március 1-jétől egységesen használatba vett új anyakönyvek megnyitása 
- előző anyakönyvek lezárása, állaga, szükség szerinti újraköttetése, újra hitelesítése, 
nyilvántartása 
- születési anyakönyv 
- házassági anyakönyv 
- halotti anyakönyv 
  (esetleg a feladat nagyságrendje: események száma típusonként)  
- névmutatók vezetése 

3. Külföldi állampolgárokat érintő események:  
- előfordulása, a speciális eljárás, a bejegyzés és az adatszolgáltatás  

4. Alapiratok kiállítása, rendezettsége:  
- jegyzőkönyvek és más formanyomtatványok kiállítása, igazolások, okiratok csatolása 
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- az anyakönyvi irattár rendezettsége, alap- és utólagos bejegyzések iratainak besorolása 
5. Utólagos bejegyzések:  

- a változások, kijavítások anyakönyvi feljegyzése, az utólagos bejegyzések szövegezése 
- utólagos bejegyzések jegyzékének vezetése, levéltár részére való megküldése 

6. Népesség-nyilvántartással (SZL) kapcsolatos teendők és további adatszolgáltatások:  
- a személyi-adat-, és lakcímnyilvántartást érintő változások és kijavítások rögzítése 
- a népmozgalmi lapok KSH részére történő megküldése 
- egyéb (más anyakönyvvezetőnek stb.) adatszolgáltatások, az elhaltak személyazonosító- és 
lakcím-igazolványának bevonása, okmányirodába megküldése/átadása  

7. Állampolgársági ügyintézés:  
- állampolgársági kérelmek átvétele, felszerelése, hitelesítése, felterjesztése 
- honosítást/visszahonosítást követő feladatok és adatszolgáltatások 

8. Egyéb anyakönyvi ügyek és teendők:  
- kiskorú házasságkötése,  
- jegyzői jogkörbe tartozó házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli felmentés, 
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése 
- minisztériumi és más névváltoztatási/névmódosítási kérelmek átvétele, felterjesztése, intézése 
- az anyakönyvi igazgatás körébe tartozó egyéb feladatok (házassági tanúsítvány iránti kérelmek, 
apai elismerő nyilatkozat felvétele, hazai anyakönyvezési ügyek stb.) 
- az ASZA programok működtetése, iratminták alkalmazása  

9. Iktatás, irat- és nyomtatvány kezelések, selejtezés:  
- az anyakönyvi alapiratok elkülönítése és tárolása 
- vegyes iratok iktatása, irattárazása 
- anyakönyvi okiratok rendelése, nyilvántartása, kiállítása, selejtezése (dokumentálás, határidők 
stb.) 

10. A tevékenység értékelése, javaslatok:  
- a feladatellátás színvonalának minősítése 
- az ügyintéző alkalmassága 
- kijavítások, pótlások szükség szerinti megállapítása, ésszerű határidő kitűzése 
 

Személyi-adat és lakcím-nyilvántartási tevékenység: 
 

1. Személyi és tárgyi feltételek 
2. Ügyfélfogadás rendje 
3. A nyilvántartás védelme 

adatvédelmi szabályzat 
adatszolgáltatási nyilvántartás 
fizikai védelem 

4. A helyi számítógépes nyilvántartás vezetése 
a használt programok verziószáma 
a segédállományok (szótárak) aktualitása 
a jogosultsági nyilvántartás 
karbantartás ellenőrzése 
közterület változások átvezetése 

5. A helyi manuális (kartonos) nyilvántartás vezetése 
adatváltozások feljegyzése 
az aktuális kartonok állományba rendezése 
a passzív és várakozó állomány kezelése 
KH-tól érkező jegyzékek kezelése 

6. Lakcímügyintézés 
lakcímjelentő lapok és adatbázis adategyeztetése 
jelentőlapok adattartalmának ellenőrzése 
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javítás, kódolás, továbbítás 
településszintű lakóhely létesítések 
fiktívvé, érvénytelenné nyilvánítások 

7. Címnyilvántartás kezelése 
8. Adatletiltások, adatszolgáltatások és az adatszolgáltatási nyilvántartás vezetése 
9. Ügyiratkezelés, selejtezés  
10. A tevékenység értékelése, javaslatok 

 
 
 A jegyző mint adóhatóság tevékenységének jogszerűsége 

 
Az általános ügyirat-kezelési és eljárási szabályok betartása: 

 
- az iratban maradt példánya a döntésnek eredeti, kiadmányozott, azon szerepel a hatóság 

bélyegzőlenyomata 
- a kézbesítést igazoló tértivevény szerelve van  
- a döntések jogerősítési záradékkal ellátottak, az expediálás ténye fel van tüntetve  
- a hatáskör címzettjeként a jegyző van a fejlécen 
- a határozat rendelkező része tartalmazza: 

� az adózó azonosító adatait (név, cím, adószámla száma) 
� a fizetendő adó mértékét 
� az esedékesség időpontjait (03.05. és 09.15.-től eltérés esetén a jogerőre 

emelkedéstől számított 15. nap) 
� az adóhatóság adó, késedelmi pótlék és illetékbeszedési számla számát 
� a teljesítés módját (pénzforgalmi bankszámláról átutalással, azzal nem rendelkező  
      adózó átutalással vagy postai készpénz átutalási megbízással) 
� a fellebbezési illeték mértékéről és a hatóságunkról helyesen tájékoztatnak 

- a határozat indokolási része tartalmazza:  
� a megállapított, egyéniesített tényállást, kellő részletezettséggel, 
� a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta; az Art és a 

Ket. hivatkozások megfelelőek (Art. elsődlegessége) 
� a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő utalást 

 
Gépjárműadó ügyek: 
 

- indokolási részben rögzítik a gépjármű teljesítményadatait és gyártási évét is, az adó 
mértékét; tájékoztatnak az évközi változás következményeiről  

- súlyos mozgáskorlátozottak adómentességi ügyei: a mentességben részesülő személy a 
gépjármű tulajdonosa; a határozatlan időre biztosított mentesség esetén az adózó súlyos 
mozgáskorlátozottsága végleges; adategyeztetés arról, hogy valóban csak egy gépjármű 
után veszi igénybe a mentességet; a bemutatott orvosi igazolás hiteles másolata (az eredetit 
a hatóságnak be kell mutatni, azt fel kell jegyezni). 

- forgalomból kivonás esetén felhívják a figyelmet az ismételt forgalomba helyezés esetén 
feléledő adófizetési kötelezettségre 

 
Helyi iparűzési adó ügyek: 
 

- a december 20-áig teljesítendő adóelőleg feltöltési kötelezettségre a rendelkező részben 
felhívják a figyelmet; annak teljesítését vizsgálják, elmaradás (különbözet) után mulasztási 
bírságot szabnak ki 

- a bevallások átvételét igazoló elismervény, vagy a postai feladást tanúsító boríték a bevallás 
mellé kerül, a bevallás benyújtása dátumának feltüntetésére szolgáló rovat kitöltésre kerül; a 
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bevallási határidő pontos betartását ellenőrizik, késedelem esetén mulasztási bírságot 
szabnak ki; 

- adózó bevallásában nyilatkozott arról, hogy a megállapított túlfizetését kéri visszatéríteni, 
annak eleget tettek; az iratban van utalás arról, hogy a visszatérítésnek eleget tettek 

 
Magánszemélyek kommunális adója: 
 

- ügyfelek a bevallásukhoz a tulajdonjog bejegyzésről szóló földhivatali határozatot, vagy a 
földhivatali érkeztetővel ellátott szerződés másolatát csatolják 

- megállapodásban (és nem egyoldalú nyilatkozatban) foglaltak alapján írják elő az adót 
abban az esetben, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a határozatban pontosan rögzítik 
az ingatlan adatait, címét és helyrajzi számát 

 
Az adótartozások és adók módjára behajtandó köztartozások behajtása és végrehajtása: 
 

- a településen a fizetési felhívások megküldése mellett alkalmazzák – legalább - az 
egyszerűbb végrehajtási formákat; az inkasszóra, letiltásokra, ingatlanra történő jelzálogjog 
alapításra vonatkozó Art. és Vht. szabályokat betartják 

- a végrehajtás eredményes lefolytatása érdekében széles körű, illeték – és díjmentes 
tudakozódási lehetőséget biztosít a végrehajtónak, mellyel élnek, megkeresésre történő 
végrehajtás során figyelemmel vannak arra, hogy az adóhatóság a behajtási eljárást csak 
pontos, szükség esetén kiegészített adatok alapján indíthatja meg 

 
Idegenforgalmi adó: 
 

- a tárgyhónapot követő hó 15-éig bevallást tett az adó beszedésére kötelezett; a késedelmes 
benyújtásakor illetve a benyújtás elmulasztása esetén mulasztási bírságot szabnak ki  

- az idegenforgalmi adó beszedésére vonatkozó adóbevallási nyomtatvány tartalmaz minden, 
az adókötelezettség megállapításához szükséges adatot, így az adómentesség 
megállapításának jogcímét is 

- az idegenforgalmi adó megfizetése alóli mentességre való jogosultság igazolásának 
vizsgálatára adóellenőrzést lehet lefolytatni a vendégkönyvek, a mentességi nyilvántartások 
alapján  

 
Adóellenőrzés: 
 

- az ellenőrzéseknek a helyi adóztatás során különösen a helyi iparűzési adóztatás esetében 
különösen nagy jelentősége van 

- az önkormányzati adóhatóság kötelező ellenőrzéseinek eleget tett-e az adózó 
felszámolással és végelszámolással történő megszűnésekor 

- az ellenőrzés megkezdése (értesítés, megbízólevél átadása) szabályszerű, minden érintett 
adózóval közölt 

- utólagos adómegállapítás esetében a határozat megfelel az Art. és a Ket. előírásainak 
(indokolási rész tartalmazza a megállapított tényállást, az annak alapjául szolgáló 
bizonyítékokat és a mellőzött bizonyítékok esetében a mellőzés okát) 

 
 

- a jogkövetkezmények megállapításakor: a késedelmi pótlékot az eredeti esedékességtől 
(03.15. és 09.15.) számítják fel a jegyzőkönyv keltéig, de maximum 3 évig; az adózó 
kérelme esetén a határozatban rendelkeztek a méltányossági kedvezményekről (rövidebb 
pótlékfizetési időszak, adóbírság mérséklése, mellőzése)  
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Méltányossági ügyek: 
 

- a fizetési kedvezményt biztosító határozat rendelkező része és indokolása megfelel az Art. 
vonatkozó (fizetési kedvezmények) előírásainak 

- a mérlegelés szempontjai (adózó vagyoni, jövedelmi, szociális körülményei, stb.) és a 
tényállás annak megfelelő értékelése a határozatban rögzítésre került 

 
 
A kereskedelmi igazgatás körébe tartozó hatósági tevékenység jogszerűsége  
 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
és az általános ügyirat-kezelési szabályok betartása körében különösen: 

− az eljárási illeték, igazgatásszolgáltatási díj lerovása 
− iratok kézbesítésének szabályszerűsége  
− ügyintézési határidő megtartása 
− döntések jogerősítése 
− a helyszíni szemlékről készült jegyzőkönyvek, feljegyzések a hatóság ténybeli megállapításait 

is tartalmazzák-e 
− másolatban becsatolt mellékletek hitelesítése 
− a döntésen az eljáró hatóság helyesen került-e feltüntetésre 
− jogorvoslatról szóló tájékoztatás (a felettes szerv, a fellebbezési határidő, a fellebbezési illeték 

mértéke, a jogorvoslati lehetőséget megalapozó/kizáró jogszabály, az elektronikus úton 
történő benyújtás lehetőségére való utalás)  

− az eljáró szakhatóságok állásfoglalásainak feltüntetése a határozat rendelkező részében 
(kikötés nélküli hozzájárulás esetén is), illetve a szakhatósági indokok ismertetése a határozat 
indokolásában 

− az indokolások egyediesítése (pl. a kérelem, bejelentés benyújtásának ideje, kérelmező, 
bejelentő személye, a tényállás rövid ismertetése, az eljáró hatóság megállapításai, a döntést 
alátámasztó körülmények, tények, jogszabályi rendelkezések kiértékelése)   

− hatáskört, illetékességet megalapozó jogszabályhely pontos megjelölése 
− kiadmányozás megfelelő-e, irattári példányon a hatóság bélyegzőlenyomata szerepel-e. 

 
Üzletek működése 
 
Engedélyezési ügyek: 

− a kérelem tartalma és mellékletei megfelelnek-e a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. 
mellékletében foglaltaknak 

− a jegyző az eljárásba bevonta-e a Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében megjelölt valamennyi 
hatóságot, illetve érintett szakhatóságot [Korm. rendelet 7. § (4) bek.],  

− tulajdoni lap beszerzésre került-e, 
− a határozat megküldésre került-e a szakhatóságok részére 
− a kiadott működési engedély a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal került-e 

kiadásra, illetve az abban szereplő adatok egyeznek-e a nyilvántartásban foglaltakkal, 
− a működési engedély adataiban történő változás esetén a jegyző a Korm. rendelet 10. §-ának 

megfelelő bekezdése alapján folytatta-e le az eljárást 
− a kereskedelmi hatóság eleget tesz-e a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a 

továbbiakban: Kertv.) előírt nyilvántartás-vezetési kötelezettségének 
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Működési engedély visszavonására irányuló eljárások: 

− bejelentés esetén, a bejelentésben kifogásolt valamennyi körülményt kivizsgálta-e a jegyző, 
illetve valamennyi körülmény kereskedelmi igazgatási hatáskörben vizsgálandó-e 

− visszavonás esetén, a döntést megalapozó körülmény, illetve jogszabályi rendelkezés 
konkrét, egyértelmű megjelölése 

 
 
Üzletek ellenőrzése: 

− eleget tesz-e a jegyző a Kertv. 9. § (1) bekezdésében foglalt ellenőrzési kötelezettségének, s 
ennek eredményeként alkalmazásra került-e valamely, a Kertv. 9. § (4) bekezdése szerinti 
szankció 

 
Egyéb, a kereskedelmi igazgatás körébe tartozó engedélyezési eljárásokra vonatkozó jogszabályi 
előírások betartása (239/2009. (X.20.) Korm. rendelet, 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet, 173/2003. 
(X.28.) Korm. rendelet) 

 

 

1.2. Oktatási F őosztály 
Törvényességi ellen őrzés:  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet 160. §-a meghatározza a törvényességi ellenőrzésekkel kapcsolatban a 
kormányhivatalok jogkörét és az ellenőrzések lebonyolítására vonatkozó egyes előírásokat. 
A főosztály törvényességi ellenőrzési tevékenységét az Nkt. 34. §-ában meghatározott rendelkezések 
alapján végzi. A megjelölt jogszabályhely alapján a kormányhivatal legalább kétévente végzi az egyházi 
és más nem állami, nem települési önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény fenntartói 
tevékenységének törvényességi ellenőrzését, melynek eredményéről értesíti a költségvetési 
hozzájárulást folyósító szervet.  
 
Az ellen őrzés végrehajtásának ideje : 2014. január 2. – 2014. május 15. 
     2014. szeptember 1. – 2014. december 15. 
 
Az ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok: 
 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény, 
- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet, 
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. 
 
Az ellen őrzés területei: 
 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.) EMMI rendelet 160. § tartalmazza azokat a szempontokat, amelyeket a 
kormányhivatal az egyházi és más nem állami, nem települési önkormányzati fenntartású nevelési-
oktatási intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzése keretében vizsgál. Ezen 
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szempontok körét a, továbbá az előző időszak törvényességi és hatósági ellenőrzéseinek 
tapasztalata alapján, valamint a szakképzési megállapodások megkötésének kapcsán szerzett 
tapasztalatok alapján szűkítettük le. Főosztályunk a törvényességi ellenőrzést szűkös kapacitása és 
a költséghatékony ellenőrzés megvalósításának érdekében a legtöbb intézményben iratellenőrzés 
módszerével folytatja le. 

 
Az ellen őrzés célja: 
 

Az ellenőrzés általános célja a nevelési-oktatási intézmény fenntartói működtetése – az alapító 
okiratban és a működtetéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint – megfelelőségének 
megállapítása. 
Az ellenőrzés az alábbi tartalmakat vizsgálja: 

 
Az intézmény alapvet ő dokumentumainak vizsgálata 

1. Az intézmény alapító okiratában, működési engedélyében és pedagógiai programjában 
meghatározott feladatok összhangban állnak-e egymással.  

2. A köznevelési intézmény munkaterve a jogszabályban előírt módon és tartalommal jött-e létre. 
3. Rendelkezik-e a fenntartó jogosultsággal a tevékenység folytatásához (cégkivonat alapján)  
4. A szervezeti és működési szabályzat, valamint a házirend a jogszabályokban előírt tartalommal 

jött-e létre, továbbá a nevelőtestület által történő elfogadása előtt az iskolai szülői szervezet, 
valamint a diákönkormányzat véleményét beszerezte-e. 

5. Egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézménynél: a szervezeti és működési szabályzatot, a 
házirendet az intézmény vezetője jóváhagyta-e. 

6. A pedagógiai programot a nevelőtestület elfogadta, az intézmény vezetője jóváhagyta továbbá a 
pedagógiai program legalább egy példányát oly módon helyezték el, hogy azt a szülők és a 
tanulók szabadon megtekinthessék. 

7. Az intézmény vezetője a szülők, tanulók részére nyújtott-e tájékoztatást a pedagógiai 
programról. 

8. Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, 
annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozták-e. 

9. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, 
a tanulónak átadták-e. 

 
Az intézményvezet ő alkalmazásának körülményeire vonatkozó vizsgálat 

1. Az intézményvezető rendelkezik-e megfelelő végzettséggel és közoktatási vezető 
szakképzettséggel, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak. 

2. Az intézmény vezetője öt évet meghaladó pedagógus munkakörben szerzett szakmai 
gyakorlattal rendelkezik-e. 

3. Az intézményvezető pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre 
szóló alkalmazással rendelkezik-e. 

4. A fenntartó a vezető megbízásával kapcsolatos döntése előtt beszerezte az intézmény 
alkalmazotti közössége, az óvodaszék, az iskolaszék, a szülői szervezet, az iskolai 
diákönkormányzat, a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha nem 
rendelkezik egyetértési joggal – a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az 
érintett országos nemzetiségi önkormányzat, szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi,  
megyei gazdasági kamara véleményét. (egyházi fenntartó esetében nem szükséges) 
 

Osztályok, csoportok szervezésének vizsgálata 
1. A 2013/2014. tanévben indított csoportok, osztályok száma, létszámadatai: 

- Az indított csoportok létszáma meghaladja/nem haladja meg a működési engedélyben 
az egyes telephelyek tekintetében meghatározott maximális felvehető tanulói létszámot. 
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- Az indított óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok, kollégiumi csoportok 
száma megegyezik a fenntartó által engedélyezettel.  

- Az indított óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok, kollégiumi csoportok 
létszáma nem haladja meg a köznevelésről szóló törvény 4. számú mellékletében 
meghatározott maximális létszámot. 

2. A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, 
tanulók létszáma csoportonkénti/osztályonkénti bontásban. 

 
A törvényességi ellenőrzés lefolytatása során a Nkt. 34. § (4) bekezdése alapján a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatósági 
ellenőrzésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni, valamint a Nkt. 86. § (7) bekezdése 
alapján a Nkt. 86. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat. 
A törvényességi ellenőrzéssel érintett intézmények az ellenőrzés pontos időpontjáról az ellenőrzés 
megindításáról rendelkező végzésben kapnak értesítést. 
 
Ellenőrzött id őszak:  az ellenőrzés évében vagy azt megelőzően keletkezett, a köznevelési intézmény 
törvényes működéséhez kapcsolódó dokumentumok, az ebben az időszakban megtett fenntartói 
intézkedések. 
 
Az ellen őrzés módszere:   

- az alábbiakban meghatározott szempontok alapján és köznevelési intézményekben helyszíni 
ellenőrzés, 

 

Sorszám  Intézmény neve, székhelye Fenntartó neve, címe 
Az 

ellenőrzés 
időpontja 

1. 
Euro-Oktaéder Szakközépiskola (5600 

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.) 

Business School Békéscsaba 
Közalapítvány (5600 

Békéscsaba, Szent István tér 
7.) 

2014. január 
16. 

2. 
Hétpróbás Néptánciskola Alapfokú Művészeti 

Iskola (5600 Békéscsaba, Luther u. 6.) 

Balassi Közalapítvány (5600 
Békéscsaba, Szent István u. 

7.) 

2014. január 
23. 

3. 
ILS Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 

Szakközépiskola, Szakiskola, Felnőttképző 
Intézmény (5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.) 

Európai Nyelvoktatás 
Alapítvány (5600 

Békéscsaba, Szigligeti u. 6.) 

2014. január 
23. 

4. 
Ipszilon Pedagógiai Intézet 

(5600 Békéscsaba, Békési út 46-48.) 

Ipszilon Kiadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Kft. 

(5600 Békéscsaba, Békési út 
46-48.) 

2014. február 
11. 

5. 
Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola (5600 Békéscsaba, Orosházi u. 32.) 

Békés Megyei IBSEN 
Oktatási, Művészeti és 

Közművelődési Nonprofit Kft. 
(5600 Békéscsaba, Derkovits 

sor 2.) 

2014. február 
11. 

6. 
Magvető Református Általános Iskola és 

Óvoda (5700 Gyula, Árpád u. 4-6.) 

Gyulai Református 
Egyházközség                       

(5700 Gyula, Petőfi tér 4.) 

2014. február 
25. 

7. 

 
Tessedik Sámuel Szakiskola (5540 Szarvas, 

Deák F. u. 40.) 

Európai Mesterségekért 
Alapítvány (5540 Szarvas, 

Deák F. u. 40.) 
2014. 

március 4. 
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8. 
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. 

u. 19.) 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye (6720 

Szeged, Aradi vértanúk tere 
2.) 

2014. 
március 4. 

 
 

 
- az alábbiakban meghatározott köznevelési intézmények tekintetében az ellenőrzés 

lefolytatásához szükséges dokumentumok bekérése, elemzése, a lehetőségek függvényében 
helyszíni ellenőrzés tartása,  

 
 

Sorszám Intézmény neve, székhelye Fenntartó neve, c íme 
Az 

iratbekérés 
időpontja 

1. 
ACID Jazz Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény (5700 Gyula, Árpád u. 4/6.) 

Modern Táncművészeti 
Alapítvány (5711 Gyula, Petőfi 

u. 5.) 

2014. január 
7. 

2. 
Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános 

Iskola, Óvoda és Kollégium (5700 Gyula, 
Kossuth tér 5.) 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye (6720 

Szeged, Aradi vértanúk tere 
2.) 

2014. január 
7. 

3. 
Kaláris Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

(5741 Kétegyháza, Fő tér 4.) 

Örökségünk Népművészetéért 
Alapítvány (3973 Cigánd, 

Iskola u. 24.) 

2014. január 
14. 

4. 
Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola 

(5932 Gádoros, Iskola u. 4.) 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye (6720 

Szeged, Aradi vértanúk tere 
2.) 

2014. január 
14. 

5. 
Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 

(5540 Szarvas, Vajda P. u. 20.) 

Magyarországi Evangélikus 
Egyház (1085 Budapest, Üllői 

út 24.) 

2014. január 
21. 

6. 
Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda (5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2.) 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye (6720 

Szeged, Aradi vértanúk tere 
2.) 

2014. január 
21. 

7. 
Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium és Kollégium (5650 Mezőberény, 
Petőfi S. út 13-15.) 

Magyarországi Evangélikus 
Egyház (1085 Budapest, Üllői 

út 24.) 

2014. január  
28. 

8. 
Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda (5662 Csanádapáca, Szent Gellért 

út 30.) 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye (6720 

Szeged, Aradi vértanúk tere2.) 

2014. január  
28. 

9. 
Premier Művészeti Szakközépiskola és 

Szakiskola (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 
6.) 

Magyar Pünkösdi Egyház                   
(1143 Budapest, Gizella út 

37.) 

2014. 
február  4. 

10. 
Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, 
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium (5630 

Békés, Jantyik M. u. 21-25.) 

Reményhír 
Intézményfenntartó Központ 
(5630 Békés, Verseny u. 7.) 

2014. 
február  4. 

11. 

Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus 
Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, 

Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Kollégium (5600 Békéscsaba, 

Szeberényi tér 2.) 

Magyarországi Evangélikus 
Egyház (1085 Budapest, Üllői 

út 24.) 

2014. 
február  11. 

12. 
Székács József  Evangélikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium (5900 Orosháza, Bajcsy-

Zsilinszky u. 1.) 

Magyarországi Evangélikus 
Egyház (1085 Budapest, Üllői 

út 24.) 

2014. 
február  11. 
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13. 
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.) 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye (6720 

Szeged, Aradi vértanúk tere 
2.) 

2014. 
február  18. 

14. 
Szent Orsolya Római Katolikus Általános 
Iskola (5744 Kevermes, Battonyai u. 6.) 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye (6720 

Szeged, Aradi vértanúk tere 
2.) 

2014. 
február  18. 

15. 
Vésztői Sérült Gyermekekért Fogyatékosok 

Nappali Intézménye és „LÉPEGETŐ” Fejlesztő 
Iskola (5530 Vésztő, Táncsics u. 40.) 

Vésztői Sérült Gyermekekért 
Egyesület (5530 Vésztő, Toldi 

u. 9/B.) 

 
2014. április 

8. 

16. 
Zsadányi Református Általános Iskola 

(5537 Zsadány, Béke út 108-114.) 

Zsadányi Református 
Egyházközség (5537 

Zsadány, Béke út 100.) 

 
2014. április 

15. 

17. 
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 
19.) 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye (6720 

Szeged, Aradi vértanúk tere 
2.) 

2014. 
szeptember 

17. 

18. 
Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és 

Óvoda (5540 Szarvas, Kossuth u. 17.) 

Magyarországi Evangélikus 
Egyház (1085 Budapest, Üllői 

út 24.) 

2014. 
szeptember 

17. 

19. 
VM Kelet-Magyarországi Agrár-Szakképző 

Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégium (6440 Jánoshalma, Béke tér 13. ) 

Vidékfeljlesztési Minisztérium 
Jogi Főosztály (1055 

Budapest, Kossuth Lajos tér 
11.) 

2014. 
szeptember 

30. 

20. 
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola (1102 

Budapest, Állomás utca 10.) 

Országos Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzat (1102 

Budapest, Állomás utca 10.) 

2014. 
szeptember 

30. 

 
 

 
Az ellen őrzés vezet ője:  Marton József főosztályvezető  
 
Az ellen őrzést végzi:  az ellenőrzött intézmény típusának megfelelően Dr. Aszódi Gabriella, dr. 
Malatyinszki Anita, Krauszné Simon Nóra, Belleli Anna, Nagy Árpád, Kesjár Katalin 
 
 
 
Hatósági ellen őrzés: 
 
A Békés megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya hatósági ellenőrzési jogkörét az Nkt. 79. § (2) 
bekezdése, valamint a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet 38.§ (1) bekezdése rögzíti. Ezen jogkörökhöz kapcsolódóan végez az Oktatási Főosztály 
tervezett és bejelentéshez kapcsolódó vizsgálatokat. 
 
Az ellen őrzés végrehajtásának ideje : 2014. március 3. – 2014. május 30. 
     2014. szeptember 1.– 2014. október 31. 
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Az ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok: 
 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény, 
- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) 

Kormányrendelet, 
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. 
- a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési 

tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 11/2010. (IV. 9.) Kormányrendelet 
 
Az ellen őrzés célja: 
 
A hatósági ellenőrzés általános célja a köznevelési intézmények jogszerű működtetésének ellenőrzése, 
a jogsértések kiszűrése valamint az önkéntes jogkövető magatartásra ösztönzés. 
 
Az ellen őrzés tárgya: 
 
A hatósági ellenőrzés tárgya a jogszabályban, és az intézményi alapdokumentumokban megállapított 
előírások megtartásának, megvalósulásának vizsgálata. 
 
Az ellen őrzés területei: 

- Az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek országos mérés, értékelésének 
lebonyolítása. (A méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői 
névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2014. május 28-án.)  
- A szakmai vizsgát szervező intézmények vizsgaszervezési tevékenységének ellenőrzése. 
- Az oktatás ingyenessége, különböző jogcímen beszedett díjak, térítések. 
- Minimális (kötelező) eszközök és felszerelések megléte, gyakorlati hely biztosítása. 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához szükséges feltételek 
megléte. 
- Osztályok, csoportok szervezésének vizsgálata. 
- Étkeztetés ellenőrzése (étkezési befizetések, szülői nyilatkozatok, HHH-s lista) 

 
Az ellen őrzés módszere:  az alábbiakban meghatározott köznevelési intézmények helyszíni 
ellenőrzése. 
 
 
Az ellen őrzés vezet ője:  Marton József főosztályvezető  
 
Az ellen őrzést végzi:  az ellenőrzött intézmény típusának megfelelően Dr. Aszódi Gabriella, dr. 
Malatyinszki Anita, Krauszné Simon Nóra, Belleli Anna, Nagy Árpád,  
 
Szakmai ellen őrzés: 
A 2013/14. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet (3) bek. alapján 2014. január 2. és 
április 1. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a magántanulóvá nyilvánítással 
kapcsolatos eljárást a tanügyi nyilvántartásokra és egyéb dokumentumokra alapozva az általános és a 
középiskolákban. Az ellenőrzést a Hivatal folytatja le.  
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2.  A Békés Megyei Kormányhivatal szakigazgatási sz ervei, járási hivatalai,  
valamint járási szakigazgatási szervei által megval ósítandó ellen őrzések 
 
Az egyes szakigazgatási szervek, járási hivatalok, valamint járási szakigazgatási szervek ellenőrzési 
terveit a jelen Ellenőrzési Terv függelékei tartalmazzák az alábbiak szerint. 
 
 1. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
 2. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 
 3. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
 4. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 
 5. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 
 6. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
  7. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 
  8. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 
  9. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
10. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége                                                                                
11. függelék:  Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala  
12. függelék:  Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala  
13. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala 
14. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala 
15. függelék:  Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala 
16. függelék:  Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala 
17. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatala 
18. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala 
19. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatala. 
 
 
 

Békéscsaba, 2013. december 16. 

 

  
 Erdős Norbert 
 kormánymegbízott 
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                                                                                                                             1. függelé k 

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivata la 
 

A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala nevében a 2014. évre a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és területi 

integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 

valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. ( XII. 21.) Korm. rendelet 6/A. § és 

6/B. § alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 

67. § o) pontja szerinti szakmai irányító szerv által 2014. évre kiadott országos hatósági ellenőrzési terve 

alapján a jegyző, a járási hivatal és a járási gyámhivatal I. fokú hatósági tevékenysége jogszerűségének 

ellenőrzésére valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók illetve a szociális szolgáltatók és 

intézmények és a szociális foglalkoztatás hatósági ellenőrzésére a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdése szerint az alábbi 

hatósági ellenőrzési tervet adom ki.  

 

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivata la Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztálya 

által végrehajtott ellen őrzések rendje. 

I. 

A járási gyámhivatalok I. fokú gyámügyi és gyermekv édelmi hatósági tevékenységének szakmai 

ellenőrzési terve. 

I./1. 

A hivatásos gondnoki vagyonkezelés során tett I. fo kú gyámhatósági intézkedések jogszer űségi 

ellenőrzése. 

 
A jogszer űségi ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:   

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóságok 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § a) pontja, 14. § (1) 

bekezdés a) pontja. 

A jogszer űségi ellen őrzésért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:  

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. 

A jogszer űségi ellen őrzés végrehajtásáért felel ős vezető neve és hivatali beosztása: 

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály 

osztályvezetője. 

A jogszer űségi ellen őrzés végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  
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Máthé Tímea a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Gyámügyi és Gyermekvédelmi 

Osztály gyámügyi ügyintézője. 

 

A jogszer űségi ellen őrzés tárgya: 

A hivatásos gondnoki vagyonkezelés során tett I. fokú gyámhatósági intézkedések jogszerűségének 

ellenőrzése, amelynek keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a közigazgatási 

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

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. 

rendelet rendelkezéseinek alkalmazása kerül ellenőrzésre. 

A jogszer űségi ellen őrzés típusa: 

Átfogó ellenőrzés. 

Az ellen őrzés formája:  

Jogszerűségi ellenőrzés. 

A jogszer űségi ellen őrzési id őszak:  

2013. év január hó 1. napjától 2013. év december hó 31. napjáig. 

A jogszer űségi ellen őrzés eszköze, módszere: 

Helyszíni ellenőrzés. 

A jogszer űségi ellen őrzés alá vont járási gyámhivatalok: 

Békés megyei székhellyel rendelkező valamennyi járási gyámhivatal. 

A jogszer űségi ellen őrzés ütemezése: 

BÉKÉS MEGYE 

2014. év havi bontás Járási gyámhivatal neve és székhelye 

Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Járási 
Gyámhivatala 
5630 Békés, Kossuth u. 3. I. negyedév 

február 1. - március 31. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási 
Gyámhivatala 
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11- 17. 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Járási 
Gyámhivatala 
5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási 
Gyámhivatala 
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 

II. negyedév 
április 1. - június 30. 

Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Járási 
Gyámhivatala 
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 169. 
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Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási 
Gyámhivatala 
5900 Orosháza, Szabadság tér 3. III. negyedév 

július 1. - szeptember 30.  
Gyámhivatala Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal 
Járási Gyámhivatala 
5720 Sarkad, Szent István tér 7. 

Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Járási 
Gyámhivatala 
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. IV. negyedév 

október 1. - december 31. Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási 
Gyámhivatala 
5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 4. 

 

A jogszer űségi ellen őrzés lezárása: 

A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala hivatalvezetője az ellenőrzési időszak 

lezárását követő 30. napig terjeszti fel az ellenőrzési jelentést az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

részére. 

 

I/2. 

Kiemelt célvizsgálatok. 

 
1./ A kiemelt célvizsgálat tárgya:  

Az átmeneti nevelésbe gyermekek ügyének határidőben történő felülvizsgálata a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 79. § (1) bekezdés és a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 109. § valamint a tartós nevelésbe vett 

gyermekek ügyének határidőben történő felülvizsgálata a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 80. § (7) bekezdés és a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 113. § (2) bekezdés alkalmazása tükrében. 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:  

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. 

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős vezető neve és hivatali beosztása: 

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály 

osztályvezetője. 

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak:  

2014. év január hó 1. napjától 2014. év december hó 31. napjáig. 

 

A kiemelt célvizsgálat módszertana: 
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A járási hivatal járási gyámhivatalának vezetője minden hónap utolsó munkanapján a kiemelt 

célvizsgálat tárgyáról írásbeli összefoglaló jelentését a tárgyi ügyirattal együtt terjeszti fel a kiemelt 

célvizsgálat végrehajtásáért felelős vezető részére.  

A kiemelt célvizsgálat alá vont járási gyámhivatalo k: 

Békés megyei székhellyel rendelkező valamennyi járási gyámhivatal. 

A kiemelt célvizsgálat lezárása: 

A kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról készült megyei összefoglalót a Békés Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezetőjének 

előterjesztése alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal hivatalvezetője 2015. 

év január hó 31. napjáig felterjeszti az Emberi Erőforrások Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi 

Főosztálya részére. 

 

2./ A kiemelt célvizsgálat tárgya:  

A gondnokság alatt álló és a támogatott döntéshozatalra szoruló személyek érdekében a hivatásos 

gondnoki, hivatásos támogatói feladatellátás feltételrendszerének vizsgálata a 2014. év július hó 1. 

napján fennálló állapot szerint. 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:  

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. 

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős vezető neve és hivatali beosztása: 

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály 

osztályvezetője. 

A kiemelt célvizsgálat módszertana: 

A járási hivatal járási gyámhivatalának vezetője a célvizsgálatot elrendelő szakmai irányító által 

meghatározott a 2014. év július hó 1. napján fennálló állapot szerinti adattartalommal feltöltött táblázatot, 

a feladatellátásra vonatkozó vezetői szakmai véleményével és javaslatával együtt terjeszti fel a kiemelt 

célvizsgálat végrehajtásáért felelős vezető részére.  

A kiemelt célvizsgálat lezárása: 

A kiemelt célvizsgálat alapján elkészített megyei összefoglaló táblázatot a vonatkozó vezetői szakmai 

véleményekkel és javaslatokkal együtt a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezetőjének előterjesztése alapján a Békés Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala hivatalvezetője 2014. év július hó 15. napjáig terjeszti fel az 

Emberi Erőforrások Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya részére. 

 

 

 

3./ A kiemelt célvizsgálat tárgya:  

Kiskorú gyermek bántalmazására utaló jelzés, bejelentés vagy annak észlelése a járási gyámhivatalnál. 

A célvizsgálat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § 
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(3) bekezdésébe foglalt ugyanezen jogszabály 17. § (1)- (2) bekezdésében meghatározott személyek, 

szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a 

veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében történő együttműködési és kölcsönös 

tájékoztatási kötelezettségének vizsgálatára irányul.  

A kiemelt célvizsgálatért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:  

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. 

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:  

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály 

osztályvezetője.  

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Máthé Tímea gyámügyi ügyintéző 

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak: 

2014. év január hó 1. napjától 2014. év szeptember hó 1. napjáig terjedő időtartam. 

A kiemelt célvizsgálat módszertana: 

A járási hivatal járási gyámhivatalának vezetője esetenként soron kívül, egyébként pedig minden hónap 

utolsó munkanapján a kiemelt célvizsgálat tárgyáról a jelzőrendszer jogszabályban meghatározott 

módon történő működése érdekében megtett vezetői intézkedéseiről történő vezetői jelentését, valamint 

a tárgyi ügyiratot együtt terjeszti fel a kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felelős vezető részére. 

A kiemelt célvizsgálat alá vont járási gyámhivatalo k: 

Békés megyei székhellyel rendelkező valamennyi járási gyámhivatal   

A kiemelt célvizsgálat lezárása: 

A kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról készült megyei összefoglalót és a Békés Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala jelentését a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezetőjének előterjesztése alapján a Békés 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal hivatalvezetője 2014. év október hó 15. napjáig 

felterjeszti az Emberi Erőforrások Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya részére. 

 

4./ A kiemelt célvizsgálat tárgya:  

Kiskorú bántalmazására utaló jelzés, bejelentés vagy annak észlelése a gyermekjóléti szolgálatnál 

milyen módon és hány esetben történik meg. 

A célvizsgálat a szükséges intézkedésekre és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 17. § (3) bekezdés szerinti együttműködésre terjed ki. 

A célvizsgálat jogalapját meghatározó jogszabály:   

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóságok 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja 

és a (2) bekezdés. 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:  
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Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. 

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:  

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály 

osztályvezetője.  

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Máthé Tímea gyámügyi ügyintéző 

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak: 

2014. év január hó 1. napjától 2014. év szeptember hó 1. napjáig terjedő időtartam. 

A kiemelt célvizsgálat módszertana: 

A gyermekjóléti szolgálat vezetője a kiemelt célvizsgálat tárgyáról készült adatszolgáltatást, - annak 

részletezésével, hogy hány esetben történt a gyermek bántalmazására utaló jelzés, bejelentés vagy 

annak észlelése a gyermekjóléti szolgálatnál - minden hónap utolsó munkanapján megküldi a kiemelt 

célvizsgálat végrehajtásáért felelős vezető részére. 

A kiemelt célvizsgálat alá gyermekjóléti szolgálato k: 

Békés megyei székhellyel rendelkező valamennyi gyermekjóléti szolgálat  

A kiemelt célvizsgálat lezárása: 

A kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról készült megyei összefoglalót és a Békés Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala jelentését a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezetőjének előterjesztése alapján a Békés 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal hivatalvezetője 2014. év október hó 15. napjáig 

felterjeszti az Emberi Erőforrások Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya részére. 

 

5./ A kiemelt célvizsgálat tárgya: 

A szakmai irányító célvizsgálata kiterjed arra is, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala részéről hány esetben került sor a bántalmazóval szemben büntetőfeljelentés megtételére 

és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 17. § (5) bekezdése 

szerinti egyeztető megbeszélés megtartására. 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:  

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. 

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:  

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály 

osztályvezetője.  

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Máthé Tímea gyámügyi ügyintéző 

Zubán Mária gyermekvédelmi koordinátor 

Belvonné Tóth Andrea gyámügyi ügyintéző 

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak: 
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2014. év január hó 1. napjától 2014. év szeptember hó 1. napjáig terjedő időtartam. 

A kiemelt célvizsgálat lezárása: 

A kiemelt célvizsgálat alapján Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala jelentését a 

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály 

osztályvezetőjének előterjesztése alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 

hivatalvezetője 2014. év október hó 15. napjáig felterjeszti az Emberi Erőforrások Minisztérium 

Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya részére. 

 

6./ A kiemelt célvizsgálat tárgya: 

A települési önkormányzat jegyzői, és a közös önkormányzati hivatal jegyzői feladat- és hatáskörébe 

tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 

(IX. 10.) Korm. rendelet 2013. év április hónap 1. napjától hatályos nagykorú jogosultakat érintő pénzbeli 

ellátásra, korábban kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot érintő eljárások 

vizsgálata. 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:  

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. 

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:  

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály 

osztályvezetője.  

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak: 

2013. év április hó 1. napjától 2013. év december hó 31. napjáig terjedő időtartam. 

A kiemelt célvizsgálat módszertana: 

Helyszíni szúrópróbaszerű iratbemutatás 

A kiemelt célvizsgálat alá vont települési önkormán yzatok és közös önkormányzati hivatalok 

jegyzői: 

Békés megye valamennyi települési önkormányzat és közös önkormányzati hivatal jegyzője. 

A kiemelt célvizsgálat ütemezése havi bontásban: 

BÉKÉS MEGYE 

2014. év havi bontás Jegyző 

Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5530 Vésztő, Kossuth L. u. 62. 

Mezőkovácsháza Város Jegyzője 
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u.176. 

I. negyedév 
február 1. - március 31. 

Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 1. 
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Dobozi Nagyközség Jegyzője 
5624 Doboz, Kossuth tér 4. 

Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5551 Csabacsűd, Szabadság u.41. 

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5742 Elek, Gyulai út 2. 

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5744 Kevermes, Jókai u. 1. 

Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5553 Kondoros Hősök tere 4-5. 

Battonyai Város Jegyzője 
5830. Battonya, Fő u. 91. 

Békési Város Jegyzője 
5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 

Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5674 Kétsoprony Dózsa u. 11. 

Orosháza Város Jegyzője 
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6 

Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. 

Szeghalom Város Jegyzője 
5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8. 

Kunágotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5746. Kunágota, Rákóczi utca 9. 

Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5672 Murony, Földvári u. 1. 

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5751 Nagykamarás, Kossuth u 2. 

Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5721 Sarkadkeresztúr Vörösmarty út 7. 

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5661 Újkígyós Kossuth u. 41. 

II. negyedév 
április 1. - június 30. 

Geszti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5734 Geszt, Kossuth u. 1. 
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Zsadányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5537. Zsadány, Béke u. 82. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője 
5601 Békéscsaba Szent István tér 7. 

Szarvas Város Jegyzője 
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. 

Méhkeréki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5726 Méhkerék, Kossuth u. 80. 

Tótkomlós Város Jegyzője 
5940 Tótkomlós, Fő út 1. 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5534 Okány, Kossuth u. 16. 

Békéssámson Község Jegyzője 
5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. 

Békésszentandrás Nagyközség Jegyzője 
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. 

Csorvási Város Jegyzője 
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. 

Dombegyház Nagyközség Jegyzője 
5836 Dombegyház, Felszabadulás u. 5. 

Füzesgyarmati Város Jegyzője 
5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

Gádoros Nagyközség Jegyzője 
5932 Gádoros, Kossuth u. 16. 

III. negyedév 
július 1. - szeptember 30. 

Gyula Város Jegyzője 
5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5673 Kamut Petőfi u. 106. 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Gyomaendrőd, Selyem út 124. 

Nagyszénás Nagyközség Jegyzője 
5931 Nagyszénás, Hősök útja 9. 

Sarkad Város Jegyzője 
5720. Sarkad, Kossuth u. 27. 

IV. negyedév 
október 1. - december 31. 

Kétegyháza Nagyközség Jegyzője 
5741 Kétegyháza, Fő tér 9. 
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Körösladány Város Jegyzője 
5516 Körösladány, Dózsa Gy. u. 2. 

Köröstarcsa Község Jegyzője 
5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7. 

Magyarbánhegyes Község Jegyzője 
5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38. 

Mezőberény Város Jegyzője 
5650. Mezőberény, Kossuth tér 1. 

Mezőhegyes Város Jegyzője 
5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22. 

Szabadkígyós Község Jegyzője 
5712 Szabadkígyós Kossuth tér 7. 

 

A kiemelt célvizsgálat lezárása: 

A kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról készült jelentést a Békés Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezetőjének előterjesztése 

alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala hivatalvezetője 2015. január hó 15. 

napjáig terjeszti fel az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére. 

 

7./ A kiemelt célvizsgálat tárgya:  

A települési önkormányzat jegyzője, és a közös önkormányzati hivatal jegyzője a feladat és hatáskörébe 

tartozó a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § - 20/B. 

§ és a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 65. §.- 68/E. § 

szerint a kiemelt célvizsgálattal érintett időszak alatt vizsgálja az Erzsébet utalványok igénylésére, 

biztosítására, kézbesítési módjára, illetve azok visszaváltására vonatkozó eljárás jogszabályban előírt 

teljesülését. 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:  

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. 

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:  

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály 

osztályvezetője.  

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak: 

2013. év augusztus hó 1. napjától 2014. év március hó 31. napjáig terjedő időtartam. 

A kiemelt célvizsgálat módszertana: 

Helyszíni szúrópróbaszerű iratbemutatás 

A kiemelt célvizsgálat alá vont települési önkormán yzatok és közös önkormányzati hivatalok 

jegyzői: 

Békés megye valamennyi települési önkormányzat és közös önkormányzati hivatal jegyzője. 
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A kiemelt célvizsgálat ütemezése havi bontásban: 

BÉKÉS MEGYE 

2014. év havi bontás Jegyző 

Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5530 Vésztő, Kossuth L. u. 62. 

Mezőkovácsháza Város Jegyzője 
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u.176. 

Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 1. 

Dobozi Nagyközség Jegyzője 
5624 Doboz, Kossuth tér 4. 

Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5674 Kétsoprony Dózsa u. 11. 

Orosháza Város Jegyzője 
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6 

Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. 

Szeghalom Város Jegyzője 
5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8. 

Kunágotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5746. Kunágota, Rákóczi utca 9. 

Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5672 Murony, Földvári u. 1. 

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5751 Nagykamarás, Kossuth u 2. 

Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5721 Sarkadkeresztúr Vörösmarty út 7. 

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5661 Újkígyós Kossuth u. 41. 

Geszti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5734 Geszt, Kossuth u. 1. 

Zsadányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5537. Zsadány, Béke u. 82. 

II. negyedév 
április 1. - június 30. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője 
5601 Békéscsaba Szent István tér 7. 

III. negyedév 
július 1. - szeptember 30. 

Szarvas Város Jegyzője 
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. 
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Méhkeréki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5726 Méhkerék, Kossuth u. 80. 

Tótkomlós Város Jegyzője 
5940 Tótkomlós, Fő út 1. 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5534 Okány, Kossuth u. 16. 

Békéssámson Község Jegyzője 
5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. 

Békésszentandrás Nagyközség Jegyzője 
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. 

Csorvási Város Jegyzője 
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. 

Dombegyház Nagyközség Jegyzője 
5836 Dombegyház, Felszabadulás u. 5. 

Füzesgyarmati Város Jegyzője 
5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

Gádoros Nagyközség Jegyzője 
5932 Gádoros, Kossuth u. 16. 

Gyula Város Jegyzője 
5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5551 Csabacsűd, Szabadság u.41. 

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5742 Elek, Gyulai út 2. 

Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5673 Kamut Petőfi u. 106. 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 

Nagyszénás Nagyközség Jegyzője 
5931 Nagyszénás, Hősök útja 9. 

Sarkad Város Jegyzője 
5720. Sarkad, Kossuth u. 27. 

Kétegyháza Nagyközség Jegyzője 
5741 Kétegyháza, Fő tér 9. 

IV. negyedév 
október 1. - december 31. 

Körösladány Város Jegyzője 
5516 Körösladány, Dózsa Gy. u. 2. 
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Köröstarcsa Község Jegyzője 
5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7. 

Magyarbánhegyes Község Jegyzője 
5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38. 

Mezőberény Város Jegyzője 
5650. Mezőberény, Kossuth tér 1. 

Mezőhegyes Város Jegyzője 
5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22. 

Szabadkígyós Község Jegyzője 
5712 Szabadkígyós Kossuth tér 7. 

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5744 Kevermes, Jókai u. 1. 

Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5553 Kondoros Hősök tere 4-5. 

Battonyai Város Jegyzője 
5830. Battonya, Fő u. 91. 

Békési Város Jegyzője 
5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 

 

A kiemelt célvizsgálat lezárása: 

A kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról készült jelentést a Békés Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezetőjének előterjesztése 

alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala hivatalvezetője 2015. év január hó 

15. napjáig terjeszti fel az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére. 

 

II. 

A jegyz ő I. fokú gyermekvédelmi hatósági tevékenységének sz akmai ellen őrzési terve. 

 
A jegyz ő feladat- és hatáskörébe tartozó óvodáztatási támog atás iránti I. fokú gyermekvédelmi 

hatósági ügyek jogszer űségi ellen őrzése. 

 
A jogszer űségi ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:   

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóságok 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § a) pontja, 14. § (1) 

bekezdés a) pontja. 

A jogszer űségi ellen őrzésért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:   

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. 

A jogszer űségi ellen őrzés végrehajtásáért felel ős vezető neve és hivatali beosztása: 

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály 

osztályvezetője. 
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A jogszer űségi ellen őrzés végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Máthé Tímea a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Gyámügyi és Gyermekvédelmi 

Osztály gyámügyi ügyintézője. 

A jogszer űségi ellen őrzés tárgya:  

A jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó óvodáztatási támogatás iránti I. fokú gyermekvédelmi hatósági 

ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., és a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. 

rendelet rendelkezéseinek alkalmazása kerül ellenőrzésre. 

A jogszer űségi ellen őrzés típusa:  

Átfogó ellenőrzés. 

Az ellen őrzés formája:   

Jogszerűségi ellenőrzés. 

A jogszer űségi ellen őrzés eszköze, módszere: 

Szúrópróbaszerű iratbemutatás. 

A jogszer űségi ellen őrzés által érintett id őszak:   

2013. év január hó 1. napjától 2013. év december hó 31. napjáig. 

A jogszer űségi ellen őrzések ütemezése havi bontásban: 

BÉKÉS MEGYE 

2014. év havi bontás Jegyző 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. I. negyedév 

február 1. - március 31. 
Mezőkovácsháza Város Jegyzője 
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 

Békés Város Jegyzője 
5630 Békés, Petőfi u. 2. II. negyedév 

április 1. - június 30. 
Köröstarcsa Község Jegyzője 
5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7. 

Kötegyán Község Jegyzője 
5725 Kötegyán, Kossuth u. 33. III. negyedév 

július 1. - szeptember 30. 
Vésztő Város Jegyzője 
5530 Vésztő, Kossuth L. út 62. 

IV. negyedév 
október 1. - december 31. 

Orosháza Város Jegyzője 
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
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Sarkad Város Jegyzője 
5720 Sarkad, Kossuth u. 27. 

 

 

 

A jogszer űségi ellen őrzés lezárása: 

A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője az ellenőrzési időszak 

lezárását követő 30. napig terjeszti fel az ellenőrzési jelentést az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

részére. 

 

III. 

Békés megyében székhellyel, telephellyel rendelkez ő engedélyes gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények, hálózatok  működésének, tevékenységének hatósági 

ellenőrzési terve. 

 
Hatósági ellen őrzés jogkör jogalapját meghatározó ágazati jogszabá ly:   

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóságok 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § b) pontja, 14. § (1) 

bekezdés b) pontja és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 

hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) 

bekezdés c) pontja. 

Hatósági ellen őrzés lefolytatásnak eljárásrendjét meghatározó jogs zabály: 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

Hatósági ellen őrzésért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:   

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. 

Hatósági ellen őrzés végrehajtásáért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:   

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály 

osztályvezetője. 

Hatósági ellen őrzés végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása: 

Zubán Mária gyermekvédelmi szakreferens, 

Benkőné Labancz Ilona gyermekvédelmi szakreferens, 

Máthé Tímea gyermekvédelmi szakreferens. 

Hatósági ellen őrzés tárgya:   

Az ellenőrzési tervben nevesített, gyermekjóléti, gyermekek napközbeni ellátási, gyermekek átmeneti 

gondozási, otthont nyújtó ellátási, utógondozói ellátási és területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási 

szolgáltatást nyújtó állami, egyházi és nem állami fenntartók által fenntartott engedélyesek a 

jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelő működésének hatósági 

ellenőrzése. A hatósági ellenőrzés a fenntartó valamennyi engedélyesére kiterjed.  
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Hatósági ellen őrzés eszköze:   

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény VI. 

fejezete és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (4) bekezdés 

a) pontja alapján lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. 

Hatósági ellen őrzés során kiemelt szempontok: 

A gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények, mint észlelő- és jelzőrendszer tagjai a veszélyeztető tényezők 

felismerésében és kezelésében történő megfelelő közműködésük vizsgálata. 

Gyermekjóléti alapellátások esetén a gyermeki jogok érvényesülésének vizsgálata. 

A gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermek megkapja-e a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 53. § (1) bekezdés a) pontja szerinti – a gyermek testi, 

értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb 

szükségleteinek megfelelő étkeztetését, ruházattal való ellátását, mentálhigiénés és egészségügyi 

ellátását, gondozását, nevelését, és lakhatását jelentő teljes körű ellátást. 

Hatósági ellen őrzés során az alábbi jogszabályi el őírások érvényesülésének vizsgálatára kerül 

sor:  

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 

- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, 

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, 

- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 

térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet, 

- a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és 

vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról 

szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet. 

Hatósági ellen őrzés során feltárt a jogszabályi el őírásoknak nem megfelel ő működés esetén 

alkalmazható szankciók: 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 40. § - 42. § alapján: 

- az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból, ha az engedélyes megszűnt vagy szolgáltatást 

nem nyújt (40. § (1) bekezdés a) pontja), 

- az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, illetve 

a külső férőhelyet - szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével - törli a szolgáltatói 

nyilvántartásból, ha az elhelyezésére szolgáló épület (épületrész) állaga az ellátottak életét, testi 

épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti (40. § (1) bekezdés b) pontja), 
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- a helyettes szülőt, nevelőszülőt - szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével - törli a 

szolgáltatói nyilvántartásból, ha az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott 

gyermekek fejlődését súlyosan veszélyezteti, illetve más alapvető jogát súlyosan sérti, vagy 

jogszabály kizárja, hogy helyettes szülőként, nevelőszülőként működjön (40. § (1) bekezdés c) 

pontja), 

- a b)-d) pontban nem említett esetben az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezi 

a fenntartót a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére, ha az engedélyes személyi, tárgyi feltételei 

vagy működése az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott gyermekek fejlődését 

súlyosan veszélyezteti, vagy más alapvető jogát súlyosan sérti (40. § (1) bekezdés e) pontja), 

- az engedélyes épületének egy részét lezáratja, ha az az engedélyes működőképességének 

fenntartása mellett megfelelően lezárható, és állaga az ellátottak életét, testi épségét vagy 

egészségét súlyosan veszélyezteti (40. § (1) bekezdés d) pontja), 

- a szolgáltatói nyilvántartás adatait az ellenőrzés során megállapított tényeknek és a 

jogszabályoknak megfelelően - a b) és c) pontban foglaltakon túl - hivatalból módosíthatja, ha a 

fenntartó elmulasztott adatmódosítást kérni (40. § (1) bekezdés f) pontja), 

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

ellátottak érdekeinek figyelembevételével: 

ga) legalább húsz napos, de legfeljebb négy hónapos határidő megjelölésével felszólíthatja a 

fenntartót a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés 

helyreállítására, 

gb) a ga) alpont szerinti felszólítással egyidejűleg - ha az ellátottak Szt., illetve Gyvt. szerinti 

jogainak megóvása érdekében szükséges - legfeljebb a hiányosság vagy más jogsértés 

megszüntetéséig, és a jogszerű működés helyreállításáig megtilthatja újabb ellátottak felvételét, 

gc) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése 

érdekében a hiányosság - legfeljebb három éven belül történő - megszüntetéséről a fenntartóval 

hatósági szerződést köthet, 

gd) kötelezheti a fenntartót és a szolgáltatót, hogy a jogsértő személyt küldje az Országos 

Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által minősített 

továbbképzésre, 

ge) a jogsértéssel érintettek között egyeztető megbeszélés tartása iránt intézkedhet (40. § (1) 

bekezdés g) pontja), 

- az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében, illetve a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben 

bírságot szabhat ki (40. § (1) bekezdés h) pontja) 

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

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

foglalt jogkövetkezmények esetén; 

b) bírság kiszabása esetén 

ba) az Szt. 92/L. § (1) bekezdés b), e) és i)-k) pontja szerinti esetben, 
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bb) az Szt. 92/L. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti esetben, ha az ellátottnak, törvényes 

képviselőjének, hozzátartozójának vagy a térítési díjat, illetve az egyszeri hozzájárulást 

megfizető személynek az Szt. szerinti jogai sérülnek, 

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

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

elmulasztása miatt. 

- Ha a fenntartó a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés 

helyreállítására megállapított határidőn belül nem igazolja, hogy a felszólításban foglaltaknak eleget 

tett, vagy a felszólításban foglaltak teljesítésének megállapítása érdekében egyébként szükséges, a 

működést engedélyező szerv utóellenőrzést tart. (41. § (1) bekezdés) 

- Ha a fenntartó a hiányosságot vagy más jogsértést határidőben nem szünteti meg, és a jogszerű 

működést határidőben nem állítja helyre, a működést engedélyező szerv a jogsértés jellegétől és 

súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével: 

a) a határozatlan vagy határozott időre bejegyzett lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve 

szolgáltatás bejegyzését feltételek előírása mellett - legfeljebb két évig hatályos - ideiglenes 

hatályú bejegyzésre módosíthatja, 

b) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése 

érdekében a hiányosság - legfeljebb három éven belül történő - megszüntetéséről a fenntartóval 

hatósági szerződést köthet, 

c) a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetéséig, és a jogszerű működés helyreállításáig 

megtilthatja újabb ellátottak felvételét, 

d) az engedélyes épületének egy részét lezárathatja, ha az az engedélyes működőképességének 

fenntartása mellett megfelelően lezárható, 

e) szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, közösségi 

ellátások, utcai szociális munka és gyermekjóléti szolgáltatás esetén csökkentheti az ellátási 

területet, ha az engedélyes a biztosított feltételek alapján a szolgáltatást a teljes ellátási területen 

nem tudja nyújtani, 

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

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhető jelzőkészülékek számát, 

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

törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból, 

h) az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, 

illetve a külső férőhelyet - szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével - törölheti a 

szolgáltatói nyilvántartásból, 

i) a szolgáltatói nyilvántartás adatait az ellenőrzés során megállapított tényeknek és a 

jogszabályoknak megfelelően - az a) és e)-h) pontban foglaltakon túl - hivatalból módosíthatja, 

ha a fenntartó elmulasztott adatmódosítást kérni, 

j) egyházi fenntartású és nem állami fenntartású bentlakásos szociális intézményi ellátás és 

támogatott lakhatás esetén az Szt. szerint határozhat a költségvetési támogatás visszatartásáról, 
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k) kötelezheti a fenntartót és a szolgáltatót, hogy a jogsértő személyt küldje az Országos Szociális 

és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által minősített továbbképzésre, 

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

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

szolgáltatásnyújtás megszüntetésére, 

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

esetben bírságot szabhat ki. (41. § (2) bekezdés) 

- A jogsértés és a jogkövetkezmények jellegének, valamint a jogsértés súlyának megfelelően 

egyidejűleg több jogkövetkezmény is megállapítható. (42. § (1) bekezdés) 

- A jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével a 41. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján történő ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya egy alkalommal, legfeljebb 

egy évvel meghosszabbítható. (42. § (2) bekezdés) 

- Újabb ellátottak felvétele a 41. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérő időpontig is 

megtiltható, ha az egyidejűleg alkalmazott más jogkövetkezmény azt indokolja. Ha a tilalmat 

megszegik, a működést engedélyező szerv a 41. § (2) bekezdésében meghatározott más 

jogkövetkezményt alkalmazhat. (42. § (4) bekezdés) 

- A működést engedélyező szerv az egyházi fenntartót és a nem állami fenntartót megillető 

költségvetési támogatást engedélyesenként egy naptári évben legfeljebb kétszer tarthatja vissza. A 

működést engedélyező szerv a költségvetési támogatás visszatartását és a visszatartott összeg 

kiutalhatóságát elrendelő jogerős határozatát közli az igazgatósággal. Az igazgatóság a 

költségvetési támogatást a jogerős határozat vele való közlését követő első esedékes utalástól 

kezdődően tartja vissza, illetve a visszatartott összeget - annak kiutalhatósága esetén - az első 

esedékes utaláskor folyósítja. (42. § (5) bekezdés) 

- A működést engedélyező szerv a hajléktalan személyek nappali ellátása, az éjjeli menedékhely és a 

hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén téli időszakban akkor 

a) törölheti az engedélyest a szolgáltatói nyilvántartásból, 

b) tilthatja meg újabb ellátottak felvételét, 

c) csökkentheti a férőhelyek számát, vagy 

d) zárathatja le az engedélyes épületének egy részét, 

- ha az engedélyes személyi, tárgyi feltételei vagy működése az ellátottak életét, testi épségét vagy 

egészségét veszélyezteti vagy más alapvető jogát sérti. (42. § (6) bekezdés) 

- Az engedélyes épületének lezárt része szolgáltatáshoz akkor használható, ha a működést 

engedélyező szerv a lezárást - az arra okot adó körülmény megszűnése esetén - a fenntartó 

kérelmére megszünteti. (42. § (7) bekezdés) 

 

Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjólét i alapellátásokra vonatkozó hatósági 

ellenőrzésének ütemezése: 

Az ellenőrzési tervben nevesített szolgáltatók által valamint az állami, egyházi és nem állami fenntartók 

által fenntartott intézmények útján nyújtott gyermekjóléti, gyermekek napközbeni ellátási, gyermekek 

átmeneti gondozási szolgáltató tevékenységnek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
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szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 

24.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdésében meghatározott 2014. évre esedékes hatósági ellenőrzése. 

 

 

 

Gyermekjóléti szolgáltatások közül az önálló gyerme kjóléti szolgáltató, gyermekjóléti szolgálat, 

gyermekjóléti központ hatósági ellen őrzésének ütemezése: 

BÉKÉS MEGYE  

Ütemezés 
2014. év havi bontásban 

Fenntartó neve Engedélyes neve és székhelye 

Orosházi Kistérség Többcélú 
Társulása 

Orosházi Kistérség Egyesített 
Gyermekjóléti Központja és 
Családsegítő Szolgálata  
5900 Orosháza Hajnal u. 1. 

Medgyesbodzás Község 
Önkormányzata 

Önálló gyermekjóléti szolgáltató 
5663 Medgyesbodzás,  
Széchenyi u. 45. 

Sarkad és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás 

Sarkad és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás Kistérségi 
Humánszolgáltató Központ 
5720 Sarkad, Árpád fejedelem tér 2. 

Doboz Nagyközség 
Önkormányzata 

Dobozi Gondozási Központ 
5624 Doboz, Ady E. u. 9. 

Szabadkígyós Község 
Önkormányzata 

Szociális Alapszolgáltatási Központ 
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 5. 

I. negyedév 
február 1. –március 31. 

Körös-szögi Kistérség Többcélú 
Társulása  

Körös-szögi Kistérség Többcélú 
Társulás Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény  
5540, Szarvas Kossuth u. 56.-58. 

Kunágota Község 
Önkormányzata 

Szociális Szolgáltató Központ  
5746 Kunágota, Rákóczi u. 6. 

Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulás  

Szeghalom Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47.  

Mezőhegyes Város 
Önkormányzata 

Önálló gyermekjóléti szolgáltató  
5820 Mezőhegyes, Kossuth u.20. 

Medgyesegyháza Város 
Önkormányzata 

Gondozási Központ  
5666 Medgyesegyháza Luther u. 1. 

II. negyedév 
április 1. – június 30. 

Gyomaendrőd– Csárdaszállás- 
Hunya Települési 
Önkormányzati Társulás 

Térségi Szociális Gondozási Központ 
Önálló gyermekjóléti szolgáltató 
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. 
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Kaszaper Község 
Önkormányzata 

Humán Szolgáltató és Gondozási 
Központ  
5948 Kaszaper, Árpád u. 19. 

Békéscsaba és Térsége 
Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás  

Békéscsabai Kistérségi Életfa 
Szociális Szolgáltató Központ  
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9. 

Almáskamarás Község 
Önkormányzata 

Önálló gyermekjóléti szolgáltató  
5747 Almáskamarás,  
Dózsa Gy. u. 54.  

Éden- Care Plusz Szociális 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Pusztaottlaka 

Humánszolgáltató Központ  
5665 Pusztaottlaka,  
Felszabadulás u. 10. 

Körösladány Város 
Önkormányzata 

Körösladány Város Önkormányzata 
Körösladányi Egyesített Szociális 
Intézménye  
5516 Körösladány, Árpád u. 4. 

Mezőberény Város 
Önkormányzata 

Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat  
5650 Mezőberény Petőfi u. 27. 

III. negyedév 
július 1. – szeptember 31. 

Dombegyház Község 
Önkormányzata 

Önálló gyermekjóléti szolgáltató 
5936 Dombegyház, Aradi u. 1 

Gyula és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás 

Gyulai Kistérség Egységes Szociális 
és Gyermekjóléti Intézménye  
5700 Gyula, Jókai u. 30.   

Kevermes Város 
Önkormányzata 

Családsegítő, Gondozási és Szociális 
Központ 5931 Kevermes, Jókai u.1. 

Magyarbánhegyes Város 
Önkormányzata 

Humán Szolgáltató Központ  
5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 
56. 

IV. negyedév 
október 1. – december 31. 

Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata 

Humán Szolgáltató Központ 
5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 6. 

 

Gyermekek napközbeni ellátására irányuló szolgáltat ások közül bölcs őde, önálló családi napközi 

és a gyermekek átmeneti gondozásra irányuló szolgál tatások közül gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, helyettes szül ői ellátás hálózat, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona  hatósági ellen őrzésének ütemezése:   

BÉKÉS MEGYE  

Ütemezés: 
2014. év havi bontásban  

Fenntartó neve: 
Engedélyes neve, székhelye, 

telephelye, ellenőrzött szolgáltatás: 

I. negyedév 
február 1. – március 31. 

Zsadányi Református 
Egyházközség, Zsadány 

Zsadányi Református Egyházközség 
5537 Zsadány, Béke út 64. Családi 
Napközi 1.  



 39 

Zsadányi Református 
Egyházközség, Zsadány 

Zsadányi Református Egyházközség 
5537 Zsadány, Béke út 64. Családi 
Napközi 2.  

Zsadányi Református 
Egyházközség, Zsadány 

Zsadányi Református Egyházközség 
Családi Napközi 3.  
5537 Zsadány, Béke út 64  

Lurkó Családi Napközi 
Nonprofit Kft., Orosháza 

Lurkó-Kuckó I. Képességfejlesztő 
Gyermekcentrum és Családi Napközi 
5650 Mezőberény, Csabai út 2. 

Lurkó Családi Napközi 
Nonprofit Kft., Orosháza 

Lurkó-Kuckó II. Képességfejlesztő 
Gyermekcentrum és Családi Napközi 
5650 Mezőberény, Csabai út 2.  

Lurkó Családi Napközi 
Nonprofit Kft., Orosháza 

Lurkó Családi Napközi 3.  
5650 Mezőberény, Csabai út 2. 

Szivárvány Óvodáért 
Közhasznú Alapítvány, Szarvas 

Szivárvány Családi Napközi 5540 
Szarvas, Toldi Miklós u. 21. 

Szivárvány Óvodáért 
Közhasznú Alapítvány, Szarvas 

Napsugár Családi Napközi  
5540 Szarvas, Toldi Miklós u. 21. 

Nagyszénás Nagyközség 
Önkormányzata 

Bölcsőde  
5931 Nagyszénás, Dózsa u. 12.  

Orosháza Város Önkormányzat 
Kisharang Bölcsőde  
5900 Orosháza, Zöldfa u. 8-10.  

Szabadkígyós Község 
Önkormányzata 

Szabadkígyós Község 
Önkormányzatának Általános 
Művelődési Központja Bölcsőde 
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 2. 

Zsadányi Református 
Egyházközség, Zsadány 

Zsadányi Református Egyházközség 
Családok Átmeneti Otthona 5543 
Zsadány, Béke út 80. 

Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet, Orosháza 

Családok Átmeneti Otthona 5900 
Orosháza, Mikszáth K. u. 2. 

Sarkad és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás 

Sarkad és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás Kistérségi Humán 
Szolgáltató Központ Helyettes szülői 
hálózat 5720 Sarkad, Árpád 
fejedelem tér 2. 

Doboz Nagyközség 
Önkormányzat 

Dobozi Gondozási Központ helyettes 
szülői hálózat  
5626 Doboz, Kossuth tér 3. 
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Mezőberényi Református 
Egyházközség  

Mezőberényi Református Családi 
Napközi 1. 5650 Mezőberény, Csabai 
út 2.  

Mezőberényi Református 
Egyházközség 

Mezőberényi Református Családi 
Napközi 2. 5650 Mezőberény, Csabai 
út 2.  

Mezőhegyes Város 
Önkormányzata 

Mezőhegyes Város 
Képviselőtestületének József Attila 
Általános Művelődési Központ 
Bölcsőde 5820 Mezőhegyes, 
Csokonai u. 1 

Telekgerendás Város 
Önkormányzata 

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 8. 

Csorvás Város Önkormányzata 
Csorvás Város Önkormányzatának 
Óvodája és Bölcsődéje 5920 
Csorvás, Bocskai u. 2. 

Gyermekliget Óvodai Oktató 
Nonprofit Kft. (5500 
Gyomaendrőd, Selyem út) 

Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit 
Kft. Bölcsődéje 5502 Gyomaendrőd, 
Selyem út 101. 

Szivárvány Gyermekkert 
Nonprofit Kiemelten Közhasznú 
Kft. (5500 Gyomaendrőd, 
Vásártéri ltp.) 

Vásártéri Bölcsőde 5500 
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.1. 

Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulás 

Szeghalom Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
önálló helyettes szülő 5520 
Szeghalom, Jéggyár u. 47. 

Mezőhegyes Város 
Önkormányzata 

Önálló helyettes szülői ellátás 5820 
Mezőhegyes, Kozma F. u. 11. 

II. negyedév 
április 1. – június 30. 

Gyomaendrőd- Csárdaszállás- 
Hunya Települési 
Önkormányzati Társulás 

Térségi Szociális Gondozási Központ 
Önálló helyettes szülői ellátás 5500 
Gyomaendrőd, Fő u. 2. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata  

Egészségügyi Alapellátási Intézmény 
3. sz. Bölcsőde 5600 Békéscsaba, 
Wlassics sétány 4. 

III. negyedév 
július 1. – szeptember 31. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

Egészségügyi Alapellátási Intézmény 
6. sz. Bölcsőde 5600 Békéscsaba, 
Szigligeti u. 1. 
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Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

Egészségügyi Alapellátási Intézmény 
8. sz. Bölcsőde 5600 Békéscsaba, 
Pásztor u. 66.  

„MIVA” Bölcsi” Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

„MIVA Bölcsi” Békéscsaba 5600 
Békéscsaba, Sziklai S. u. 2. 

Mezőberényi Város 
Önkormányzata 

Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Bölcsőde 5650 
Mezőberény, Puskin u. 11. 

Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata 

Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 
5800 Mezőkovácsháza, Petőfi u. 3/A. 

Békéscsaba és Térsége 
Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás 

Békéscsabai Kistérségi Életfa 
Szociális Szolgáltató Központ, 
helyettes szülői hálózat 5600 
Békéscsaba, Szabadság tér 9. 

Mezőberényi Város 
Önkormányzata 

Városi Humánsegítő és Szociális 
szolgálat, önálló helyettes szülői 
ellátás  
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 

Gyula és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás 

Gyulai Kistérség Egységes Szociális 
és Gyermekjóléti Intézménye, házi 
gyermekfelügyelet 5700 Gyula, 
Damjanich u. 6. 

Gyula és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás 

Gyulai Kistérség Egységes Szociális 
és Gyermekjóléti Intézménye, önálló 
helyettes szülői ellátás  
5700 Gyula, Damjanich u. 6. 

Magyarbánhegyes Város 
Önkormányzata 

Humán Szolgáltató Központ, önálló 
helyettes szülői ellátás  
5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38. 

Tótkomlós Város 
Önkormányzata 

Önálló helyettes szülői ellátás  
5940 Tótkomlós, Fő út 1. 

Battonya Város Önkormányzata 
Önálló helyettes szülői ellátás  
5830 Battonya, Fő u. 91. 

„A Csepregi Ház Gyermekeiért” 
Alapítvány (Békéscsaba, 
Gutenberg u. 15.) 

Családi Napközi 5600 Békéscsaba, 
Gutenberg u. 15. 

IV. negyedév 
október 1. – december 31. 

Köröstarcsa Város 
Önkormányzata 

Köröstarcsa Község Önkormányzata 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 
5622 Köröstarcsa, Kossuth u. 41/a.  
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Gyula és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás 

Gyulai Kistérség Egységes Szociális 
és Gyermekjóléti Intézménye 1. sz. 
„Csemeteház” Bölcsőde,  
5700 Gyula, Leiningen u. 4. 

Gyula és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás 

Gyulai Kistérség Egységes Szociális 
és Gyermekjóléti Intézménye 2. sz. 
„Tipegők- Topogók” Bölcsőde,  
5700 Gyula, Széchenyi u. 78 

Gyula és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás 

Gyulai Kistérség Egységes Szociális 
és Gyermekjóléti Intézménye 
Bölcsőde,  
5741 Kétegyháza, Úttörő u. 116.  

Tótkomlós Város 
Önkormányzata 

Szociális Szolgáltató Központ 
Bölcsőde  
5940 Tótkomlós, Zámenhoff u. 2. 

 

Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédel mi szakellátások hatósági 

ellenőrzésének ütemezése: 

Az ellenőrzési tervben nevesített szolgáltatók által valamint az állami, egyházi és nem állami fenntartók 

által fenntartott intézmények útján nyújtott otthont nyújtó ellátási, utógondozói ellátási és területi 

gyermekvédelmi szakszolgáltatási szolgáltató tevékenységnek a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) a) pontjában meghatározott 2014. évre eső évente 

esedékes ellenőrzése. 

 

Gyermekvédelmi szakellátások közül otthont nyújtó e llátások, utógondozói ellátások és területi 

gyermekvédelmi szakszolgáltatások hatósági ellen őrzésének ütemezése: 

BÉKÉS MEGYE  

Ütemezés 
2014. év havi bontásban 

Fenntartó neve 
Engedélyes neve, székhelye, 

telephelye, ellenőrzött szolgáltatás: 
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I. negyedév 
február 1. – március 31. 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Békés Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Központ,  
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 
5667 Magyarbánhegyes, Alkotmány 
u. 44. szám alatti különleges-integrált 
lakásotthon:  

- Otthont nyújtó ellátás 
5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 
23/A. szám alatti különleges 
lakásotthon: 

- Otthont nyújtó ellátás 
- Utógondozói ellátás 
- Utógondozás 

II. negyedév 
április 1. – június 31. 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Békés Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Központ,  
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 

- Nevelőszülői hálózat: 
- Otthont nyújtó ellátás 
- Utógondozói ellátás 
- Utógondozás 

- Gyermekotthon: 
- Otthont nyújtó ellátás 
- Utógondozás 

- Külső férőhelyen biztosított 
utógondozói ellátás 

- Területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatás  

III. negyedév 
július 1. – szeptember 31. 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Békés Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Központ,  
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 
5642 Elek Kun Béla u. 9. szám alatti 
különleges-integrált lakásotthon 

- Otthont nyújtó ellátás 
- Utógondozói ellátás 
- Utógondozás 

5742 Elek Kun Béla u. 5. szám alatti 
speciális lakásotthon 

- Otthont nyújtó ellátás 
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Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Békés Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Központ,  
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 
5630 Békés Akácfa u. 11. szám alatti 
speciális lakásotthon 

- Otthont nyújtó ellátás 
5630 Békés Bartók Béla u. 1. szám 
alatti lakásotthon 

- Otthont nyújtó ellátás 
5630 Békés Gorkij u. 9. szám alatti 
különleges lakásotthon 

- Otthont nyújtó ellátás 
- Utógondozói ellátás 
- Utógondozás 

5630 Békés Pesti u. 18. szám alatti 
lakásotthon 

- Otthont nyújtó ellátás 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Békés Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Központ,  
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 
5641 Tarhos, Zöldfa u. 32. szám alatti 
speciális lakásotthon: 

- Otthont nyújtó ellátás 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Békés Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Központ,  
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 
5510 Dévaványa Mátyás u. 1. szám 
alatti gyermekotthon 

- Otthont nyújtó ellátás 
- Utógondozói ellátás 
- Utógondozás 

IV. negyedév 
október 1. – december 31. 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Békés Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Központ,  
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 
5700 Gyula Arany János u.13. szám 
alatti különleges-integrált lakásotthon 

- Otthont nyújtó ellátás 
- Utógondozói ellátás 
- Utógondozás 

5700 Gyula Orsovai u. 11/A. szám 
alatti lakásotthon 

- Otthont nyújtó ellátás 
- Utógondozói ellátás 
- Utógondozás 

5700 Gyula Temesvári u. 39. szám 
alatti lakásotthon 

- Otthont nyújtó ellátás 
- Utógondozói ellátás 
- Utógondozás 
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SOS- Gyermekfalu 
Magyarországi Alapítványa 

SOS Gyermekfalu Battonya,  
5830 Battonya, Hermann Gmeiner u. 
21. 

- Nevelőszülői hálózat: 
- Otthont nyújtó ellátás 
- Utógondozói ellátás 
- Utógondozás 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivata la Szociális Hatósági és Ellen őrzési 

Osztálya által végrehajtott ellen őrzések rendje. 

 
I. 

A járási hivatal I. fokú hatáskörébe tartozó szociá lis feladatok törvényességi és szakszer űségi 

ellenőrzési terve. 

 
A törvényességi és szakszer űségi ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés. 

A törvényességi és szakszer űségi ellen őrzésért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:  

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. 

A törvényességi és szakszer űségi ellen őrzés végrehajtásáért felel ős vezető neve és hivatali 

beosztása: 

Kutyikné Tímár Gabriella a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Hatósági és 

Ellenőrzési Osztályának osztályvezetője. 

 

A törvényességi és szakszer űségi ellen őrzés végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és 

hivatali beosztása: 

Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix II. fokú szociális ügyintéző. 

A törvényességi ellen őrzés:  

A járási hivatal I. fokú szociális hatósági feladat- és hatáskör gyakorlása során a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 

27.) Korm. rendelet alkalmazásának ellenőrzése. Kiemelt terület az ápolási díjra vonatkozó jogszabályok 

érvényesülésének vizsgálata, különös tekintettel a 2014. január 1. napján hatályba lépett 

jogszabályváltozások érvényesülésére. 

A szakszer űségi ellen őrzés: 

A járási hivatal I. fokú szociális hatósági feladat- és hatáskörében a szakmai feladatok végrehajtása a 

jogszabályok, a belső szabályzatok és vezetői rendelkezések megtartásának ellenőrzése. 

A törvényességi és szakszer űségi ellen őrzési id őszak:   



 46 

2014. év január hó 1. napjától 2014. év december hó 31. napjáig. 

A kiemelt terület ellenőrzési időszaka 2014. év március hó 1. napjától 2014. év december hó 31. napjáig. 

A törvényességi és szakszer űségi ellen őrzés alá vont járási hivatalok: 

Békés megyei székhellyel rendelkező valamennyi járási hivatal. 

A törvényességi és szakszer űségi ellen őrzés eszköze, módszere: 

Szúrópróbaszerűen iratellenőrzéssel. 

A törvényességi és szakszer űségi ellen őrzés lezárása: 

A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály 

osztályvezetőjének előterjesztése alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

hivatalvezetője az ellenőrzési időszak lezárását követő 30. napig terjeszti fel az ellenőrzési jelentést az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma részére. 

A törvényességi és szakszer űségi ellen őrzés ütemezése: 

BÉKÉS MEGYE 

Ütemezés 
2014. év havi bontásban 

Járási hivatal neve és székhelye 

Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala 
5630 Békés, Kossuth u. 3. II. negyedév 

április 1.-június 30. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11- 17. 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala 
5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala 
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 

III. negyedév 
július 1.- szeptember 30. 

Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala 
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 169. 

Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala 
5900 Orosháza, Szabadság tér 3. 

Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatala 
5720 Sarkad, Szent István tér 7. 

Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala 
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. 

IV. negyedév 
október 1. - december 31. 

Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatala 
5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 4. 

 

II. 

A felügyeleti ellen őrzés. 
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A felügyeleti ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:   

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés b) 

pontja és (2) bekezdése. 

A felügyeleti ellen őrzés tárgya:  

A jegyzői hatáskörbe tartozó lakásfenntartási támogatásra vonatkozó jogszabályok érvényesülésének 

vizsgálata, különös tekintettel a támogatási összeg jogszerű megállapítására, valamit arra, hogy a 

hatóság határozata tartalmazza-e a támogatandó költségnem kiválasztásának szempontjait. Az 

ellenőrzés során vizsgálati szempont, hogy a hatóságok a kérelemben megjelölt „lakhatást a legnagyobb 

mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadásokra” állapítják-e meg a támogatást, illetve a kérelemtől 

való eltérés okait a határozat indoklásában feltüntették-e. 

A felügyeleti ellen őrzés során vizsgált jogszabályok: 

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

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. és a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet. 

A felügyeleti ellen őrzésért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:  

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. 

 

A felügyeleti ellen őrzés végrehajtásáért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:  

Kutyikné Tímár Gabriella Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Hatósági és 

Ellenőrzési Osztály osztályvezetője. 

A felügyeleti ellen őrzés végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása: 

Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix II. fokú szociális ügyintéző. 

A felügyeleti ellen őrzéssel érintett id őszak: 

2013. év január hó 1. napjától 2013. év december hó 31. napjáig. 

A felügyeleti ellen őrzés módszertana: 

Adatkéréssel, iratellenőrzéssel. 

A felügyeleti ellen őrzés alá vont jegyz ők: 

Békés megye valamennyi települési önkormányzat és közös önkormányzati hivatal jegyzője. 

A felügyeleti ellen őrzés lezárása: 

A kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról készült összefoglalót a Békés Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Hatósági és Ellenőrzési Osztály osztályvezetőjének 

előterjesztése alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal hivatalvezetője 

felterjeszti az Emberi Erőforrások Minisztérium Segélyek és Támogatások Főosztálya részére. 

A felügyeleti ellen őrzés ütemezése havi bontásban: 

BÉKÉS MEGYE 



 48 

Ütemezés 
2014. év havi bontásban 

Jegyző 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5527 Bucsa, Kossuth tér 6. I. negyedév 

február 1.-március 31. Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5551 Csabacsűd, Szabadság u.41. 

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

II. negyedév 
április 1. – június 30. 

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5742 Elek, Gyulai út 2. 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5744 Kevermes, Jókai u. 1. 

III. negyedév 
július 1. – szeptember 30. 

Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5553 Kondoros Hősök tere 4-5. 

Kunágotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5746. Kunágota, Rákóczi utca 9. IV. negyedév 

október 1. – december 31. Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 1. 

 

III. 

Békés megyében székhellyel, telephellyel rendelkez ő engedélyes szociális szolgáltatók, 

intézmények m űködésének hatósági ellen őrzési terve. 

 
Hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó ágazati jogszab ály:   

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése, valamint 

a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. 

(V. 12.) Korm. rendelet 6. §. 

Hatósági ellen őrzés lefolytatásnak eljárásrendjét meghatározó jogs zabály: 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

Hatósági ellen őrzésért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:   

Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. 

Hatósági ellen őrzés végrehajtásáért felel ős vezető neve és hivatali beosztása:   

Kutyikné Tímár Gabriella a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Hatósági és 

Ellenőrzési Osztályának osztályvezetője. 
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Hatósági ellen őrzés végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása: 

Dr. Paraizs Beáta szociális ellátási szakreferens, 

Salát Anikó szociális ellátási szakreferens 

Puhala Lajos szociális ellátási szakreferens 

Hatósági ellen őrzés tárgya:   

Az ellenőrzési tervben nevesített szociális foglalkoztatók valamint az állami, egyházi és nem állami 

fenntartók által valamint az általuk fenntartott intézmények útján nyújtott szociális alapszolgáltatások és 

szakosított ellátások a jogszabályokban és a szolgáltató nyilvántartásban foglaltaknak megfelelő 

működésének hatósági ellenőrzése. 

Hatósági ellen őrzés eszköze:   

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény VI. 

fejezete és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (4) bekezdés 

a) pontja alapján lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. 

 

Hatósági ellen őrzés során kiemelt szempontok: 

A fogyatékos személyek nappali intézményeinek működése, ezen belül az intézmény mely fogyatékos 

célcsoporto(ka)t látja el ténylegesen, milyen az együttműködés más szociális szolgáltatást biztosító 

szolgáltatóval (főként támogató szolgálattal, támogatott lakhatással).  

Az ellátotti jogok érvényesülésének vizsgálata. 

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális al apszolgáltatások és szakosított ellátások 

hatósági ellen őrzésének ütemezése: 

Az ellenőrzési tervben nevesített szociális szolgáltatást nyújtó állami, egyházi és nem állami fenntartók 

által fenntartott engedélyesek a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak 

megfelelő működésének a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 

hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) 

bekezdésében meghatározott 2014. évre eső kétévente esedékes hatósági ellenőrzése. A hatósági 

ellenőrzés a fenntartó valamennyi engedélyesére kiterjed.  

Hatósági ellen őrzés során az alábbi jogszabályi el őírások érvényesülésének vizsgálatára kerül 

sor: 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, 

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

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

rendelet, 

- a gondozási szükséglet, valamit az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának 

és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet, 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 

Korm. rendelet, 

- a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet, 

- Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, 

- Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet, 

- a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó 

intézkedések szabályairól szóló 60/2004. (VII. 6) ESZCSM rendelet. 

Hatósági ellen őrzés során feltárt a jogszabályi el őírásoknak nem megfelel ő működés esetén 

alkalmazható szankciók: 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 40. § - 42. § alapján: 

- az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból, ha az engedélyes megszűnt vagy szolgáltatást 

nem nyújt (40. § (1) bekezdés a) pontja), 

- az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, illetve 

a külső férőhelyet - szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével - törli a szolgáltatói 

nyilvántartásból, ha az elhelyezésére szolgáló épület (épületrész) állaga az ellátottak életét, testi 

épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti (40. § (1) bekezdés b) pontja), 

- a helyettes szülőt, nevelőszülőt - szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével - törli a 

szolgáltatói nyilvántartásból, ha az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott 

gyermekek fejlődését súlyosan veszélyezteti, illetve más alapvető jogát súlyosan sérti, vagy 

jogszabály kizárja, hogy helyettes szülőként, nevelőszülőként működjön (40. § (1) bekezdés c) 

pontja), 

- a b)-d) pontban nem említett esetben az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezi 

a fenntartót a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére, ha az engedélyes személyi, tárgyi feltételei 

vagy működése az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott gyermekek fejlődését 

súlyosan veszélyezteti, vagy más alapvető jogát súlyosan sérti (40. § (1) bekezdés e) pontja), 

- az engedélyes épületének egy részét lezáratja, ha az az engedélyes működőképességének 

fenntartása mellett megfelelően lezárható, és állaga az ellátottak életét, testi épségét vagy 

egészségét súlyosan veszélyezteti (40. § (1) bekezdés d) pontja), 

- a szolgáltatói nyilvántartás adatait az ellenőrzés során megállapított tényeknek és a 

jogszabályoknak megfelelően - a b) és c) pontban foglaltakon túl - hivatalból módosíthatja, ha a 

fenntartó elmulasztott adatmódosítást kérni (40. § (1) bekezdés f) pontja), 
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- az a)-c) és e) pontban nem említett jogsértés esetén a jogsértés jellegétől és súlyától függően, az 

ellátottak érdekeinek figyelembevételével: 

ga) legalább húsz napos, de legfeljebb négy hónapos határidő megjelölésével felszólíthatja a 

fenntartót a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés 

helyreállítására, 

gb) a ga) alpont szerinti felszólítással egyidejűleg - ha az ellátottak Szt., illetve Gyvt. szerinti 

jogainak megóvása érdekében szükséges - legfeljebb a hiányosság vagy más jogsértés 

megszüntetéséig, és a jogszerű működés helyreállításáig megtilthatja újabb ellátottak felvételét, 

gc) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése 

érdekében a hiányosság - legfeljebb három éven belül történő - megszüntetéséről a fenntartóval 

hatósági szerződést köthet, 

gd) kötelezheti a fenntartót és a szolgáltatót, hogy a jogsértő személyt küldje az Országos 

Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által minősített 

továbbképzésre, 

ge) a jogsértéssel érintettek között egyeztető megbeszélés tartása iránt intézkedhet (40. § (1) 

bekezdés g) pontja), 

- az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében, illetve a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben 

bírságot szabhat ki (40. § (1) bekezdés h) pontja) 

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

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

foglalt jogkövetkezmények esetén; 

b) bírság kiszabása esetén 

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

bb) az Szt. 92/L. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti esetben, ha az ellátottnak, törvényes 

képviselőjének, hozzátartozójának vagy a térítési díjat, illetve az egyszeri hozzájárulást 

megfizető személynek az Szt. szerinti jogai sérülnek, 

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

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

elmulasztása miatt. 

- Ha a fenntartó a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés 

helyreállítására megállapított határidőn belül nem igazolja, hogy a felszólításban foglaltaknak eleget 

tett, vagy a felszólításban foglaltak teljesítésének megállapítása érdekében egyébként szükséges, a 

működést engedélyező szerv utóellenőrzést tart. (41. § (1) bekezdés) 

- Ha a fenntartó a hiányosságot vagy más jogsértést határidőben nem szünteti meg, és a jogszerű 

működést határidőben nem állítja helyre, a működést engedélyező szerv a jogsértés jellegétől és 

súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével: 

a) a határozatlan vagy határozott időre bejegyzett lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve 

szolgáltatás bejegyzését feltételek előírása mellett - legfeljebb két évig hatályos - ideiglenes 

hatályú bejegyzésre módosíthatja, 
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b) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése 

érdekében a hiányosság - legfeljebb három éven belül történő - megszüntetéséről a fenntartóval 

hatósági szerződést köthet, 

c) a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetéséig, és a jogszerű működés helyreállításáig 

megtilthatja újabb ellátottak felvételét, 

d) az engedélyes épületének egy részét lezárathatja, ha az az engedélyes működőképességének 

fenntartása mellett megfelelően lezárható, 

e) szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, közösségi 

ellátások, utcai szociális munka és gyermekjóléti szolgáltatás esetén csökkentheti az ellátási 

területet, ha az engedélyes a biztosított feltételek alapján a szolgáltatást a teljes ellátási területen 

nem tudja nyújtani, 

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

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhető jelzőkészülékek számát, 

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

törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból, 

h) az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, 

illetve a külső férőhelyet - szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével - törölheti a 

szolgáltatói nyilvántartásból, 

i) a szolgáltatói nyilvántartás adatait az ellenőrzés során megállapított tényeknek és a 

jogszabályoknak megfelelően - az a) és e)-h) pontban foglaltakon túl - hivatalból módosíthatja, 

ha a fenntartó elmulasztott adatmódosítást kérni, 

j) egyházi fenntartású és nem állami fenntartású bentlakásos szociális intézményi ellátás és 

támogatott lakhatás esetén az Szt. szerint határozhat a költségvetési támogatás visszatartásáról, 

k) kötelezheti a fenntartót és a szolgáltatót, hogy a jogsértő személyt küldje az Országos Szociális 

és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által minősített továbbképzésre, 

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

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

szolgáltatásnyújtás megszüntetésére, 

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

esetben bírságot szabhat ki. (41. § (2) bekezdés) 

- A jogsértés és a jogkövetkezmények jellegének, valamint a jogsértés súlyának megfelelően 

egyidejűleg több jogkövetkezmény is megállapítható. (42. § (1) bekezdés) 

- A jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével a 41. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján történő ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya egy alkalommal, legfeljebb 

egy évvel meghosszabbítható. (42. § (2) bekezdés) 

- Újabb ellátottak felvétele a 41. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérő időpontig is 

megtiltható, ha az egyidejűleg alkalmazott más jogkövetkezmény azt indokolja. Ha a tilalmat 

megszegik, a működést engedélyező szerv a 41. § (2) bekezdésében meghatározott más 

jogkövetkezményt alkalmazhat. (42. § (4) bekezdés) 
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- A működést engedélyező szerv az egyházi fenntartót és a nem állami fenntartót megillető 

költségvetési támogatást engedélyesenként egy naptári évben legfeljebb kétszer tarthatja vissza. A 

működést engedélyező szerv a költségvetési támogatás visszatartását és a visszatartott összeg 

kiutalhatóságát elrendelő jogerős határozatát közli az igazgatósággal. Az igazgatóság a 

költségvetési támogatást a jogerős határozat vele való közlését követő első esedékes utalástól 

kezdődően tartja vissza, illetve a visszatartott összeget - annak kiutalhatósága esetén - az első 

esedékes utaláskor folyósítja. (42. § (5) bekezdés) 

- A működést engedélyező szerv a hajléktalan személyek nappali ellátása, az éjjeli menedékhely és a 

hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén téli időszakban akkor 

a) törölheti az engedélyest a szolgáltatói nyilvántartásból, 

b) tilthatja meg újabb ellátottak felvételét, 

c) csökkentheti a férőhelyek számát, vagy 

d) zárathatja le az engedélyes épületének egy részét, 

- ha az engedélyes személyi, tárgyi feltételei vagy működése az ellátottak életét, testi épségét vagy 

egészségét veszélyezteti vagy más alapvető jogát sérti. (42. § (6) bekezdés) 

- Az engedélyes épületének lezárt része szolgáltatáshoz akkor használható, ha a működést 

engedélyező szerv a lezárást - az arra okot adó körülmény megszűnése esetén - a fenntartó 

kérelmére megszünteti. (42. § (7) bekezdés) 

Az ellen őrzések ütemezése havi bontásban:  

BÉKÉS MEGYE 

I. negyedév 
február 1.- március 31. 

Fenntartó neve 
Szolgáltató/ 
Intézmény neve 

Engedélyes címe Szolgáltatás 

Magyarországi 
Evangéliumi 
Testvérközösség 

MET "Oltalom" 
Idősek Otthona 

székhely 
5600 Békéscsaba, 
Tábor u. 2. 

idősek otthona 

szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 

Méhkerék Község 
Önkormányzata 

Román Nemzetiségi 
Gondozási Központ 

székhely 
5726 Méhkerék, 
Kossuth u. 101.  

időskorúak nappali ellátása 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 
Nagykamarás 
Község 
Önkormányzata  

Idősek Klubja  székhely 
5751 Nagykamarás, 
Petőfi u. 24. 

időskorúak nappali ellátása 

székhely 
5900 Orosháza, Teréz 
u. 14. 

idősek otthona 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

időskorúak nappali ellátása 

Orosháza Város 
Önkormányzata 

Egységes Szociális 
Központ 

telephely 5900 Orosháza, Iglói u. 
7. 

1. sz. tanyagondnoki 
szolgáltatás 
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2. sz. tanyagondnoki 
szolgáltatás 
szociális étkeztetés  
házi segítségnyújtás telephely 

5900 Orosháza, 
Lórántffy u. 35. 

időskorúak nappali ellátása 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás telephely 
5900 Orosháza, 
Székács u. 3. 

időskorúak nappali ellátása 
szociális étkeztetés  
házi segítségnyújtás telephely 

5900 Orosháza, Kiss E. 
u. 19. 

időskorúak nappali ellátása 

telephely 
5900 Orosháza, 
Október 6. u. 39. 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

hajléktalan személyek 
átmeneti szállása 

éjjeli menedékhely 
utcai szociális munka 

telephely 
5900 Orosháza,  
Szabó D. u. 1. 

hajléktalan személyek nappali 
ellátása 

telephely 
5900 Orosháza, 
Táncsics u. 4. 

idősek otthona 

telephely 
5900 Orosháza, 
Kettőssánc tér 10. 

időskorúak gondozóháza 

Orosházi Kistérség 
Többcélú 
Társulása  

Orosházi Kistérség 
Többcélú Társulása  

székhely 
5900 Orosháza, 
Szabadság tér 4-6. 

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

Újszalonta Község 
Önkormányzata 

fenntartó 
közvetlenül 

székhely 
5727 Újszalonta,  
Béke u. 35. 

falugondnoki szolgáltatás 

Geszt Község 
Önkormányzata 

fenntartó 
közvetlenül 

székhely 
5734 Geszt,  
Kossuth u. 1. 

szociális étkeztetés 

Biharugra Község 
Önkormányzata 

fenntartó 
közvetlenül 

székhely 
5538 Biharugra, 
Erzsébet u. 25. 

szociális étkeztetés 

Vidék Hangulata 
Nonprofit Kft. 

Házi 
segítségnyújtás 

székhely 
5838 
Magyardombegyház, 
Zalka M. u. 25. 

házi segítségnyújtás 

Fogjunk Össze 
Közhasznú 
Egyesület 

Földi Harmónia Ház székhely 
5650 Mezőberény, 
Luther u. 7. 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

Csabaszabadi 
Község 
Önkormányzata 

fenntartó 
közvetlenül 

székhely 
5609 Csabaszabadi, 
Apácai út 6.  

falugondnoki szolgáltatás 

időskorúak gondozóháza 
időskorúak nappali ellátása 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 

Körös-szögi 
Kistérség Többcélú 
Társulása 

Körös-szögi 
Kistérség Többcélú 
Társulása Szociális 
és Gyermekjóléti 
Intézménye  

telephely 5540 Szarvas,  
Bethlen G. u. 27-29. 

tanyagondnoki szolgáltatás 
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jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 
támogató szolgáltatás 

időskorúak nappali ellátása 
telephely 

5540 Szarvas,  
Tanya III. 411. szociális étkeztetés 

időskorúak nappali ellátása 
telephely 

5540 Szarvas,  
Tanya II. 86/1. szociális étkeztetés 

időskorúak nappali ellátása 
telephely 

5540 Szarvas,  
Dózsa u. 29. szociális étkeztetés 

családsegítés 

tanyagondnoki szolgáltatás 1. telephely 
5540 Szarvas,  
Kossuth u. 56-58. 

tanyagondnoki szolgáltatás2. 

időskorúak nappali ellátása 

házi segítségnyújtás 

szociális étkeztetés 
telephely 

5552 Kardos,  
Gyomai u. 27. 

tanyagondnoki szolgáltatás 

időskorúak nappali ellátása 

házi segítségnyújtás 

szociális étkeztetés 
telephely 

5553 Kondoros,  
Hősök útja 18. 

tanyagondnoki szolgáltatás 

telephely 
5556 Örménykút, 
Dózsa u. 26. 

házi segítségnyújtás 

idősek otthona 

házi segítségnyújtás 

szociális étkeztetés 
telephely 

5551 Csabacsűd,  
Petőfi u. 51-53. 

tanyagondnoki szolgáltatás 

időskorúak nappali ellátása 
telephely 

5551 Csabacsűd, 
Alkotmány tér 1. szociális étkeztetés 

Örménykút Község 
Önkormányzata 

fenntartó 
közvetlenül 

székhely 
5556 Örménykút, 
Dózsa Gy. u. 26. 

falugondnoki szolgáltatás 

idősek otthona 

időskorúak nappali ellátása 

házi segítségnyújtás 

Csorvás Város 
Önkormányzata 

Egyesített Szociális 
Intézmény 

székhely 
5920 Csorvás,  
Rákóczi u. 15. 

szociális étkeztetés 

Tarhos Község 
Önkormányzata 

fenntartó 
közvetlenül 

székhely 
5641 Tarhos,  
Petőfi u. 29. 

tanyagondnoki szolgáltatás 

"Fília" Alapítvány 
"Fília "Alapítvány 
Idősek Otthona 

székhely 
5600 Békéscsaba, 
Felsőnyomás 271. 

idősek otthona 

Egy-Másért 
Alapítvány 

Szenvedélybetegek 
Rehabilitációs Célú 
Lakóotthona 

székhely 
5931 Nagyszénás, 
Szabadság u. 12.  

szenvedélybetegek 
rehabilitációs célú lakóotthona 
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székhely 
5931 Nagyszénás, 
Márc. 15. tér 8. 

családsegítés 

szociális étkeztetés 
telephely 

5931 Nagyszénás, 
Szabadság u. 8. időskorúak nappali ellátása 

Nagyszénás 
Nagyközség 
Önkormányzata 

Gondozási Központ 

telephely 
5931 Nagyszénás, 
Hősök útja 17. 

házi segítségnyújtás 

tanyagondnoki szolgáltatás Medgyesbodzás 
Község 
Önkormányzata  

Medgyesbodzás 
Község 
Önkormányzata  

székhely 
5663 Medgyesbodzás, 
Széchenyi u. 38. 

családsegítés 

II. negyedév 
április 1. – június 30. 

Fenntartó neve 
Szolgáltató/ 
Intézmény neve 

Engedélyes címe Szolgáltatás 

tanyagondnoki szolgáltatás Kamut Község 
Önkormányzata 

fenntartó 
közvetlenül 

székhely 
5673 Kamut,  
Petőfi u. 106. szociális étkeztetés 

szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 
időskorúak nappali ellátása 

Községi 
Önkormányzat 
Kunágota 

Szociális 
Szolgáltató Központ 

székhely 
5746 Kunágota, 
Rákóczi u. 6.  

családsegítés 
idősek otthona 
időskorúak nappali ellátása 
házi segítségnyújtás 
tanyagondnoki szolgáltatás 1. 
tanyagondnoki szolgáltatás 2. 
szociális étkeztetés 

székhely 
5500 Gyomaendrőd, 
Mirhóháti u. 1-5. 

támogató szolgáltatatás 
idősek otthona  
időskorúak nappali ellátása 
szociális étkeztetés 

telephely 
5500 Gyomaendrőd, 
Blaha u.2- 6. 

időskorúak gondozóháza 
idősek otthona 
szociális étkeztetés telephely 

5500 Gyomaendrőd, 
Kondorosi u. 1. 

időskorúak nappali ellátása 

telephely 
5500 Gyomaendrőd, 
Mirhóháti u. 8. 

idősek otthona 

telephely 
5500 Gyomaendrőd, 
Magtárlaposi u. 11-19. 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

időskorúak nappali ellátása 
telephely 

5500 Gyomaendrőd, 
Mester u. 19. szociális étkeztetés 

szociális étkeztetés  
telephely 

5555 Hunya,  
Rákóczi u. 31. időskorúak nappali ellátása 

Gyomaendrőd- 
Csárdaszállás- 
Hunya Települési 
Önkormányzati 
Társulás 

Térségi Szociális 
Gondozási Központ 

telephely 
5500 Gyomaendrőd,  
Fő u. 2. 

családsegítés 

Almáskamarás 
Község 

fenntartó 
közvetlenül 

székhely 5747 Almáskamarás, 
Dózsa u. 33. 

szociális étkeztetés 
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házi segítségnyújtás 

tanyagondnoki szolgáltatás 1. 
tanyagondnoki szolgáltatás 2.  székhely 

5820 Mezőhegyes, 
Kozma utca 11.  

tanyagondnoki szolgáltatás 3. 
szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 
időskorúak nappali ellátása 

Mezőhegyes Város 
Önkormányzata 

fenntartó 
közvetlenül 

telephely 
5820 Mezőhegyes, 
Kossuth Lajos utca 20. 

családsegítés 

székhely 
5662 Csanádapáca, 
Horváth tér 5. 

idősek otthona 

időskorúak nappali ellátása 
szociális étkeztetés 

Csanádapáca 
Nagyközség 
Önkormányzata 

"Gyöngyfüzér" 
Szociális 
Szolgáltató Központ telephely 

5662 Csanádapáca, 
Szent Gellért út 38. 

házi segítségnyújtás   
szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 

Orosházi 
Evangélikus 
Egyházközség 

Győri Vilmos 
Evangélikus 
Szeretetszolgálat 

székhely 
5900 Orosháza,  
Thék E. u. 2. 

időskorúak nappali ellátása 

Kolping Oktatási és 
Szociális 
Intézményfenntartó 
Szervezet 

Kolping Támogató 
Szolgálat – Gyula 
és Kistérsége 

székhely 
5700 Gyula,  
Csabai út 3.  

támogató szolgáltatatás 

pszichiátriai betegek nappali 
ellátása Gadara Ház székhely 

5600 Békéscsaba,  
Dr. Becsey O. u. 2. pszichiátriai betegek részére 

nyújtott közösségi alapellátás 
Béthel Alapítvány 

Gadara Ház II. telephely 
5600 Békéscsaba 
Aulich u. 6. 

pszichiátriai betegek nappali 
ellátása 

idősek otthona 
időskorúak nappali ellátása 
házi segítségnyújtás 

székhely 
5510 Dévaványa, 
Jéggyár u. 47.  

szociális étkeztetés 
támogató szolgáltatatás 

telephely 
5510 Dévaványa, 
Eötvös u 44. sz. családsegítés 

idősek otthona 

pszichiátriai betegek nappali 
ellátása 

időskorúak nappali ellátása 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

szociális étkeztetés 

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

telephely 
5521 Szeghalom, 
Kossuth u. 18. 

családsegítés 

időskorúak nappali ellátása 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

Szeghalom 
Kistérség Többcélú 

Társulás 

Szeghalom 
Kistérség Egységes 

Szociális és 
Gyermekjóléti 

Intézmény 

telephely 
5527 Bucsa,  
Kossuth u. 63. 

szociális étkeztetés 
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telephely 5527 Bucsa,  
Kossuth u. 65. 

családsegítés 

időskorúak nappali ellátása 
szociális étkeztetés telephely 

5525 Füzesgyarmat, 
Bethlen u. 9. 

családsegítés 

szociális étkeztetés 
telephely 

5536 Körösújfalu, 
Kossuth u. 47. időskorúak nappali ellátása 

telephely 
5526 Kertészsziget, 
Kossuth u. 1. 

falugondnoki szolgáltatás 

telephely 
5530 Vésztő,  
Kossuth u. 40. 

idősek otthona 

időskorúak nappali ellátása 
telephely 

5530 Vésztő,  
Kossuth u. 95. szociális étkeztetés 

telephely 
5530 Vésztő,  
Rákóczi u. 2. 

családsegítés 

telephely 
5515 Ecsegfalva,  
Ady u. 5. 

időskorúak nappali ellátása 

házi segítségnyújtás 
telephely 

5643 Bélmegyer,  
Petőfi u. 2. időskorúak nappali ellátása 

házi segítségnyújtás 
telephely 

5672 Murony,  
Arany J. u. 8. időskorúak nappali ellátása 

házi segítségnyújtás 

időskorúak nappali ellátása telephely 
5673 Kamut, 
Petőfi u. 47. 

családsegítés 

Ecsegfalva Község 
Önkormányzata 

Napközi Konyha  székhely  
5515 Ecsegfalva, 
Szabadság u. 2.  

szociális étkeztetés  

Községi 
Önkormányzat 
Bélmegyer 

fenntartó 
közvetlenül 

székhely 
5643 Bélmegyer,  
Petőfi u. 2. 

szociális étkeztetés 

„Fogyatékosok 
Integrációjáért 
Békés Megyében” 
Alapítvány 

„Mobil Segítség 
Támogató 
Szolgálat”  

székhely 
5700 Gyula,  
Jókai Mór u. 20. 

támogató szolgáltatatás 

szociális étkeztetés 

családsegítés 

házi segítségnyújtás 
székhely 

5948 Kaszaper,  
Árpád u. 19. 

tanyagondnoki szolgáltatás 

Kaszaper Község 
Önkormányzata  

Humán Szolgáltató 
és Gondozási 
Központ 

telephely 
5948 Kaszaper,  
Árpád u. 31/a. 

időskorúak nappali ellátása 

Budapest Főváros 
Önkormányzata 

Fővárosi 
Önkormányzat 
Idősek Otthona 

székhely 
5700 Gyula,  
Vértanúk útja 1-5. 

idősek otthona 

Csárdaszállás 
Község 
Önkormányzata 

fenntartó 
közvetlenül 

székhely 
5621 Csárdaszállás, 
Petőfi u. 17. 

falugondnoki szolgáltatás 
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Gréti Időseket 
Támogató és 
Gondozó 
Alapítvány 

"Gréti" Idősek Háza székhely 
5820 Mezőhegyes, 
Komlósi u. 14. 

idősek otthona 

idősek otthona 
Battonyai Idősek 
Otthona és 
Gondozási 
Központ 
Közhasznú 
Társaság 

Battonyai Idősek 
Otthona 

székhely 
5830 Battonya,  
Puskin u. 56. 

pszichiátriai betegek otthona 

Ezel Egészségügyi 
és Szociális 
Nonprofit Kft. 

Ezel Egészségügyi 
és Szociális 
Nonprofit Kft. Idősek 
Otthona 

székhely 
5746 Kunágota, Árpád 
u. 99. 

idősek otthona 

Kaszaper 
Kulturális, Sport, 
Szociális 
Szolgáltató 
Közhasznú 
Társaság 

"Szőlős" Idősek 
Otthona 

telephely 
5948 Kaszaper- 
Pusztaszőlős  
Dózsa tér 4109. 

idősek otthona  

szenvedélybetegek részére 
nyújtott közösségi alapellátás 

pszichiátriai betegek nappali 
ellátása 

Békési 
Mentálhigiénés 
Szolgálat 

székhely 
5630 Békés, 
Borosgyáni u. 1/1. 

szenvedélybetegek nappali 
ellátása 

szenvedélybetegek részére 
nyújtott közösségi alapellátás 

Mentálhigiénés 
Egyesület, Békés 

Békés Mérték 
Közösségi Ház 

székhely 
5600 Békéscsaba, 
Békési u. 40. pszichiátriai betegek részére 

nyújtott közösségi alapellátás 

idősek otthona 
időskorúak gondozóháza 
tanyagondnoki szolgáltatás 
házi segítségnyújtás 

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

székhely 
5600 Békéscsaba,  
Ady E. u. 30-34. 

támogató szolgáltatatás 

telephely 
5600 Békéscsaba, 
Csaba u. 3. 

idősek otthona 

telephely 
5600 Békéscsaba, 
Bankó A. u. 44. 

idősek otthona 

idősek otthona  
telephely 

5600 Békéscsaba, 
Bartók B. út 12. szenvedélybetegek nappali 

ellátása 

időskorúak nappali ellátása 

Békéscsaba és 
Térsége Többcélú 
Önkormányzati 
Kistérségi Társulás 

Békéscsabai 
Kistérségi 
Egyesített Szociális 
Központ 

telephely 
5600 Békéscsaba, 
Orosházi u. 94-96. 

szociális étkeztetés 
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időskorúak nappali ellátása 
fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

telephely 
5600 Békéscsaba, 
Deák u. 3. 

szociális étkeztetés 
időskorúak nappali ellátása 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

telephely 
5600 Békéscsaba, 
Sarkantyú u. 2. 

szociális étkeztetés 

időskorúak nappali ellátása 
telephely 

5600 Békéscsaba, 
Kossuth u. 2. szociális étkeztetés 

időskorúak nappali ellátása 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

telephely 
5600 Békéscsaba, 
Kazinczy u. 2/1. 

szociális étkeztetés 

időskorúak nappali ellátása 
telephely 

5600 Békéscsaba, 
Mokry u. 14. szociális étkeztetés 

időskorúak nappali ellátása 
telephely 

5600 Békéscsaba, 
Jázmin u. 2. szociális étkeztetés 

időskorúak nappali ellátása 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

telephely 
5600 Békéscsaba, 
Fövenyes u. 1/a. 

szociális étkeztetés 
időskorúak nappali ellátása 
házi segítségnyújtás 
szociális étkeztetés 

telephely 
5674 Kétsoprony,  
Ady u. 5. 

tanyagondnoki szolgáltatás 
időskorúak nappali ellátása 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

házi segítségnyújtás 

telephely 
5609 Csabaszabadi, 
Apácai u. 2. 

szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 
szociális étkeztetés telephely 

5675 Telekgerendás, 
Dózsa u. 13. 

időskorúak nappali ellátása 

székhely 
5661 Újkígyós,  
Radnóti u. 1/1. 

idősek otthona Bálint Sándor 
Egyházmegyei 
Szeretetszolgálat 

Szent Erzsébet 
Szeretetotthon 

telephely 
5925 Gerendás,  
Petőfi u. 5. 

idősek otthona 

Római Katolikus 
Egyházközség 

Dr. Batthyány-
Strattmann László 
Idősek Napközi 
Otthona 

székhely 
5925 Gerendás,  
Petőfi u.1. 

időskorúak nappali ellátása 

családsegítés 
szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 

Szabadkígyós 
Község 
Önkormányzata 

Szociális 
Alapszolgáltatási 
Központ 

székhely 
5712 Szabadkígyós, 
Kossuth tér 7. 

időskorúak nappali ellátása 
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III. negyedév 
július 1. – szeptember 30. 

Fenntartó neve 
Szolgáltató/ 
Intézmény neve 

Engedélyes címe Szolgáltatás 

MI-ÉRTÜNK 
„Kontakt Pont” 
Orosháza 

székhely 
5900 Orosháza 
Október 6. u. 33-35. 

szenvedélybetegek részére 
nyújtott alacsonyküszöbű 
ellátás MI-ÉRTÜNK 

Prevenciós és 
Segítő Egyesület  

MI-ÉRTÜNK 
„Konzultációs 
központ” 
Békéscsaba 

székhely 
5600 Békéscsaba, 
Kazinczy F. u. 6/1 

szenvedélybetegek részére 
nyújtott alacsonyküszöbű 
ellátás 

Támasz Ház  székhely 
5744 Kevermes, Jókai 
u. 71. sz.  

pszichiátriai betegek otthona 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása székhely 

5668 Nagybánhegyes, 
Kossuth u. 30. 

időskorúak nappali ellátása 
Humán Szolgáltató 
Központ 

telephely 
5744 Kevermes, Toldi 
u. 3/B. 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

Támasz Ház 1. 
számú Közösségi 
Gondozó Centrum 

székhely 
5744 Kevermes, Toldi 
u. 3-3 

pszichiátriai betegek részére 
nyújtott közösségi alapellátás 

Közösségi Misszió 

Családsegítő 
Központ 

székhely 5742 Elek, Gyulai út 18. családsegítés 

időskorúak gondozóháza 
idősek otthona 
időskorúak nappali ellátása 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

házi segítségnyújtás 
szociális étkeztetés 

székhely 
5561 
Békésszentandrás, 
Kálvin 10. 

tanyagondnoki szolgáltatás 

időskorúak nappali ellátása 

Békésszentandrás 
Nagyközség 
Önkormányzata 

Gondozási Központ 

telephely 
5561 
Békésszentandrás, 
István K. u. 50. szociális étkeztetés 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

utcai szociális munka 
idősek otthona 
szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 

szenvedélybetegek részére 
nyújtott közösségi alapellátás 

időskorúak nappali ellátása 

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

székhely 
5540 Szarvas, Vajda P. 
u. 7. 

támogató szolgáltatatás 

Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 

Ótemplomi 
Szeretetszolgálat 

telephely 5561 
Békésszentandrás III. 

szociális étkeztetés 
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időskorúak nappali ellátása 

telephely 
5540 Szarvas, 
Tessedik u. 24. 

szenvedélybetegek nappali 
ellátása 

időskorúak nappali ellátása 
tanyagondnoki szolgáltatás 1. telephely 

5540 Szarvas, Tanya 
V. külterület 28. 

tanyagondnoki szolgáltatás 2. 

telephely 
5540 Szarvas, Dózsa 
Gy. u. 56. 

idősek otthona 

időskorúak nappali ellátása 
telephely 

5556 Örménykút, 
Tessedik S. u. 28. 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

időskorúak nappali ellátása 
szociális étkeztetés 
idősek otthona 

székhely 
5725 Kötegyán, 
Kossuth u. 32. 

házi segítségnyújtás 
tanyagondnoki szolgáltatás 
szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 

Kötegyán-
Sarkadkeresztúr 
Községek Szociális 
Intézménye 

Kötegyán-
Sarkadkeresztúr 
Községek Szociális 
Intézménye 

telephely 
5721 Sarkadkeresztúr, 
Vörösmarty út 3. 

időskorúak nappali ellátása 
időskorúak nappali ellátása 
házi segítségnyújtás 

Mezőberényi II. 
kerületi 
Evangélikus 
Egyház 

Idősek Klubja székhely 
5650 Mezőberény, 
Jeszenszky u. 21. 

szociális étkeztetés 
szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 

Pusztaföldvár 
Község 
Önkormányzata 

fenntartó 
közvetlenül 

székhely 
5919 Pusztaföldvár, 
Rákóczi u. 66. 

tanyagondnoki szolgáltatás 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

időskorúak nappali ellátása 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

Rózsakert 
Gondoskodás az 

Egészséges 
Életmódért 
Alapítvány 

Gondozási Központ telephely 
5553 Kondoros, Aradi 
u. 33. 

idősek otthona 

székhely 
5940 Tótkomlós, Fő út 
43. 

idősek otthona 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

Tótkomlósi 
Evangélikus 
Egyházközség 

Tótkomlósi 
Evangélikus 
Szeretetszolgálat  telephely 

5940 Tótkomlós, Luther 
u. 1. 

időskorúak nappali ellátása 

idősek otthona 

időskorúak nappali ellátása 

házi segítségnyújtás 

Gádoros 
Nagyközség 
Önkormányzata 

Gondozási Központ székhely 
5932 Gádoros, Fő u. 
30. 

szociális étkeztetés 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

időskorúak nappali ellátása 

ÉDEN-CARE 
PLUSZ Szociális 
Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 

Humán Szolgáltató 
Központ 

székhely 
5665 Pusztaottlaka, 
Lakatos P. u. 28. 

falugondnoki szolgáltatás 



 63 

idősek otthona 
székhely 

5650 Mezőberény, 
Juhász Gy. u. 1. jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

telephely 
5650 Mezőberény, 
Puskin u. 1. 

idősek otthona 

időskorúak nappali ellátása 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

családsegítés  

Mezőberény Város 
Önkormányzata 

Városi Humánsegítő 
és Szociális 
Szolgálat 

telephely 
5650 Mezőberény, 
Hősök u. 3 

támogató szolgálat 

Végegyháza 
Község 
Önkormányzata  

Végegyháza 
Község 
Önkormányzata  

székhely 
5811 Végegyháza, 
Széchenyi u. 2. 

szociális étkeztetés 

tanyagondnoki szolgáltatás  Kardoskút Község 
Önkormányzata  

Kardoskút Község 
Önkormányzata  

székhely  
5945 Kardoskút, 
Március 15. tér 3.  szociális étkeztetés  

Keresztény Advent 
Közösség 

Keresztény Advent 
Közösségi Eleki 
Szociális Otthona 

székhely 
5742 Elek, Szent I. u. 
28. 

idősek otthona 

idősek otthona 

időskorúak nappali ellátása 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

családsegítés 

Vésztői 
Református 
Egyházközösség 

Vésztői Református 
Szeretetotthon 

székhely 
5530 Vésztő, Bartók tér 
6. 

támogató szolgálat 

idősek otthona 

szenvedélybetegek otthona székhely 
5540 Szarvas, Rákóczi 
u. 25. 

hajléktalanok otthona 

idősek otthona 
telephely 

5931 Nagyszénás, 
Táncsics u. 3. szenvedélybetegek otthona 

telephely 
5931 Nagyszénás, 
Orosházi u 55.  

szenvedélybetegek 
rehabilitációs intézménye 

telephely 
5667 
Magyarbánhegyes, 
Tanya 37.  

fogyatékos személyek otthona 

telephely 
5800 Mezőkovácsháza, 
Tanya 36.  

pszichiátriai betegek otthona 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Békés Megyei 
Körös-menti 
Szociális Centrum 

telephely 
5800 Mezőkovácsháza, 
Táncsics u. 78. 

fogyatékos személyek ápoló 
gondozó célú lakóotthona  

IV. negyedév 
október 1. – december 31. 
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Fenntartó neve 
Szolgáltató/ 
Intézmény neve 

Engedélyes címe Szolgáltatás 

idősek otthona  
időskorúak gondozóháza 
időskorúak nappali ellátása 
házi segítségnyújtás 
szociális étkeztetés 
támogató szolgáltatatás 

szenvedélybetegek részére 
nyújtott közösségi alapellátás 

családsegítés 

pszichiátriai betegek részére 
nyújtott közösségi alapellátás  

tanyagondnoki szolgáltatás I. 
tanyagondnoki szolgáltatás II. 

székhely 
5700 Gyula, Galamb u. 
21. 

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

időskorúak nappali ellátása 
házi segítségnyújtás telephely 

5700 Gyula,  
Scherer F. u. 16. 

szociális étkeztetés 
időskorúak nappali ellátása 
házi segítségnyújtás 
szociális étkeztetés 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

telephely 
5700 Gyula, Almássy 
K-né tér 9. 

pszichiátriai betegek nappali 
ellátása 

időskorúak nappali ellátása 

házi segítségnyújtás telephely 
5700 Gyula, Temesvári 
u. 6. 

szociális étkeztetés 
időskorúak nappali ellátása 
házi segítségnyújtás telephely 

5700 Gyula, Kálvin u. 
35. 

szociális étkeztetés 

időskorúak nappali ellátása 

házi segítségnyújtás telephely 
5700 Gyula, Széchenyi 
u. 78. 

szociális étkeztetés 
időskorúak nappali ellátása 
házi segítségnyújtás telephely 

5700 Gyula, Cinka P u. 
1. 

szociális étkeztetés 
időskorúak nappali ellátása 
házi segítségnyújtás telephely 

5700 Gyula, Csokonai 
u. 18. 

szociális étkeztetés 
időskorúak nappali ellátása 
házi segítségnyújtás telephely 

5700 Gyula, Leiningen 
u. 4. 

szociális étkeztetés 

Gyula és Környéke 
Többcélú 
Kistérségi Társulás 

Gyulai Kistérség 
Egységes Szociális 
és Gyermekjóléti 
Intézménye 

telephely 5700 Gyula, Széchenyi idősek otthona 
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időskorúak gondozóháza 

telephely 
5700 Gyula, Eminescu 
u. 3. 

idősek otthona 

időskorúak nappali ellátása 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 
pszichiátriai betegek nappali 
ellátása 
házi segítségnyújtás 

telephely 5700 Gyula, Béke tér 1. 

szociális étkeztetés 

telephely 
5700 Gyula, Károly 
Róbert u. 10/A. 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

időskorúak nappali ellátása 

házi segítségnyújtás 

családsegítés telephely 
5742 Elek, Szent István 
3.  

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 
családsegítés 
időskorúak nappali ellátása 
házi segítségnyújtás 
tanyagondnoki szolgáltatás 

telephely 
5743 Lőkösháza, Kiss 
E. u. 1. 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

családsegítés 
telephely 

5741 Kétegyháza, Fő 
tér 9. tanyagondnoki szolgáltatás 

házi segítségnyújtás 
telephely 

5741 Kétegyháza, 
Széchenyi u. 25. időskorúak nappali ellátása 

időskorúak nappali ellátása 
telephely 

5741 Kétegyháza, 
Úttörő u. 26. 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

Lőkösháza Község 
Önkormányzata 

Lőkösháza Község 
Önkormányzata 

székhely 
5743 Lőkösháza, Eleki 
út 28. 

szociális étkeztetés 

Kétegyháza 
Nagyközség 
Önkormányzata 

Kétegyháza 
Nagyközség 
Önkormányzata 

székhely 
5741 Kétegyháza, Fő 
tér 9. 

szociális étkeztetés 

fogyatékos személyek 
rehabilitációs célú lakóotthona 

Csillag Szociális 
Szolgáltató Központ 
Lakóotthon és 
Integrált Támogató 
Szolgáltatás 

székhely 
5920 Csorvás, 
Széchenyi u. 24.  

támogató szolgáltatatás 

Napraforgó 
Gyógypedagógiai 
Központ 

székhely 
5600 Békéscsaba, 
Kölcsey u. 27. 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

Mozgáskorlátozottak 
Békés Megyei 
Egyesülete 

Önálló Életvitel 
Központ és 
Támogató Szolgálat 

székhely 
5600 Békéscsaba, 
Kölcsey u. 27. 

támogató szolgáltatatás 

szociális étkeztetés Köröstarcsa 
Község 
Önkormányzata  

Alapszolgáltatási 
Központ 

székhely  5622 Köröstarcsa, 
Kossuth tér 2. időskorúak nappali ellátása 
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házi segítségnyújtás 
családsegítés 
szenvedélybetegek nappali 
ellátása 
pszichiátriai betegek nappali 
ellátása 

Egyensúly AE 
Egyesület 

Békéscsabai 
Kistérségi Szociális 
Kikötő Szolgálat 

székhely 
5600 Békéscsaba, 
Kolozsvári u. 62. 

utcai szociális munka 
házi segítségnyújtás 
szociális étkeztetés 
családsegítés 
fogyatékos személyek nappali 
ellátása 
időskorúak nappali ellátása 

Magyarbánhegyes 
Község 
Önkormányzata 

Humán Szolgáltató 
Központ 

székhely 
5667 
Magyarbánhegyes, 
Kossuth u. 70.  

pszichiátriai betegek nappali 
ellátása 
szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 

Dombegyház 
Község 
Önkormányzata 

Gondozási központ székhely 
5836 Dombegyház, 
Felszabadulás 3. 

idősek otthona 
időskorúak nappali ellátása 
házi segítségnyújtás 
szociális étkeztetés 

székhely 
5940 Tótkomlós, Pósa 
u. 2. 

tanyagondnoki szolgáltatás 
Tótkomlós Város 
Önkormányzata 

Szociális 
Szolgáltató Központ 

telephely 
5940 Tótkomlós, 
Széchenyi u. 18. 

idősek otthona 

házi segítségnyújtás Dombiratos 
Község 
Önkormányzata 

Dombiratos Község 
Önkormányzata 

székhely 
5745 Dombiratos, 
Széchenyi u. 42. 

szociális étkeztetés 

szociális étkeztetés Békéssámson 
Község 
Önkormányzata 

fenntartó 
közvetlenül 

székhely 
5846 Békéssámson, 
Kossuth u. 16 házi segítségnyújtás 

idősek otthona 
házi segítségnyújtás 
szociális étkeztetés  

Kevermes 
Nagyközség 
Önkormányzata  

Családsegítő 
Gondozási és 
Szociális Központ 

székhely 
5744 Kevermes, Jókai 
u. 3.  

családsegítés  

székhely 
5742 Elek, Gyulai út 
15-17. 

idősek otthona 
Elek Város 
Önkormányzata 

Naplemente Idősek 
Otthona 

telephely 
5742 Elek, Szent István 
u. 3. 

szociális étkeztetés 

székhely 5742 Elek, Béke u. 4. pszichiátriai betegek otthona 

telephely 
5742 Elek, 
Semmelweis u. 14-16. 

pszichiátriai betegek otthona Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Pszichiátriai 
Betegek Otthona 

telephely 5742 Elek, Petőfi u. 4. 
pszichiátriai betegek 
rehabilitációs célú lakóotthona 

családsegítés 
székhely 

5800 Mezőkovácsháza, 
Hősök tere 6. támogató szolgáltatás 

időskorúak nappali ellátása 

Mezőkovácsháza 
Város 
Önkormányzata 

Humán Szolgáltató 
Központ 

telephely 5800 Mezőkovácsháza, 
Fáy u. 30. szociális étkeztetés 
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házi segítségnyújtás 

Szociális foglalkoztatások hatósági ellen őrzésének ütemezése: 

Az ellenőrzési tervben nevesített munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást biztosító 

intézményi illetve külső foglalkoztató a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális 

foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében 

meghatározott 2014. évre eső kétévente esedékes ellenőrzése. 

Az ellen őrzés során az alábbi jogszabályi el őírások érvényesülésének vizsgálatára kerül sor: 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

- a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, 

- a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi 

feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2006. (V. 17.) 

ICSSZEM rendelet, 

- a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-

EÜM együttes rendelet. 

 

Az előírásoknak nem megfelel ő működés esetén alkalmazható szankciók: 

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. 

(V. 12.) Korm. rendelet 6. § (4) – (6) bekezdései szerint. 

A hatósági ellen őrzésének ütemezése havi bontásban: 

BÉKÉS MEGYE 

I. negyedév  
február 1.- március 31. 

Fenntartó neve Intézmény neve Cím Szolgáltatás 

Orosháza Város 
Önkormányzata 

Egységes Szociális 
Központ 

telephely 
5900 Orosháza, 
Október 6. u. 39. 

munka- rehabilitációs 
foglalkoztatás  

II. negyedév  
április 1. – június 30. 

munka- rehabilitációs 
foglalkoztatás  Csanádapáca 

Nagyközség 
Önkormányzata 

"Gyöngyfüzér" 
Szociális Szolgáltató 
Központ 

telephely 
5662 Csanádapáca, 
Szent Gellért út 38. fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 

III. negyedév  
július 1. – szeptember 30. 

Fenntartó neve Intézmény neve Cím Szolgáltatás 
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fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatás 

ÉDEN-CARE 
PLUSZ Szociális 
Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 

Humán Szolgáltató 
Központ 

székhely 
5665 Pusztaottlaka, 
Lakatos P. u. 28. munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás  

székhely 
5540 Szarvas, Rákóczi 
u. 25. 

munka-rehabilitációs 
foglalkoztatás  

telephely 
5931 Nagyszénás, 
Táncsics u. 3. 

munka-rehabilitációs 
foglalkoztatás  

munka-rehabilitációs 
foglalkoztatás  

telephely 
5667 
Magyarbánhegyes, 
Tanya 37.  fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 

munka-rehabilitációs 
foglalkoztatás  

telephely 
5800 Mezőkovácsháza, 
Tanya 36.  fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Békés Megyei 
Körös-menti 
Szociális Centrum 

telephely 
5800 Mezőkovácsháza, 
Táncsics u. 78. 

fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatás 

IV. negyedév  
október 1. – december 31. 

Fenntartó neve Intézmény neve Cím Szolgáltatás 

telephely 
5700 Gyula, Almássy 
K-né tér 9. 

fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatás 

telephely 
5700 Gyula, Kálvin u. 
35. 

fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatás 

telephely 

5700 Gyula, Széchenyi 
u. 78. 

fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatás 

munka-rehabilitációs 
foglalkoztatás  

telephely 

5700 Gyula, Béke tér 1. 

fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatás 

telephely 

5700 Gyula, Károly 
Róbert u. 10/A. 

munka-rehabilitációs 
foglalkoztatás  

telephely 

5742 Elek, Szent István 
3.  

fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatás 

telephely 

5743 Lőkösháza, Kiss 
E. u. 1. 

fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatás 

fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatás 

Gyula és Környéke 
Többcélú 
Kistérségi Társulás 

Gyulai Kistérség 
Egységes Szociális 
és Gyermekjóléti 
Intézménye 

telephely 

5741 Kétegyháza, 
Úttörő u. 26. 

munka-rehabilitációs 
foglalkoztatás  
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munka-rehabilitációs 
foglalkoztatás  Magyarbánhegyes 

Község 
Önkormányzata 

Humán Szolgáltató 
Központ 

székhely 
5667 
Magyarbánhegyes, 
Kossuth u. 70.  fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás 

székhely 5742 Elek, Béke u. 4. 
munka-rehabilitációs 
foglalkoztatás  Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Pszichiátriai 
Betegek Otthona 

telephely 
5742 Elek, 
Semmelweis u. 14-16. 

munka-rehabilitációs 
foglalkoztatás  

 

A 2013. évi ellen őrzések tapasztalatai: 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a 2013. évi ellenőrzési tervében 

meghatározott ellenőrzéseket tervszerűen lefolytatta. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok 

megszüntetésére az ellenőrzést lefolytató hatóság a jogszabályban meghatározott intézkedéseket 

megtette. A 2013. évi tapasztalatok a 2014. évi ellenőrzési terv kialakítását - tekintettel az újonnan 

meghatározott vizsgálati szempontokra és a jogszabályokban meghatározott ellenőrzési 

kötelezettségekre - nem befolyásolták. 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2013. évi ellenőrzési terve alapján a 

Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálta a járási 

gyámhivatal feladatkörébe tartozó támogatások és ellátások vonatkozásában a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.), a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 

és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban. Gyer.) megfelelő alkalmazását. 

 

A törvényességi ellenőrzés a gyermektartásdíj megelőlegezésével és az otthonteremtési támogatás 

megállapításával kapcsolatos I. fokú gyámhatósági eljárást érintette. A törvényességi ellenőrzés minden 

járási gyámhivatal esetében helyszínen szúrópróba szerű iratellenőrzéssel, részletes, a hatályos anyagi 

és eljárásjogi, valamint szabályos iratkezelés vizsgálatával történt  

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a gyermektartásdíj megelőlegezése és az 

otthonteremtési támogatás megállapításával kapcsolatos törvényességi ellenőrzés során feltárt súlyos 

jogszabálysértések okán a Ket. 20. § (2) bekezdésében, valamint a Ket. 115. §-ban foglaltak szerinti 

felügyeleti eljárást 5 esetben folytatott le. 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint felügyeleti szerv a felügyeleti eljárás 

keretében minden esetben a központi költségvetést terhelő összeg megállapításának és folyósításának 

helytelen jogalkalmazására, valamint jogalap nélküli kifizetés megszüntetésére hívta fel a figyelmet.  
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Gyermektartásdíj megállapítása iránti eljárás során több alkalommal feltárható volt az a helytelen 

joggyakorlat, amely szerint a Gyvt. 22. § (5)-(6) bekezdése szerinti kizáró okokról való nyilatkozattételre 

történő felhívás nem a hatályos jogszabálynak megfelelő tartalommal történik. Általános hibaként volt 

tapasztalható, hogy a gyermektartásdíj megfizetésére való felszólítás és az erre vonatkozó 

nyilatkozattételre való felhívás nem határnap tűzésével történt meg. Fellelhető volt továbbá, hogy az 

önként teljesítésre történő felhívással egyazon napon kerül kiadmányozásra a személyes 

meghallgatásra történő idézés. Mindezek alapján az I. fokú gyámhatóság a kötelezettet az önkéntes 

nyilatkozattételhez fűződő alapvető jogától fosztotta meg. Az áttekintett I. fokú gyámhatósági 

ügyiratanyagok vizsgálata során jogszabálysértésként került feltárásra, hogy az I. fokú gyámhatósági 

határozatok rendelkező részeiben úgy került meghatározásra a gyermektartásdíj megelőlegezés 

időtartamának befejező időpontja, hogy azzal a 37. hónapra is ellátást állapított meg az I. fokú 

gyámhatóság. Több esetben a gyermektartásdíj megelőlegezéséről, továbbfolyósításáról és ismételt 

elrendeléséről szóló I. fokú gyámhatósági határozat vizsgálatát követően megállapításra került, hogy a 

Gyer. 73. §-ában foglalt tartalmi elemek hiányoznak vagy azok rögzítése nem a hatályos jogszabályok 

alapján, vagy a hatályos jogszabályok alapján, azonban hiányosan történik. 

 

Az otthonteremtési támogatás megállapítása iránti I. fokú gyámhatósági eljárása vizsgálata során 

általános hibaként volt tapasztalható, hogy a tényállás tisztázása nem terjedt ki a Gyvt. 25. § (2) 

bekezdésében foglalt feltételek vizsgálatára, nem került tisztázásra, hogy a fiatal felnőtt nevelésbe vétele 

nagykorúvá válásával szűnt-e meg, a nevelésbe vétel során a gondozási helyen töltött idő folyamatos 

volt-e, továbbá az ideiglenes hatályú elhelyezés a nevelésbe vétel időtartamába beszámításba került-e, 

valamint, hogy a nagykorúvá váláskor rendelkezésre álló készpénz vagyon milyen megtakarításból 

származott. Több alkalommal feltárásra került, hogy a fiatal felnőtt és az utógondozó kérelmének 

beérkezését követően az I. fokú gyámhatóság annak tartalmát és hitelességét teljes mértékben 

elfogadva bizonyítási eljárást nem folytatott le, és döntését a kérelem mellékleteként csatolt iratokra 

alapozva hozta meg. Több esetben megállapításra került, hogy az I. fokú gyámhatóság a Gyvt. 27. § (1) 

bekezdésében foglaltak ellenére a gyermeket nagykorúságának elérése előtt 6 hónappal írásban nem 

tájékoztatta az otthonteremtési támogatás lehetőségéről. 

 

A törvényességi ellenőrzés során az alábbi hibák feltárását követően a Békés Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala a helytelen joggyakorlat megszüntetése érdekében szakmai iránymutatást 

nyújtott és az összegzett tapasztalatok tükrében a járási gyámhivatal vezetők részére szervezett 

szakmai értekezleten is lehetőséget adott arra, hogy a felmerülő kérdések, jogértelmezési problémák 

tisztázásra kerüljenek. A feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésének ellenőrzése érdekében a 

járási gyámhivatalok vezetői, összegző a hiányosságok megszüntetésére irányuló vezetői jelentés 

megtételére voltak kötelesek. 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2013. évi ellenőrzési terve alapján kiemelt 

célvizsgálat alapján megtörtént a Ket. 51. § (2) bekezdés 2b) pont alapján a cselekvőképtelen és a 

korlátozottan cselekvőképes ügyfél nyilatkozatának törvényes képviselő szükséges aláírása esetén, 
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valamint az 53. § (4b) bekezdés alapján a cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személy 

tanúkénti meghallgatásával kapcsolatban felmerült érdekellentét miatt a gyámhatóság által képviselt 

ellátás vizsgálata.  

 

Kiemelt célvizsgálat alapján megtörtént a megyeszékhelyen működő kiemelt hatáskörrel rendelkező 

Békéscsabai Járási Gyámhivatal vonatkozásában a 9 év alatti gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánítása 

érdekében hivatalból vagy a területi gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatára tett I. fokú gyámhatósági 

intézkedések ellenőrzése.  

 

A jegyzői gyámhatóságok rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos I. fokú gyámhatósági 

eljárásai során az ellenőrzés által tapasztaltak szerint az ellátások megállapítása jogszerűen történik. 

Általános hibaként volt tapasztalható, hogy az I. fokú gyámhatósági határozatok: a Ket. 72. § (1) 

bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemek nélkül születettek meg. Megállapítható volt továbbá több 

esetben, hogy egyszerűsített határozat született minden esetben, amelyekből mellőzhető volt a Ket. 72. 

§ (4) bekezdése alapján az indokolás és a jogorvoslatról való tájékoztatás. Súlyos jogszabálysértések 

olyan esetekben fordultak elő, amelyek jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat érintettek, így a 

jogszabálysértő döntések felügyeleti jogkörben történő megsemmisítése vagy megváltoztatása az ügyfél 

alapvető jogaival és érdekeivel volna ellentétes, ennek okán felügyeleti eljárás lefolytatására nem került 

sor. 

 

A 2013. évben lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális 

és Gyámhivatal kiemelt figyelmet fordít 2014. évi ellenőrzései során a Ket. által biztosított ügyféli jogok 

érvényesülésére, valamint a központi költségvetésből származó kifizetések és ellátások hatályos 

jogszabályok szerinti és az ügyintézési határidőn belül történő megállapítására. 

 

Békéscsaba, 2013. december 12. 

  

   

                                                                                                            Dr. Jelenka Gyöngyi 

         hivatalvezető 
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2. függelék 

Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvé delmi Hivatala  

 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala nevében a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/A. § alapján a jegyző, valamint a járási 

építésügyi/ építésügyi és örökségvédelmi hivatal első fokú építésügyi, építésfelügyeleti, valamint 
örökségvédelmi hatósági tevékenysége jogszerűségének ellenőrzésére a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 91. § (1) 

bekezdése alapján az alábbi ellenőrzési tervet adom ki. 

A Ket. és az ágazati jogszabályok által előírt anyagi és eljárási szabályok érvényesülésének vizsgálata a 

következők szerint. 

I. FÉLÉV 

Járásszékhely települési önkormányzat jegyz őjének hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági 
eljárások 

Az ellen őrzés jogszabályi alapja: 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés b) 

pontja. 

Szarvas Város Jegyz ője 

Hatósági ellenőrzésért felelős: hivatalvezető 
Hatósági ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Juhász Anikó kormánytisztviselő 

Az ellenőrizendő időszak: 2013. január 1. – 2013. december 31. 

Az ellenőrzés lefolytatásának határideje: 2014. április 30. 

Az ellenőrzés megállapításairól készítendő beszámoló elkészítésének határideje: 2014. május 31. 

Hatósági ellen őrzés eszköze: 

A Ket. 89. §-a szerint adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével, továbbá helyszíni 

ellenőrzéssel, illetve táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

II. FÉLÉV 

Járásszékhely települési önkormányzat jegyz őjének hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági 
eljárások 

Az ellen őrzés jogszabályi alapja: 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés b) 

pontja. 
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Gyomaendr őd Város Jegyz ője 

Hatósági ellenőrzésért felelős: hivatalvezető 

Hatósági ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Witt Mariann kormánytisztviselő 

Az ellenőrizendő időszak: 2013. január 1. – 2013. december 31. 
Az ellenőrzés lefolytatásának határideje: 2014. szeptember 30. 

Az ellenőrzés megállapításairól készítendő beszámoló elkészítésének határideje: 2014. október 31. 

Hatósági ellen őrzés eszköze: 

A Ket. 89. §-a szerint adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével, továbbá helyszíni 

ellenőrzéssel, illetve táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

Békéscsaba, 2013. december 14. 

Börner Miklós 
hivatalvezető 
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                                                                                                                                               3. függelé k 

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

 

 

Ingatlan-nyilvántartási feladatok 

 

1. Biztonsági elemek kezelésének 
utóellenőrzése. 

Szabóné Dr. Hankó Katalin 

Priskinné Szamos Márta 
június 30. 

2. A TakarNet hozzáférési jogosultsággal 
rendelkező felhasználók ellenérzéséről 
jegyzőkönyv készítése, és felterjesztése 
a VM FTF (Főosztály) felé. 

Szabóné Dr. Hankó Katalin 

Dr. Sóvári Tibor 

 

Negyedévente 

                                               Föld védelmi, földhasználati, földmin ősítési feladatok 
 

1. A Főosztály elrendelését követően a 
határszemle végrehajtása, valamint a 
határszemle eredményéről jelentés készítése és 
a jelentésnek a főosztályhoz történő megküldése  

 

 

Burda Béla 

 

 

október 15. 

2. Ellenőrizni kell a művelési ág 
megváltoztatása, a más célú hasznosítás 
megkezdése, a más célú hasznosítás 
megszüntetése bejelentésének elmulasztását, és 
annak megállapítása esetén meg kell tenni a 
szükséges intézkedéseket. 

 

Burda Béla 

Szabó Mihály 

 

 

Folyamatos 

3. A parlagfű elleni közérdekű védekezéssel 
kapcsolatban a földhivatalra háruló feladatok 
ellátása. 

Burda Béla 

Madarász Viktória 

 

július 1. - október 15. 
folyamatos 4. A mellékhasznosítási illetve ideiglenes 

hasznosítási kötelezettség teljesítésének 
ellenőrzése az ingatlan-nyilvántartásban 
beruházási területként átvezetett földrészletek 
(alrészletek) esetén. 

 

 

Burda Béla 

 

 

Folyamatos 

5. Termőföldek engedély nélküli 
igénybevételeinek feltárása, az eljárás 
lefolytatása. 

 

Burda Béla 

 

folyamatos 

6. A földhasználati nyilvántartásban be nem 
jelentett földrészletek ellenőrzése FŐNYIR 
leválogató programjával 

 

Madarász Viktória 

 

 

Folyamatos 
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                                                                       Földmérési feladatok 

1. Végre kell hajtani az alappontok 
helyszínelését, karbantartását a szakmai 
szabályzatok, illetve a Földmérési és 
Távérzékelési Intézet ütemterve szerint. Jelentés 
készítés és felterjesztés a Főosztály részére.  

 

 

Hajtman Zoltán 

Gábor Sándor 

Moravszky Endre 

 

 

tárgyévet követő 

január 15. 

2.- felsőrendű alappont és iránypont,  
     - OGPSH. pont, 

     - IV. rendű alappont,                                   

     - felsőrendű EOMA, gravimetriai, és KK pont 
helyszínelése és karbantartása.    

 

Hajtman Zoltán 

Gábor Sándor 

Moravszky Endre 

 

 

 

folyamatos 

 

Földmérési szakfelügyeleti feladatok 

1. A bejelentésre kötelezett munkák 
koordinációs feladatainak határidőre történő 
elvégzése 

 

Knyihár András 

 

Folyamatos 

2. Valamennyi geodéziai munkát végző 
szerv és kisvállalkozás figyelemmel kisérése, 
ellenőrzése 

 

Knyihár András 

 

Folyamatos 

3. A területi földhivatalok és a megye 
földmérési dolgozói munkájának szakmai 
irányítása és ellenőrzése 

 

Hajtman Zoltán 

Knyihár András 

 

 

folyamatos 

 

 

 

Békéscsaba, 2013. december 16. 

 

 

 

Zátonyi Richárd  
    hivatalvezető 
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4. függelék 
 

Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pén ztári Szakigazgatási 
Szerve 

 
Jogszabályi háttér 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 54. § (1) bekezdése szerint az igazgatási szervek - 
jogszabályban meghatározott hatáskörükben eljárva - ellenőrzik a 46. § (1) bekezdésében előírt 
nyilvántartást, a biztosítási kötelezettség elbírálását és a 46. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás 
vezetését. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során a biztosítás vagy az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság utólagos megállapítása, törlése tárgyában a határozat meghozatalára 

a) a járulék utólagos megállapítása nélkül az egészs égbiztosítási szerv, 

b) a járulék utólagos megállapítása mellett az állami adóhatóság jogosult. A határozat elleni jogorvoslatra 
a Tny. tv., az Eb. tv., illetőleg az Art. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(3) A (2) bekezdés a)pontjában meghatározott igazgatási szervek - igényelbírálási eljárásuk során - 
ellenőrizhetik a járulékfizetési kötelezettség teljesítését és a mulasztásról értesítik az állami 
adóhatóságot. 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv.  81. §-a szerint az 
egészségbiztosító szak- és pénzügyi ellen őrzése  kiterjed az egészségbiztosítás pénzbeli, illetőleg 
baleseti ellátásaival összefüggő nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a 
társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek hatáskörébe tartozó ellátásoknak és szolgáltatásoknak a 
jogosultak részére történő megállapítására, folyósítására, továbbá az ezekkel összefüggő ügyviteli 
feladatok ellátására. Az ehhez szükséges nyilvántartásokat, egészségügyi szolgáltatói jelentéseket, 
könyvelési és egyéb okmányokat, illetőleg adatokat rendelkezésre kell bocsátani. 

Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII.27) Kormányrendelet 4. § (2) ac) bekezdése 
értelmében egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv  ellátja a jogszabályokban 
meghatározott feladatait, ennek keretébe a foglalkoztató, valamint a kifizetőhely felügyeletével 
kapcsolatos feladatokat. 

Az ellen őrzési tervben rögzítettek a Békés Megyei Kormányhiv atal Pénzbeli Ellátási és Ellen őrzési 
szakterületének tervezett ellen őrzésére érvényesek.  

Az ellen őrzési terv célja 

Az ellenőrzési terv célja, hogy az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv egységes, következetes 
irányelvek alapján végezze a hatósági ellenőrzéseket 2014. évben. 

Az ellen őrzés célja 

Az ellenőrzés célja a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésének, vagy megsértésének 
megállapítása. 

Maga az ellenőrzés valamely foglalkoztató, kifizetőhely az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival 
összefüggő tevékenységének vizsgálata, figyelemmel kísérése. 
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A Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének az 
ellenőrzések elrendelésekor elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a hibák feltárása, a 
jogkövetésre való figyelmeztetés és végső esetben szankció kiszabása a jogkövetés kikényszerítése az 
egységes jogalkalmazás érdekében. 

Az ellenőrzések preventív és restitutív jellegének érvényre juttatásához elengedhetetlen a feltárt 
jogsértések súlyának megfelelő jogkövetkezmények következetes, szigorú, ugyanakkor méltányos 
alkalmazása a biztosított jogainak és kötelezettségeinek maradéktalan érvényesítése. 

A BMKH Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének egyúttal célja, hogy elősegítse a 
foglalkoztatói, kifizetőhelyi feladatellátást, amelynek elvárható eredménye kell, hogy legyen az 
egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és baleseti táppénz jogszerű megállapítása. 

Az ellen őrzési terv általános irányelvei 

- Az Egészségbiztosítási Alap és a biztosítottak érdekeinek védelme, 
- kifizetőhelyek esetén a megfelelő ellenőrzési fordulók követése (a foglalkoztatónál az elévülési időn 
belül, szükség szerint egy alkalommal téma, illetőleg cél ellenőrzést kell tartani), 
- a bekövetkezett jogszabályváltozások következtében felmerülő feladatok végrehajtása, 
-  az egészségbiztosítási ellátásokhoz való hozzájárulás, az ezekkel kapcsolatos bejelentési, 
adatszolgáltatási és nyilvántartási szabályok betartása, 
- az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának, a társadalombiztosítási jogok és 
kötelezettségek együttes érvényesülésének biztosítása az illetékességi területre jellemző sajátosságok 
figyelembevételével, 
- az ellenőrzés preventív jellegének hangsúlyozása, az ellenőrzött foglalkoztatók és kifizetőhelyek 
munkájának segítése. 

Ellenőrzést kell lefolytatni 

- a kifizetőhelyen az elévülési időn belül (legalább egy alkalommal átfogó ellenőrzés), 
- az érkezett beadvány, illetőleg a nyilvántartások alapján feltételezhető, hogy a foglalkoztató a 
nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem az előírt módon tesz eleget, 
- az egészségbiztosítás pénzbeli ellátási megállapításához szükséges adatok beszerzése meghiúsul, 
vagy feltételezhető, hogy az adatok tévesek, valótlanok, 
- az arra illetékes szakegységtől felkérés érkezik, 
- a foglalkoztató székhelye szerinti egészségbiztosítási szakigazgatási szervtől felkérés érkezik a 
székhelytől eltérő egészségbiztosítási szerv illetékességi területén működő kifizetőhelyen lefolytatandó 
eljárásra, 
- más szerv megkeresése a foglalkoztató mulasztásának, téves adatszolgáltatásának a feltárására 
irányul, 
- a foglalkoztató, társadalombiztosítási kifizetőhely megszűnik (záró ellenőrzés), 
- ügyirati megkeresés esetén ha helyszíni eljárás szükséges. 

2014-ban kiemelten vizsgálni kell 

Társadalombiztosítási kifizet őhelyet m űködtet ő foglalkoztatók esetében 

- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.), valamint a 
végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1) kormányrendelet 2013. július 6-tól, illetve 15-től hatályba lépett 
rendelkezések végrehajtását.  
- a jövedelempótlékhoz kapcsolódó kérelmek elbírálást, folyósítását, illetve a terhességi-gyermekágyi 
segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról szóló 6/2012. 
(II.1.) kormányrendelet 2012. december 30-tól hatályba lépett módosításának figyelembe vételével a 
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jövedelempótlék 2013. éviben történő továbbfolyósítását. A jogalap nélkül felvett jövedelempótlék 
megtérítésével kapcsolatos eljárást,  
- a kifizetőhelyek által folytatott ellátásokat, különös tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak alkalmazását. 

Társadalombiztosítási kifizet őhelyet nem m űködtet ő foglalkoztatók esetében 

- a pénzbeli ellátások megállapításához közölt adatok helyességét, 
- az elektronikus úton benyújtott ellátás iránti kérelmek esetében az elektronizált dokumentumon és a 
papíralapú eredeti igazoláson lévő adatok egyezőségét, 
- a kérelemhez kapcsolódó jövedelemigazoláson szereplő adatok helyességét. 

 
Az ellen őrző hatóság ellen őrzési kötelezettsége kiterjed 

- a foglalkoztatónak minősülő jogi és természetes személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságokra, egyéb szervekre, költségvetés alapján működő gazdálkodó szervezetekre, 
illetőleg egyéb szervekre, továbbá egyéni vállalkozókra és önfoglalkoztatókra, 
- a biztosítottakra, mint a társadalombiztosítási jogviszony alanyaira, 
- az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentési kötelezettségeire. 

Az ellen őrzés hatásköre kiterjed 

- a bejelentési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének vizsgálatára, 
- az Ebtv. V. fejezetében meghatározott egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, valamint az Ebtv. VI. 
fejezetében leírt baleseti ellátások megállapításához szolgáltatott adatok megalapozottságának, 
helytállóságának, valódiságának ellenőrzésére, 
- a foglalkoztatóhoz benyújtott egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira és baleseti táppénzre irányuló 
kérelmek kezelése és a kérelmeknek az ellátás megállapításának vizsgálatára,  
- az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai jogszerűségének megállapításához a biztosítási jogviszony 
elbírálásának és a járulékfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, 
- a kifizetőhelyet nem működtető foglalkozatóknál, egyéni vállalkozóknál, önfoglalkoztatóknál 
(mezőgazdasági őstermelő, stb.) és minden biztosítottat foglalkoztató jogi és természetes személynél az 
ellátások megállapításához közölt adatok megalapozottságának, egyéb nyilvántartási, adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére, 
- jogszabályi feltételek megléte esetén a foglalkoztatónak társadalombiztosítási kifizetőhelyek 
létesítésére történő kötelezésére, illetőleg a foglalkoztató kérelme alapján, a működéshez szükséges 
feltételek esetén a megállapodás előkészítésére, és a megállapodásban foglaltak betartatására, 
- a kifizetőhelyek által folyósított egészségbiztosítási pénzbeli ellátások jogszerűségének és 
elszámolásának vizsgálatára, valamint a kifizetőhelyeknek jogszabályban, illetőleg a Tájékoztatóban 
előírt feladatának teljesítése, 
- méltányossági ügyekben érkezett felkérés alapján környezettanulmány elvégzésére, 
- az OEP Területi Hivatalának illetékes szakegységének felkérésére a megtérítési eljárás során a 
helyszíni kivizsgálásban közreműködése, 
- az BMKH Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének illetékességi körébe tartozó 
„önfoglalkoztatók” üzemi balesetének kivizsgálására. 

Az ellen őrzés típusai 

Átfogó ellen őrzés: Az ellenőrzés felöleli teljes körűen a vizsgált foglalkoztató (kifizetőhely) 
egészségbiztosítással összefüggő jogszabályok, szabályozások betartását és ezzel összefüggő 
feladatellátást, adatszolgáltatást. 
Téma ellen őrzés:  Az ellenőrzés azonos illetve az azonos jellegű feladatot egy időben több 
foglalkoztatónál vizsgálja általánosítható következtetés levonása céljából. 
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Célellen őrzés:  A célellenőrzés egy adott konkrét, egyedi ügy, feladat kivizsgálására, tisztázására 
irányul. 
Utóvizsgálat:  Az utóellenőrzés valamely előzőleg végrehajtott ellenőrzés megállapításai, javaslatai 
alapján hozott intézkedések teljesítésének és azok hatásának vizsgálatára irányul. 
Záró ellen őrzés:  Kifizetőhelyi záró ellenőrzés megtartása kötelező a kifizetőhely megszüntetése esetén. 

Az ellen őrzési terv tartalma   

Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell 

- az ellenőrizendő foglalkoztató megnevezését, adószámát, székhelyét, 
- az ellenőrzésben résztvevők nevét, az ellenőrzést vezető nevét, beosztását, 
- az ellenőrzési feladatokat, az ellenőrzés témáját, az ellenőrzendő szervezeti egység nevét, 
- az ellenőrzések célját, 
- az ellenőrzés típusának megnevezését (átfogó, téma, záró, utó), 
- mire irányul, milyen fő szempontok szerint folytatandó az ellenőrzés, 
- az ellenőrzési időszakot, 
- az ellenőrzés ütemezését (ez annak meghatározását jelenti, hogy milyen időtartam alatt és határidőre – 
mettől meddig – kell az ellenőrzést végrehajtani).  

A 2014. évi ellenőrzések eredményeiről készített ellenőrzési összesített jelentés 2015. január 31-ig az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálynak, mint szakmai 
irányítónak meg kell küldeni. 

 

Békéscsaba, 2013. december 6. 

 

         Sztankóné dr. Bódi Ibolya 
        szakigazgatási szerv vezető 
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                                                                                                                                                    5. függelék 

Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igaz gatósága  
 
 

 

 

Ellenőrzés 
ütemezése 

 

Ellenőrzési 
időszak 

 

Ellenőrzés tárgya 

 

Ellenőrzések 
eszköze 

 

Egyéb 
(db) 

 

2014. I. negyedév 

 

2009. 12. 31.-ig 
hiányzó 

adatszolgáltatás 
időtartama 

Célellenőrzés 
(gazdasági 

társaságok elmaradt 
nyugdíjbiztosítási 

adatszolgáltatásának 
beszerzése) 

 

helyszíni ellenőrzés, 
adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb 
tájékoztatás kérése 

 

30 

 

 

2014. II. negyedév 

 

2009. 12. 31.-ig 
hiányzó 

adatszolgáltatás 
időtartama 

Célellenőrzés 
(gazdasági 

társaságok elmaradt 
nyugdíjbiztosítási 

adatszolgáltatásának 
beszerzése) 

 

helyszíni ellenőrzés, 
adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb 
tájékoztatás kérése  

 

30 

 

 

2014. III. negyedév 

 

2009. 12. 31.-ig 
hiányzó 

adatszolgáltatás 
időtartama 

Célellenőrzés 
(gazdasági 

társaságok elmaradt 
nyugdíjbiztosítási 

adatszolgáltatásának 
beszerzése) 

 

helyszíni ellenőrzés, 
adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb 
tájékoztatás kérése  

 

10 

 

 

2014. IV. negyedév 

 

2009. 12. 31.-ig 
hiányzó 

adatszolgáltatás 
időtartama 

Célellenőrzés 
(gazdasági 

társaságok elmaradt 
nyugdíjbiztosítási 

adatszolgáltatásának 
beszerzése) 

 

helyszíni ellenőrzés, 
adatszolgáltatás, 

iratbemutatás, egyéb 
tájékoztatás kérése 

 

30 

 

 

Békéscsaba, 2013. december 16. 

                                                                                              Nagy Fer enc 
                                                                                                  igazgató                         
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                                                                                                                                                    6. függelék 

Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
 
 

 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

Az ellen őrzés tárgya 
Ellenőrzési 

Időszak 

Az ellen őrzés 
szempont-
rendszere 

Az ellen őrzés 
eszköze 

Közfoglalkoztatási 
munkavégzés 
közfoglalkoztatási 
szerződésben foglaltak 
szerinti teljesítésének 
ellenőrzése 

 

2014 évben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 

 

Jogszabályban és 
a közfoglalkoztatási 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

- helyszíni 
ellenőrzés, 

- adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

Az NFA bérgarancia 
alaprészéből igényelt 
támogatások kifizetés 
előtti ellenőrzése 

 

2014 évben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 

Jogszabályban és 
a határozatban 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

- helyszíni 
ellenőrzés, 

- adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

Foglalkoztatás bővítését 
szolgáló támogatásban 
részesülőknél a 
foglalkoztatás tényleges 
megvalósulásának 
ellenőrzése 

 

2014 I. 
negyedévben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 

Jogszabályban és 
a hatósági 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

- helyszíni 
ellenőrzés, 

 

2014. I. 
negyedév 

Előre nem tervezhető, 
soron kívüli ellenőrzések 

2014 I. 
negyedév 

Az irányadó 
jogszabályokban és 
hatósági 
szerződésekben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

- helyszíni 
ellenőrzés, 

- adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

Közfoglalkoztatási 
munkavégzés 
közfoglalkoztatási 
szerződésben foglaltak 
szerinti teljesítésének 
ellenőrzése 

 

2014 évben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 

 

Jogszabályban és 
a közfoglalkoztatási 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

- helyszíni 
ellenőrzés, 

- adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

Az NFA bérgarancia alap-
részéből igényelt 
támogatások kifizetés 
előtti ellenőrzése 

 

2014 évben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 

Jogszabályban és 
a határozatban 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

- helyszíni 
ellenőrzés, 

- adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

2014. II. 
negyedév 

A gyakorlati képzést végző 
gazdálkodó szervezetek 

 A jogszabályokban 
kötelezettségek 

- helyszíni 
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saját munkavállalói 
részére szervezett képzés 
költségeinek a 
szakképzési hozzájárulás 
terhére történő elszámolás 
ellenőrzése 

2013 év  teljesítésének 
ellenőrzése 

ellenőrzés  

Foglalkoztatás bővítését 
szolgáló támogatásban 
részesülőknél a 
foglalkoztatás tényleges 
megvalósulásának 
ellenőrzése 

2014 II. 
negyedévben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 

Jogszabályban és 
a hatósági 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

- helyszíni 
ellenőrzés, 

 

Előre nem tervezhető, 
soron kívüli ellenőrzések 

2014 II. 
negyedév 

Az irányadó 
jogszabályokban és 
hatósági 
szerződésekben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

- helyszíni 
ellenőrzés, 

- adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

Munkahelyteremtő 
támogatások kifizetés 
előtti ellenőrzése 

 

2014. év  Jogszabályban és 
a hatósági 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

- helyszíni 
ellenőrzés 

Közfoglalkoztatási 
munkavégzés 
közfoglalkoztatási 
szerződésben foglaltak 
szerinti teljesítésének 
ellenőrzése 

 

2014 évben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 

 

Jogszabályban és 
a közfoglalkoztatási 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

- helyszíni 
ellenőrzés, 

- adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

Az NFA bérgarancia alap-
részéből igényelt 
támogatások kifizetés 
előtti ellenőrzése 

2014 évben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 

Jogszabályban és 
a határozatban 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

- helyszíni 
ellenőrzés, 

- adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

Foglalkoztatás bővítését 
szolgáló támogatásban 
részesülőknél a 
foglalkoztatás tényleges 
megvalósulásának 
ellenőrzése 

2014 III. 
negyedévben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 

Jogszabályban és 
a hatósági 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

- helyszíni 
ellenőrzés, 

 

2014. III. 
negyedév 

Előre nem tervezhető, 
soron kívüli ellenőrzések 

2014 III. 
negyedév 

Az irányadó 
jogszabályokban és 
hatósági 
szerződésekben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 

- helyszíni 
ellenőrzés, 

- adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 
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ellenőrzése 

Álláskeresők vállalkozóvá 
válását elősegítő 
támogatások ellenőrzése 

 

2014. év Jogszabályban és 
a hatósági 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

- helyszíni 
ellenőrzés, 

- adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

Közfoglalkoztatási 
munkavégzés 
közfoglalkoztatási 
szerződésben foglaltak 
szerinti teljesítésének 
ellenőrzése 

 

2014 évben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 

 

Jogszabályban és 
a közfoglalkoztatási 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

- helyszíni 
ellenőrzés, 

- adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

Az NFA bérgarancia alap-
részéből igényelt 
támogatások kifizetés 
előtti ellenőrzése 

2014 évben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 

Jogszabályban és 
a határozatban 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

- helyszíni 
ellenőrzés, 

- adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

Foglalkoztatás bővítését 
szolgáló támogatásban 
részesülőknél a 
foglalkoztatás tényleges 
megvalósulásának 
ellenőrzése 

2014. IV. 
negyedévben 
folyamatban 
lévő 
támogatások 

Jogszabályban és 
a hatósági 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

- helyszíni 
ellenőrzés, 

 

Előre nem tervezhető, 
soron kívüli ellenőrzések 

2014 IV. 
negyedév 

Az irányadó 
jogszabályokban és 
hatósági 
szerződésekben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

- helyszíni 
ellenőrzés, 

- adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

2014. IV. 
negyedév 

Egyéb, a munkatervben 
nem nevesített aktív 
foglalkoztatáspolitikai 
eszközök szúrópróba 
szerinti ellenőrzése. 

2014. év  Jogszabályban és 
a hatósági 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítésének 
ellenőrzése 

- helyszíni 
ellenőrzés, 

- adatszolgáltatás, 
iratbemutatás 

 

Békéscsaba, 2013. december 13. 

 

          

     dr. Nagy Ágnes 

        igazgató 
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                                                                                                                                            7. függelék       
 
Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaüg yi Szakigazgatási 
Szerve 
 
 
1. Jogszabályi háttér 

 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 91. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/A. §-a. 
 
Az ellenőrzési terv alapvető iránya a vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, 
Egyszerű Állam című középtávú kormányzati program egyes feladatainak módosításáról szóló 
1416/2012. (X. 1.) Korm. határozatban foglaltak érvényre juttatásán alapul. 
 
Az ellenőrzési tervben rögzítettek a 2014. évre - a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkavédelmi és 
munkaügyi szakigazgatási szerveinek - tervezett ellenőrzéseire vonatkoznak.  
 
2. Az ellen őrzési terv célja 
 
Az ellenőrzési terv fő célja, hogy egységes követelményrendszert alkotva, kiszámítható, tárgyszerű 
alapot adjon a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervek 2014. évi tervezett ellenőrzéseihez. 
Az eljárások során juttassák érvényre az Egyszerű Állam középtávú kormányzati programban foglalt 
alapelveket oly módon is, hogy a vizsgálatokat gyorsan, a Ket. szerinti eljárási határidők betartásával 
folytatják le. 
 
Stratégiai cél annak elősegítése, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek, rendelkezzenek 
rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a 
munkahelyek megtartását, illetve az új, legális (adózó) munkahelyek létesítését, továbbá az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények valósuljanak meg. 
 
A stratégiai célkitűzés teljesítése érdekében a szakmai irányító szerv a munkavédelemről szóló 1993. évi 
XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 81/A. § (1) és (2) bekezdése, illetve a munkaügyi ellenőrzésről 
szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban Met.) 2/A. § -a alapján kidolgozza és közzéteszi a 
hatósági ellenőrzés mennyiségi és minőségi követelményeit rögzítő ellenőrzési irányelvet.  
 
3. Az ellen őrzés eszközei, típusai  
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve az Mvt. 81. § (1) 
bekezdése, illetve a Met. 2. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján jogosultak eljárni, a Ket. VI. és VI/A. 
fejezetei betartásával. A hatósági ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, illetve adatbázis lekérdezés, 
adatszolgáltatás, iratbekérés, a munkáltató kötelezése a megjelölt munkavédelmi követelmények 
teljesítéséről szóló tájékoztatásra. 
Az ellenőrzés hatáskörét az Mvt. és a Met biztosítja. Az ellenőrzések hatékonysága érdekében az 
ellenőrzések előzetes bejelentéshez nem kötöttek, valamennyi tárgykörben hivatalból indulnak.  
 
A hatósági ellenőrzés típusai:  
 
Célvizsgálat:  
Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul (pl.: foglalkoztatás jogszerűségének munkaügyi 
vagy egy tevékenységnek a munkavédelmi szempontú vizsgálata egy nemzetgazdasági ágazatban) és 
nem öleli fel az Mvt. 81. § (4) bekezdésében, illetve a Met. 3. § (1) bekezdésében felsorolt összes 
ellenőrzési tárgykört. Módszerét illetően jellemzően legalább három hétig tart és a felügyelők többsége 
részt vesz az ellenőrzéseken. 
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Akcióellen őrzés :  
Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul és nem öleli fel az Mvt. 81. § (4) bekezdésében, 
illetve a Met. 3. § (1) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört. Módszerét illetően maximum 
három hétig tart és a felügyelők többsége részt vesz az ellenőrzéseken. 

Komplex ellen őrzés :  

• Munkavédelmi szakterület esetében: az olyan ellenőrzés, amely magában foglalja a Munkavédelmi 
és Munkaügyi Igazgatóság iránymutatása szerint a munkáltatók általános munkavédelmi feladatainak 
vizsgálatát. 

• Munkaügyi szakterület esetében: az olyan ellenőrzés, ami felöleli a Met. 3. § (1) bekezdésében 
nevesített ellenőrzési tárgykörök összességét, illetőleg a foglalkoztatás sajátosságai szerint azok 
többségét. Módszerét tekintve folyamatellenőrzésként hajtható végre. A komplex ellenőrzésnek 
minden esetben része a foglalkoztatási szabályok [Met. 3. § (1) bekezdés a)-b) pont], a munka- és 
pihenőidő, nyilvántartás szabályainak [Met. 3. §. (1) bekezdés f) pont], ezzel összefüggésben a 
munkabérre vonatkozó szabályoknak [Met. 3. § (1) bekezdés g) pont] a vizsgálata 

 
Előre bejelentett ellen őrzés: a munkavédelmi szakterület esetében az ellenőrzést megelőzően egy 
hónappal történő kiértesítés alapján, több felügyelő által végzett helyszíni ellenőrzés a Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal Főigazgatójának 3/2012. (VIII. 14.) NMH utasítása szerinti tartalommal. 
 
Közérdek ű bejelentés, panasz  vizsgálata: a bejelentés (panasz) valamennyi, a felügyelőség 
hatáskörébe tartozó kérdésre ki kell terjednie. A bejelentés, panasz kapcsán, ha az átfogóbb jogsértésre 
utal, ki kell terjednie a komplex ellenőrzés alatt nevesített minimális szakmai tartalomra.  
 
Utóellen őrzés: a jogerős döntésben foglaltak végrehajtásának vizsgálata, különös tekintettel a 
munkavállalók életét, testi épségét közvetlenül vagy súlyosan veszélyeztető körülmények, illetve a 
bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása esetén. 
 
 
4. Az ellen őrzés tárgya 
 
Munkavédelem  
 
a) 2014. I. félév: Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök   
által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, 
valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó 
munkavédelmi követelmények teljesítésének célvizsgálata egészségügyi szolgáltatóknál. 
 

• A célvizsgálat indokolása: Az egészségügy területén dolgozó munkavállalóknál nagy számban 
fordulnak elő tű vagy más éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések. E sérülések 
aggodalomra adnak okot, mivel a munkavállaló a sérülés során a vér útján terjedő 
betegségeknek több mint 20 fajtájával fertőződhet meg.  

 
• Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): Az 

egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott 
sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, 
valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére 
vonatkozó követelményekről szóló 51/2013.(VII.15.) EMMI rendelet és biológiai tényezők 
hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet. 

 
 

• A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: a célvizsgálat két hónapja alatt felügyelőnként 6 
munkáltató. 

 



 86 

• Az ellenőrzések az egészségügyi szolgáltatóknál, az egészségügyi szolgáltatás keretében 
használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen 
eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet 
végző személyek tájékoztatására és képzésere vonatkozó munkavédelmi követelmények 
teljesítésének vizsgálatára terjedjenek ki. 

 
b)  2014.II-III. negyedév:      Építőipari kivitelezési célvizsgálat 
 

• A célvizsgálat indoklása: Az építőipari tevékenység ellenőrzését az indokolja, hogy 2013. I-III. 
negyedévében beérkezett azonnali jelentések alapján szabálytalan munkavégzés miatt 12 
halálos kimenetelű munkabaleset történt Magyarországon, amely a halálos munkabalesetek 
egyharmadát jelenti. 

 
• Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabály (vonatkozó jogszabály): Az általános 

munkavédelmi előírásokon túl a 4/2002.(II.20) SzCsM rendelet, továbbá az építőiparhoz 
kapcsolódó munkavédelmi tárgyú szabványok.  

• A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: A célvizsgálat időtartama alatt felügyelőnként 10 
munkáltató. 

• Az ellenőrzések döntően a munkavállalókat érintő veszélyforrások vizsgálatára terjednek ki. 
 
c) 2014. II. félév:     Anyagmozgatási tevékenységek célvizsgálata 

• A célvizsgálat indoklása: Magyarországon 2013. I-III. negyedévében beérkezett azonnali 
jelentések alapján szabálytalan anyagmozgatás miatt 9 halálos kimenetelű munkabaleset 
történt, amely a halálos munkabalesetek egynegyedét jelenti. 

• Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): Az 
általános munkavédelmi előírásokon túl a 25/1998. (XII. 27) EüM rendelet, a 47/1999. (VIII. 4.) 
GM rendelettel kiadott Emelőgép Biztonsági Szabályzat, továbbá az anyagmozgatáshoz 
kapcsolódó szabványok. 

• A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: A célvizsgálat időtartama alatt felügyelőnként 10 
munkáltató. 

• .Az ellenőrzések döntően a munkavállalókat érintő veszélyforrások vizsgálatára terjedjenek ki. 

d) 2014. nyár:  Hőségriasztástól függően rendkívüli időjárási körülmények miatti akció ellenőrzés. 

• Az akció ellenőrzés indoklása: A hőségriasztás idején a munkavállalók megterhelése, illetve 
igénybevétele jelentősen megnő, amely egészségünket és biztonságunkat fokozottan fenyegeti 
(pl:a balesetek, a hőártalom kockázata megemelkedik). 

• Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhelyek (vonatkozó jogszabályok): Az 
általános munkavédelmi előírásokon túl a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 
minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.)SzCsM-EüM együttes rendelet, az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SzCsM-EüM együttes rendelet. 

• A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: A hőségriasztás időtartamától függően az 
akcióellenőrzés megkezdésekor kerül meghatározásra.  

• Az ellenőrzések döntően a kedvezőtlen klímakörnyezetben végzett munkavégzés 
körülményeinek vizsgálatára terjedjenek ki, a jogszabályokban előírt dokumentációk vizsgálatát 
konkrét hiányosságok feltárása esetén indokolt elvégezni. 

e) 2014. II.félév:  Bányászat munka-egészségügyi célvizsgálata társhatósággal egyeztetve 
 
• A célvizsgálat indoklása: A bányászati tevékenység során számos egészségkárosító 

kockázattal, baleseti veszélyforrással, illetve esetenként előre nem látható veszélyek 
megjelenésével is számolni kell. Az Mvt. 86.§(1) bekezdés d) pontja a munkavédelmi hatóság 
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jogkörébe utalja a bányafelügyelet tekintetében a munka-egészségügyi feladatok ellátását. A 
munkavédelmi hatóság a korábbi évek közös ellenőrzési gyakorlatának megfelelően – 
egyeztetett szempontrendszer alapján – végzi el a célvizsgálatot a Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatallal (MBFH), illetve a bányakapitányságokkal együtt. 

• Az ellenőrzéssel érintett kötelezettségek előíró jogszabályhelyek (vonatkozó jogszabály):Az Mvt. 
és végrehajtási rendeletei, az egyes munkahelyi kóroki tényezőkre vonatkozó külön 
jogszabályok. 

• A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: A célvizsgálat keretében ellenőrzött munkáltatók 
száma az MBFH-val történő egyeztetés során az ellenőrzés megkezdését megelőzően kerül 
meghatározásra. 

• Az ellenőrzések döntően az egyes munkahelyi kóroki tényezőkkel összefüggő 
munkakörülmények vizsgálatára terjedjenek ki, a jogszabályokban előírt dokumentációk 
vizsgálatát konkrét hiányosságok feltárása esetén indokolt elvégezni. 

•  
         Az országos célvizsgálatok  lebonyolításához a szakmai irányító szerv „vizsgálati szempontokat”bocsát 

a munkavédelmi felügyelőségek rendelkezésére.  
 
 Az a)-e) pontokban megjelölt munkavédelmi előírásokon túl a legfontosabb, munkavédelmet érintett 

       www.munka.hu weboldalon a munkavédelmi és munkaügyi tevékenység menüpontban a jogszabályi 
almenüben. 
A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bíróságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és  
biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló 
életét, testi épségét vagy az egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval vagy a 40.§ (2) 
bekezdésében meghatározott összehangolási kötelezettség megvalósításáért felelős személlyel vagy 
szervezettel szemben. 
 
A szakmai irányító szerv vezetője a munkavédelmet érintő változások, rendkívüli események vagy  
körülmények miatt (pl. súlyos munkabalesetek növekedése, a munkabaleseti és foglalkozási 
megbetegedések statisztikai trend változása, egyes ágazatokban bekövetkező kedvezőtlen változások, 
extrém időjárási körülmények, jogszabályváltozás, stb.) az ellenőrzési terven felül akció ellenőrzést 
rendelhet el.  
 
 
Munkaügy 
     a) 2014.március-április:védett munkavállalók foglalkoztatásának célellenőrzése 

• A célvizsgálat indokolása:Az elmúlt időszakban célzott ellenőrzéssel nem érintett munkavállalói 
kör (nők, fiatalkorúak, megváltozott munkaképességűek) foglalkoztatásának vizsgálata, annak 
érdekében, hogy a munkaügyi hatóság az általánosnál kiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
munkavállalók  foglalkoztatásának helyzetéről, illetve a vonatkozó szabályok érvényesüléséről 
reprezentatív adatokkal szerezzen.  

• Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály):A munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Met. 3. § (1) bekezdésében nevesített 
ellenőrzési tárgykörökhöz rendelt anyagi jogszabályok. 

• A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: A célvizsgálat ellenőrzésekor kerül meghatározásra 
a humán és anyagi források felhasználhatóságára vonatkozó aktuális adatok ismeretében. 

• Az ellenőrzések mind tartalmi mind formai szempontok vizsgálatára kiterjedjenek. 
 

b) 2014.június-július: a munkavállalók jogszabályának rendezettsége érdekében a foglalkoztatására 
vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzés 

• Az akció ellenőrzés indoklása:A munkavállalók alapvető jogai érvényesülésének elősegítése, 
elletve a tisztességes, jogkövető vállalkozások versenyhátrányának csökkentése.  
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• Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály):A munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Met. 3. § (1) bekezdésében nevesített 
ellenőrzési tárgykörökhöz rendelt anyagi jogszabályok.  

• A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: A célvizsgálat megkezdésekor kerül  meghatározásra 
a humán és anyagi források felhasználhatóságára vonatkozó aktuális adatok ismeretében.  

• Az ellenőrzések mind tartalmi mind formai szempontok vizsgálatára kiterjedjenek. 
•  

c) 2014. október-november: a munkabérrel kapcsolatos szabályok célellenőrzése  
 

• A célvizsgálat indoklása: A munkabérrel kapcsolatos szabályok célellenőrzése a 2012. évi I. 
törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata érdekében.  

• Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): A munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Met. 3. § (1) bekezdésében nevesített 
ellenőrzési tárgykörökhöz rendelt anyagi jogszabályok. 

• A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: A célvizsgálat megkezdésekor kerül meghatározásra 
a humán és anyagi források felhasználhatóságára vonatkozó aktuális adatok ismeretében. 

• Az ellenőrzések mind tartalmi mind forrási szempontok vizsgálatára kiterjednek.  
 

A legfontosabb munkaügyi tárgyú jogszabályok elérhetőek a www.munka.hu weboldalon a 
munkavédelmi és munkaügyi tevékenységeken belül a jogszabályok a menüpontban.  
A kötelezően alkalmazandó munkaügyi bírságok eseteit a Met. 6/A §-a tartalmazza. A munkaügyi 
bíróság összege harmincezertől húszmillióig terjedhet.  
 
  5 . A területi ellen őrzési terv tartalma és végrehajtása 
 
A fővárosi/megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei a tervezett 
ellenőrzéseik végrehajtásához ellenőrzési tervet készítenek. Az ellenőrzési terv formai és tartalmi 
követelményeire a Ket. 91. § előírásai az irányadóak. Ennek figyelembe vételével, az ellenőrzési tervnek 
tartalmaznia kell: 
 

• az ellenőrzés tárgyát, 
• az ellenőrzési időszakot, 
• az ellenőrzések ütemezését, (különösen határidő, időtartam, összefoglaló jelentés határideje), 
• a hatóság vezetője által meghatározott egyéb adatokat (pl. saját tervezésű célvizsgálatot). 

 
Az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont következtetésekről 
a hatóság vezetője ellenőrzési jelentést készít, figyelemmel a szakmai irányító szerv által meghatározott 
adatszolgáltatási eljárási rendre is.  
 
Az ellenőrzési tervben foglaltakat jóváhagyom. 
 
 
 
Békéscsaba, 2013. december 9. 
   
 
  
 Dr. Virág Ágota 
                                                                                            igazgató 
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                                                                                                                         8. függelék 

Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügy elősége 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság ellenőrzési és vizsgálati programja alapján 2014. évben az alábbi tárgykörökben tart 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat: 

 

1. KIEMELT ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK 

- A rezsicsökkentések végrehajtására és a kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségekre vonatkozó 
jogszabályi előírások teljesítésének ellenőrzése a közszolgáltatások körében 

- A villamosenergia-, földgáz-, víziközmű-, távhő-, és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó 
ellenőrzése a beérkezett fogyasztói beadványok alapján 

- Szavatossággal, jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások intézésének ellenőrzése, valamint 
fogyasztói igények érvényesítésére vonatkozó megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése 

- Általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálata, különös tekintettel az 
áruházláncok akciós ajánlataira  

- Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzése 

- A 18. életévet be nem töltött személyek védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelés fokozott 
ellenőrzése, különös tekintettel az alkoholtartalmú italokkal és dohánytermékkel történő kiszolgálás 
ellenőrzésére 

- Az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenőrzése, 
különös tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre és a taxi-szolgáltatás ellenőrzésére 

- Csecsemő- és kisgyermek-ruházati termékek piacfelügyeleti ellenőrzése 

- Játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése 

 

2. FOGYASZTÓVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK 

 

- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhőszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének 
vizsgálata 

- A villamos fogyasztásmérők hitelesítési cseréjének vizsgálata 

- Az új fogyasztói csoportok szervezésének létrehozásának tilalmával, valamint a 2012 előtt létrejött 
csoportok működésével kapcsolatos rendelkezések megtartásának ellenőrzése 
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- Szálláshelyekkel kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok feltárása a nemzeti tanúsító 
védjegyrendszer tükrében 

- A reklámtevékenység átfogó ellenőrzése, különös tekintettel a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra 
és az ingatlanirodák internetes hirdetéseire 

- A kuponos értékesítési tevékenység ellenőrzése 

- Elektronikus hírközlési szolgáltatás átfogó ellenőrzése a beérkezett fogyasztói beadványok alapján 

- „Mentes” jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése e jelölések 
valóságtartalma tekintetében 

- Az élelmiszerek ellenőrzése az oltalom alatt álló eredet megjelölések és oltalom alatt álló földrajzi 
jelzések védelme érdekében 

 

3. PIACFELÜGYELETI VIZSGÁLATOK 

- RAPEX riasztás keretében érkező termékek keresése kereskedelmi egységekben, webáruházakban  

- A KPIR rendszerben található veszélyes termékek kereskedelmi forgalomból történő kivonásának 
ellenőrzése 

 

Műszaki terület 

- A kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 
ellenőrzése 

- Háztartási kisgépek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése 

- Elektromos grillek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése (mintavételi terv alapján) 

- Fénycsövekben alkalmazott veszélyes anyag megengedett legnagyobb mennyiségének laboratóriumi 
vizsgálattal egybekötött ellenőrzése (mintavételi terv alapján) 

- Lámpatestek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése (mintavételi terv alapján) 

- Karácsonyi szezonális villamossági termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti 
ellenőrzése 

 

Könnyűipari, vegyipari terület 

- Játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése 

- Építési termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése 

- Cumik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése (mintavételi terv alapján) 

 

- Másnak látszó, élelmiszerrel összetéveszthető termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 
ellenőrzése (mintavételi terv alapján) 
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- Lábbelik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése 

- Dekorkozmetikumok (rúzsok, szemhéjfestékek) laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti 
ellenőrzése 

- Festékek és lakkok illékony szerves vegyület tartalmának monitoring vizsgálata (mintavételi terv 
alapján) 

- Gyufák és gyertyák laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése (mintavételi terv alapján) 

 

4.  LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK 

- Lakástextil termékek vizsgálata 

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

 

Békéscsaba, 2013. december 16. 

 

 Szebegyinszkiné Uhrin Mária 

                                                                                                  igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                      9. füg gelék 
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakiga zgatási Szerve 
 
 

Szakterület 

 
Feladat 

Feladat 
meghatározás 

Ellenőrzések tárgya 
Ellenőrzé

sek 
eszköze 

Ellenőrzések 
szempontrendszere 

Jogszabályi háttér 
Tervezett 
ellenőrzé
s-szám 

Felelős Határid ő 

Ásványvíz-és 
gyógyvíz termelő 
kutak ellenőrzése 

A minősített kutakkal 
szemben támasztott 
közegészségügyi 
követelmények 
betartásának 
ellenőrzése. 

Ásványvíz-és 
gyógyvíz termelő 
kutak 

Helyszíni 
ellenőrzés 

Az ellenőrzés 
szempontrendszerét az OTH 
később határozza meg 

65/2004. (IV.27.) FVM-
ESzCsM-GKM együttes 
rendelet 
74/1999. (XII. 25.) EüM 
rendelet 

5 db  megye 2014. március 01.- 
2014. december 31. 

Település- és 
környezet-

egészségügy 

A természetes 
fürdőhelyek, 
fürdővizekkel 
kapcsolatos egyes 
hatósági feladatok 
kiemelt kezelése 

Az üzemeltetni kívánt 
természetes 
fürdőhelyek helyszíni 
ellenőrzése, valamint 
az ütemterv szerinti 
laboratóriumi 
vízminőségi 
vizsgálataik 
elvégzésének és a 
jelentés 
megtörténtének 
ellenőrzése. 

A természetes 
fürdőhelyek, 
fürdővizek  

Helyszíni 
ellenőrzés 

Természetes_fürdő_szezon_előtt
i_jelentés.xlsx 
 
Nyilvánosság bevonása.xlsx 
 
Természetes_fürdő_szezon_után
i_jelentés.xlsx 
Táblázatok alapján 

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

6 db megye 2014. március 01.- 
2014. december 31. 
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Az ivóvizek ólom 
tartalmára 
vonatkozó 
határérték 
változásával 
kapcsolatos 
intézkedések 

2013. december 25-
én változik az ivóvíz 
ólomtartalmára 
vonatkozó határérték, 
az eddig ideiglenes 
25 µg/l helyett a 10 
µg/l határérték lép 
érvénybe. Mivel az 
ólom 
egészségkárosító 
hatása a 6 éven aluli 
gyermekeket érinti 
legnagyobb 
mértékben, ezért 
kérjük az 
ólomvizsgálatokat 
lehetőség szerint a 
gyermek-
intézményekben 
végezni.  

Minden településen 
az ivóvízellátással 
kapcsolatosan a 
201/2001. (X.25.) 
Korm. rendelet által 
előírt minimális 
hatósági ellenőrző 
vizsgálat elvégzése, 
illetve az előre 
meghatározott 
minimális önellenőrző 
ólomvizsgálat 
megkövetelése a 
vízszolgáltatótól.  

Helyszíni 
ellenőrzés
, 
laboratóri
umi 
vizsgálat 

Az ivóvízvizsgálati eredmények 
alapján az ólom értéke megfelel-
e a határértéknek. 

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

11 db megye 2014. március 01.- 
2014. december 31. 

Medencés fürdők 
ellenőrzése  

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

Medencés fürdők  Helyszíni 
ellenőrzés
, 
laboratóri
umi 
vizsgálat 

Szezonális medencés fürdők 
ellenőrzése .docSzezonális 
medencés fürdők bakt. 
vízminősége.xlsDokumentum és 
táblázat alapján. 

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

27 db megye 2014. március 01.- 
2014. december 31. 
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Egészségügyi 
szolgáltatást is 
nyújtó közfürdők 
ellenőrzése 

37/1996. (X.18.) NM 
rendelet 2. számú 
Közfürdők 
üzemeltetéséhez 
szükséges minimális 
szakképesítések c. 
melléklet alapján a 
munkakör 
betöltéséhez 
szükséges képesítési 
követelmények 
ellenőrzése azon 
szolgáltatóknál, ahol 
egészségügyi 
szolgáltatást is 
nyújtanak 
(szakképesítések 
megléte, 
megfelelősége, 
fajtája, különösen a 
fürdővezetői 
szakképesítés). 

Egészségügyi 
szolgáltatást is nyújtó 
közfürdők 

Helyszíni 
ellenőrzés 

A 37/1996. (X.18.) NM rendelet 
2. számú Közfürdők 
üzemeltetéséhez szükséges 
minimális szakképesítések c. 
melléklet alapján  

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

9 db megye 2014. március 01.- 
2014. december 31. 

Gyermek és 
ifjúság-

egészségügy 

Bölcsödék 
közegészségügyi 
körülményeinek 
felmérése 

A bölcsődék 
közegészségügyi 
felmérése egységes 
szempontrendszer 
alapján. A mellékelt 
felmérőlapokat a 
járási 
népegészségügyi 
intézetek munkatársai 
töltik ki. A kitöltött 
felmérőlapokat a 
megyei/fővárosi 
kormányhivatalok 
népegészségügyi 
szakigazgatási 
szervei összesítik, 
majd megküldik az 
OKI 
Településegészségüg
yi Osztályának 
Gyermek - és 
Ifjúsághigiénés 
Csoportja számára, 
ahol az adatok 

Bölcsödék Helyszíni 
ellenőrzés 

A bölcsődék közegészségügyi 
felmérése egységes 
szempontrendszer alapján. 
(Felmérőlapok.) 

Az egészségügyi hatóságról 
és igazgatási 
tevékenységről szóló 1991. 
évi XI. törvény és a 
szociális, gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények  
és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 
369/2013.(X.24.) 
Kormányrendelet 

5 db  Ellenőrzés: 
megyebeküldés
:megye 

Ellenőrzés: 2014. 
október 31.      
Megyei adatbáziba 
összes bölcsőde 
tekintetében 
adatbevitel: 2014. 
november 25. 
Beküldés                                                                                                                  
2014. november 30. 
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feldolgozása és 
értékelése történik. 

Járványügy 

Az NNSR 
kötelező 
jelentésekkel 
kapcsolatos 
(MRK, CDI, 
véráramfertőzése
k) jelentési 
fegyelem 
vizsgálata.                           
Egyedi jelentés 
küldése az OTH 
Járványügyi 
Főosztályára a 
nem jelentő 
kórházakról (külön 
MRK, CDI, 
véráramfertőzés 
bontásban), a 
feltárt okokról, a 
meghozott 
intézkedésekről. 

Az NNRS kötelező 
jelentések moduljaiba 
nem jelentő kórházak 
azonosítása, illetve az 
okok feltárása 
(személyi feltételek 
hiánya, surveillance 
tevékenység hiánya, 
mikrobiológiai 
vizsgálatok/háttér 
hiánya, jogszabály 
nem ismerése, egyéb) 

fekvőbeteg-ellátást 
végző szolgáltatók 

helyszíni 
ellenőrzés 

járványügyi osztály által 
összeállított kérdőív 

18/1998.(VI.3.) NM rendelet 
40. § (5) 

4/100 Dr.Mucsi Gyula 2014.március 1 - 
2014.december 31. 

Ápolási 
szakfelügyelet  

Megyei ápolás 
szakfelügyeleti 
tevékenység 
végrehajtása 

Célellenőrzés kiemelt 
munkatervi feladat 

fekvőbeteg intézetek 
bőrgyógyászati 
osztályain vezetett 
ápolási dokumentáció 
vezetésének 
vizsgálata az 
egységes moduláris 
jegyzőkönyvek 
alapján.  

Jegyzőkö
nyv 

A szakmai és jogszabályi háttér 
alapján  OTH által összeállított 
egységes szempontrendszer 

2004. évi CXL.törvény 
(KET), 1997 évi 
CLIV.törvény 136.§;123.§ 
;110§; 96/2003. (VII.15.) 
Korm.rendelet, 
60/2003.(X.20.)ESzCsM 
rendelet; 2011. évi 
XXIII.Törvény; 
40/2004.(IV.26. ESzCsM 
rendelet,  15/2005.(V.2.) 
Eü.M rendelet ; 
323/2010.(XII.27.) EüM 
rendelet 

3 Rábai Julianna 2014. december 31. 
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Megyei ápolás 
szakfelügyeleti 
tevékenység 
végrehajtása 

Célellenőrzés kiemelt 
munkatervi feladat 

A fekvőbeteg 
ellátásban az ébredő-
megfigyelők átfogó 
ápolási ellenőrzése 

Jegyzőkö
nyv 

A szakmai és jogszabályi háttér 
alapján  OTH által összeállított 
egységes szempontrendszer 

2004. évi CXL.törvény 
(KET), 1997 évi 
CLIV.törvény 136.§;123.§ 
;110§; 96/2003. (VII.15.) 
Korm.rendelet, 
60/2003.(X.20.)ESzCsM 
rendelet; 2011. évi 
XXIII.Törvény; 
40/2004.(IV.26. ESzCsM 
rendelet,  15/2005.(V.2.) 
Eü.M rendelet ; 
323/2010.(XII.27.) EüM 
rendelet 

3 Rábai Julianna 2014. december 31. 

Megyei ápolás 
szakfelügyeleti 
tevékenység 
végrehajtása 

Célellenőrzés kiemelt 
munkatervi feladat 

fekvőbeteg ellátásban 
a patológián a 
szakdolgozók ápolás 
szakmai ellenőrzése  

Jegyzőkö
nyv  

szakmai és jogszabályi előírások 
teljesülésének vizsgálata 

323/2010.(XII.27.) EüM 
rendelet; 2004. évi 
CXL.törvény (KET),    
212011. évi XXIII.törvény ;  
40/2004. (IV.26.) ESzCsM 
rendelet 

12 Rábai Julianna 2014 december 31. 

CSVSZ 
tevékenység 
szakfelügyeleti 
ellenőrzése 

Tevékenység 
ellátásának tárgyi és 
személyi feltételeinek 
ellenőrzése 

Tevékenység 
ellátásának minimum 
feltételeinek 
megvalósulásának 
követése 

Szakfelüg
yeleti 
szakma 
specifikus 
jegyzőkön
yv 

2013. évben összeállított, 
véleményeztetett jegyzőkönyv 
alapján 

33/2013. (V.10.) EMMI 
rendelet az egészségügyi 
szolgáltatók hatósági 
szakfelügyeletéről, szakmai 
minőségértékeléséről és a 
minőségügyi vezetőkről 

3 Kotroczóné 
Antal teréz 

2014. december 31. 

Védőnői 
szakfelügyelet  

Kórházi védőnői 
tevékenység 
szakfelügyeleti 
ellenőrzése 

Tevékenység 
ellátásának tárgyi és 
személyi feltételeinek 
ellenőrzése 

Tevékenység 
ellátásának minimum 
feltételeinek 
megvalósulásának 
követése 

Szakfelüg
yeleti 
szakma 
specifikus 
jegyzőkön
yv 

2013. évben összeállított, 
véleményeztetett jegyzőkönyv 
alapján 

33/2013. (V.10.) EMMI 
rendelet az egészségügyi 
szolgáltatók hatósági 
szakfelügyeletéről, szakmai 
minőségértékeléséről és a 
minőségügyi vezetőkről 

3 Kotroczóné 
Antal teréz 

2014. december 31. 

 

 Békéscsaba, 2013. december 16. 
  
 Dr. Mucsi Gyula 
 megyei tiszti főorvos



 
10. függelék 

Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyel ősége 

 
A Közlekedési Felügyelőség kiemelt feladataként kezeli a biztonságos közlekedés feltételeinek garantálását és további 
javítását, a környezetvédelmi követelmények megvalósulásának elősegítését, valamint a közúti közlekedési 
szolgáltatások tekintetében a versenysemlegesség biztosítását. Ellenőrzési tervét e célok megvalósításának 
figyelembevételével készítette el. 
 
 

 

Közúti Járm ű Főosztály 
 

Műszaki Osztály: 
 

 Saját és kijelölt jármű műszaki vizsgáló állomások, gépjárműfenntartók, pótalkatrész és tartozék, környezetvédelmi 
felülvizsgáló szervezetek ellenőrzése. 

 
  
1.Folyamatos, célirányosan szervezett ellenőrzések, szükség szerint intézkedés a feltárt hiányosságok 

megszüntetésére, szankcionálás kezdeményezése. 
Felelős: Püski Attila műszaki osztályvezető, járműfelügyeleti és jármű vizsga és javítóipari ellenőr 
Határidő: havonta 
A feladatban résztvevők száma: 1 fő 
 
2. Műszaki vizsgálóállomások és vizsgaanyagok ellenőrzése, szankciók előkészítése 
Felelős: Püski Attila műszaki osztályvezető, járműfelügyeleti és jármű vizsga és javítóipari ellenőr 
Határidő: folyamatos 
A feladatban résztvevők száma: 1 fő 
 
3. Az ellenőrzések tapasztalatainak kiértékelése, elemzése 
Felelős: Püski Attila műszaki osztályvezető   
Határidő: folyamatos, ill. június 30. és december 31. 
A feladatban résztvevők száma: 1 fő 
 
4. Járműfenntartó szervezetek ellenőrzése 
 
Felelős: Püski Attila műszaki osztályvezető, járműfelügyeleti és jármű vizsga és javítóipari ellenőr 
Határidő: folyamatos 
A feladatban résztvevők száma:1 fő 
 
5. Járműbontók ellenőrzése 
 
Felelős:Püski Attila műszaki osztályvezető, járműfelügyeleti és jármű vizsga és javítóipari ellenőr 
Határidő: havonta 
A feladatban résztvevők száma: 1 fő 
 
6. Eredetiségvizsgáló állomások ellenőrzése 
Felelős: Püski Attila műszaki osztályvezető, járműfelügyeleti és jármű vizsga ellenőr, javítóipari ellenőr 
Határidő: évente 
A feladatban résztvevők száma: 1 fő 
 
Forgalmi Osztály: 
 
Kiemelt feladat a közúti ellenőrök munkájában a TISPOL akciókban történő részvétel, határátkelők ellenőrzése, 
szakmai irányító által meghatározott ellenőrzési kvóta teljesítése. 
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      1.Komplex közúti ellenőrzések végrehajtása 

Az NKH részéről kiadott Országos Ellenőrzési Terv szerint, a közúti ellenőrzési normatíva teljesítése 
(közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, forgalomkorlátozás, ADR, közúti közlekedési szolgáltatás,  tachográf 
üzemeltetés – AETR ellenőrzések).  
Felelős: Séllei Zoltán forgalmi osztályvezető, közúti ellenőrök 
Határidő: folyamatos 
A feladatban résztvevők száma: 6 fő 
 

       2. Mobil vizsgálóállomással végzett közúti ellenőrzés 
Felelős: Séllei Zoltán forgalmi osztályvezető, közúti ellenőrök 
Határidő: folyamatos 
A feladatban résztvevők száma: 2 fő 

       
3. Közúti járművek tengelyterhelés-, össztömeg ellenőrzése 
Felelős: Séllei Zoltán forgalmi osztályvezető, közúti ellenőrök 
Határidő: folyamatos 
A feladatban résztvevők száma: 2 fő 
 
4. Közúti jármű üzembentartók, közúti közlekedési szolgáltatók telephelyi ellenőrzése.Meghatározott ellenőrzési 
normatíva teljesítése (tachográf üzemeltetés – AETR, valamint  közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi 
ellenőrzések). 
 
Főbb területek: 
– tachográf üzemeltetés, 
– saját számlás és közúti közlekedési szolgáltató tevékenységek, 
– VOLÁN társaságok autóbusz üzemeltetésének ellenőrzése. 
Felelős: Séllei Zoltán forgalmi osztályvezető, közúti ellenőrök 
 
Határidő: félévente 
A feladatban résztvevők száma: 2 fő 
 
5.Járművezető képzésben résztvevő oktatók, oktató járművek ellenőrzése, a Járművezetői Vizsgáztatási  és  
Utánképzési Osztály munkatársaival és a rendőrséggel közösen. 
Felelős: Séllei Zoltán forgalmi osztályvezető, közúti ellenőrök 
Határidő: félévente 
A feladatban résztvevők száma: 2 fő 

 
 
 

Járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály  
 

Kiemelt feladata a járművezető képző iskolák tevékenységének ellenőrzése. 
 
 

1. Az NKH részéről kiadott Országos Ellenőrzési Terv szerint a képzőszervek tematikus ellenőrzése, a jogszabályi 
változások tekintetében a szabályszerű szakmai tevékenység és működés ellenőrzése. 

 
Felelős:  osztályvezető, képzésfelügyelő és megbízott munkatárs  
Határidő: havonta (ell. tervben meghatározottak szerint) 
A feladatban résztvevők száma: 2 fő 
 
2. A képzőszervek cél ellenőrzése, szakmai jogszabályi változások révén létrejött új bizonylatok bevezetésének, és 

szabályszerű használatának ellenőrzése. 
 

Felelős: osztályvezető, képzésfelügyelő és megbízott munkatárs  
Határidő: negyedévente 8 alkalom 



 99 

A feladatban résztvevők száma: 2 fő 
 
3. A járművezető képzés ellenőrzése alatt, szerzett tapasztalatok összegzése és visszacsatolása iskolavezetői, és 

továbbképzési értekezleteken. 
 
Felelős: osztályvezető és képzésfelügyelő 
Határidő: folyamatos 
A feladatban résztvevők száma:  2 fő 
 
4. Járművezető képzésben résztvevő oktatók, oktató járművek ellenőrzése, a Forgalmi Osztály munkatársaival és a 

rendőrséggel közösen. 
Felelős: Benkő Mihály osztályvezető, képzésfelügyelő 
Határidő: félévente 
A feladatban résztvevők száma: 2 fő 

 
5. Az oktatási és vizsgahelyek (Bü. tantermek, vizsgapályák) alkalmasságának folyamatos ellenőrzése. Vizsgapályák 

rendeltetésszerű használatának ellenőrzése, javaslattétel e területek karbantartására, a szükséges felújítások 
elvégzésére. 

 
Felelős: osztályvezető, képzésfelügyelő és megbízott munkatárs 
Határidő: félévente, 2 alkalom 
A feladatban résztvevők száma:  3 fő 

 
 
 

Útügyi Osztály 
 

Békés megye közutjain közlekedésbiztonsági ellenőrzések végrehajtása. 
 
1. Szintbeni vasúti átjárók és vasúti gyalogos átkelőhelyek 20 %-ának koncentrált ellenőrzése a Békés Megyei 
Kormányhivatal Összevont ellenőrzési terve 4.1 – 4.7 pontjának megfelelően. 
Felelősök: osztályvezető  
Határidő:III. negyedév, 2014. december 31. 
Feladatban résztvevők száma:  5 fő  
 
Látható hatóság jegyében a közeledésbiztonság javítása érdekében tervezett további ellenőrzéseink. 
2. Kijelölt gyalogos átkelőhelyek ellenőrzése, nyilvántartás pontosítása 
Felelősök: Szabó Eszter útügyi referens  
Határidő:negyedéves rendszerességgel, 2014. december 31. 
Feladatban résztvevők száma:  4 fő  
 
3. Veszélyes közúti csomópontok közút kezelőkkel és a rendőrhatósággal közösen végzett közlekedésbiztonsági 
felülvizsgálata 
Felelősök: Nagy Sándor útügyi referens  
Határidő:negyedéves rendszerességgel, 2014. december 31. 
Feladatban résztvevők száma:  4 fő  
 
4. Útépítések építésfelügyeleti ellenőrzése. 
Felelősök: Paulik Mihály útügyi munkatárs 
Határidő: negyedéves rendszerességgel, 2014. december 31. 
Feladatban résztvevők száma:  4 fő  
 
5. Iskolák környékének közlekedésbiztonsági felülvizsgálata 
Felelősök: Szikora Mihály útügyi referens  
Határidő: negyedéves rendszerességgel, 2014. december 31. 
Feladatban résztvevők száma:  3 fő  
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6. Közreműködés a közútkezelők által tartott eseti, illetőleg éves forgalmi rend felülvizsgálatokban. 
Felelősök: Paulik Mihály útügyi munkatárs és Nagy Sándor útügyi referens   
Határidő: folyamatos, 2014. december 31. 
Feladatban résztvevők száma:  2 fő  
 

Békéscsaba, 2013. december 06. 

                                                                                                                     Dobók ői György 
                                                                                                                            igazgató 
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                                                                                                                                    11. függelék 
A Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal a 
 
1.1. Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hiva tal Okmányirodai Osztály 
 
 
Ellenőrzés tárgya: egyéni vállalkozók tevékenységének ellenőrzése 
 
Az ellen őrzés célja: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) 3/A. § 
(2) bekezdés e) pontja alapján az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének ellenőrzése 
 
Ellenőrzési id őszak: 2013.01.01-2014.05.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 2014. június 1. - 2014. szeptember 30. 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § a) pontja szerinti ellenőrzéssel 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere:  
1.) képesítéshez kötött tevékenység esetén az egyéni vállalkozó a jogszabályban meghatározott képesítéssel 
rendelkezik-e (Evtv. 16. § (2) bekezdés), 
2.) amennyiben az egyéni vállalkozó képesítéssel nem rendelkezik, a tevékenység folytatásában közreműködő, általa 
határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van-e olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik, (Evtv. 16. § (2) 
bekezdés) 
3.) ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági 
engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti 
(Evtv. 15. § (3) bekezdés), 
4.) ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat 
valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell (Evtv. 16. § (3) bekezdés), 
5.) az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) 
és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni (Evtv. 16. § (4) bekezdés), 
6.) amennyiben az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti, akkor annak időtartama megfelel az Evtv. 18. § (1)  
bekezdésben foglaltaknak, 
7.) a vállalkozói tevékenység szüneteltetésének időtartama alatt annak ellenőrzése, hogy az egyéni vállalkozó  
egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot  
nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat (Evtv. 18. § (3) bekezdés) 
 
Békés, 2013. december 16. 
 
 
 
                  Dr. Farkas László 
                                                                                    okmányirodai osztályvezető  
 
 
 
Jóváhagyta:     
 
                                                                                         Dr. Csarnai Judit 
                                                                                         járási hivatalvezető 
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11.2. Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hiv atal Hatósági Osztály 

 

Ellenőrzés tárgya: a járási hivatal illetékességi területén fellelhető egyházi és köztemetők temetkezési szolgáltatása, 
temető üzemeltetése. 
 
Az ellen őrzés célja: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: tv.), valamint a  
végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rend.-ben (továbbiakban: Korm. rend.) foglalt előírások ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2013. január 1-ét követő időszak. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 2014  február iratbekérés, 2014. február-május 31-ig helyszíni ellenőrzés. 
 
Az ellen őrzés eszköze : a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás 
rendelkezésre áll-e, megfelelően, naprakészen vezetett-e (tv. 16. § f), tv. 18. §, Korm. rend 41. § (1)); 
Temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak mértéke, temetőgondnoki 
feladatok, kötelezettségek) rendelkezése áll-e, tartalmát tekintve a tv. és korm. rend.-ben foglaltaknak megfelel-e  (tv. 6. 
§ (4), tv. 16. §, Korm. rend 41/A. §) 
Temetői térkép rendelkezésre áll-e (Korm.r. 17§ (1)); Sírhelytáblák, sorok számozása megfelelő-e (Korm. r. 10. § (2); 
Rendelkezési jog időtartama betartott-e (tv. 22. § (4), Korm. rend. 18. § (1)); Ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató 
helyiség, technikai helyiség) rendszeres takarítását elvégzik-e (Korm.r. 5.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) bekezdés Korm. 
r. 5.§ (6), tv. 16. § d); Hűtés megfelelő-e (Korm.r. 5.§ (3)); Tájékoztatás nyitvatartásról, temetők rendjéről megfelelően 
történik-e (Korm.r. 17.§ (3)); Fásítás megfelelő mértékű-e (Korm.r. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));   
Parkoló rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  
Megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); Kerítés megfelelő-e (Korm.r. 3.§ 
(3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) (Korm.r. 8. § (1) lezárt temető)); 
Hulladékgyűjtés megfelelően történik-e (Korm.r. 4.§ (1), tv. 16. § j)); Vízvételi lehetőség biztosított-e (Korm.r. 4.§ (2), tv. 
6. § (1), tv. 13. § (1));  
Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban foglaltak megtartásra kerülne-e 
(Korm.r. 55.§ (3), tv. 39. §);  
Jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. r. 54. § (1) tv. 17. §); 
Telephely megfelelően kialakított-e (Korm.r. 47.- 48.§);  
Tevékenységet engedélyező határozat (száma, kelte) a végzett tevékenység az engedélyben foglaltaknak megfelelően 
történik-e (tv. 30. § (1));  
Milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása (tv. 25. §); Ügyfélfogadás (helyisége, rendje) megfelelően történik-
e (Korm.r. 47.§ (1), (2), tv. 26. § (2)); Kellékbemutató helyiséget kialakítottak-e (Korm. r. 47. § (1), tv. 26. § (3));Halott 
szállítása megfelelően történik-e (Korm.r. 43. § tv. 35. §) Halott-szállító jármű (tisztítása, fertőtlenítése, naplóvezetés) 
megfelelő-e (Korm.r. 44.§ (1), 45. § (3) tv. 35. §); Alkalmazottak, szakképesítése (Korm.r. 51. § (1) tv. 26. § (1)); 
Vagyoni biztosíték rendelkezésre áll-e (Korm.r. 52. § , 53. § tv. 30. §);                                              Kifogásolható 
közegészségügyi (higiénés) körülmény esetén a Ket. 94. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint jegyzőkönyv erre 
vonatkozó része megküldendő a járási népegészségügyi intézet részére.   
 
 
Ellenőrzés tárgya: az üzletszerű társasház- és ingatlankezelő tevékenység ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja: az ingatlanvállalkozás-felügyeletei hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rend. 1. §, 
valamint a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 
szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól 
szóló 23/2013. VI. 28.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a társasházkezelő, az 
ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység 
üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) 
NGM rendeletben foglalt előírások ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2013. január 1-ét követően (folyamatos). 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 2014. június – szeptember. 
 
Az ellen őrzés eszköze: Ket. 89. § a) pontja alapján adatszolgáltatás (büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás, 
köztartozás-mentesség, cégnyilvántartási adatok, egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartása tekintetében) és 
iratbemutatás (szakképesítés igazolása). 
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Az ellen őrzés szempontrendszere: a természetes személy, szolgáltató, gazdálkodó szervezet személyesen 
közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételeivel rendelkezik-e  
A tevékenység folytatásának feltételei (a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 49. § (1) bekezdése): 
- büntetlen előélet, 
- a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 
- ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított köztartozása nincs, 
- rendelkezik a jogszabályban előírt szakképesítéssel. 
A tevékenység folytatásának további feltételei (a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az 
ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 
nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. §): 
- természetes személy szolgáltató esetén a tevékenységet az végezheti, aki a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló  
miniszteri rendelet szerinti társasházkezelői, ingatlankezelői,  
ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítéssel rendelkezik, és olyan gazdálkodó 
szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa  
nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, 
- gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén a tevékenységet olyan szervezet végezheti, amelynek tevékenységi köre az 
általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti  
ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, és amely legalább egy 
 olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga 
látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, 
 aki a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e rendelet szerinti nyilvántartásban 
szerepel. 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégnyilvántartásból nem törölték-e, felszámolási, végelszámolási eljárás vele 
szemben van-e folyamatban, 
- az egyéni vállalkozó szolgáltató az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásában szerepel-e. 
 
 
 
Ellenőrzés tárgya: állatpanzió és állatmenhely engedélyek ellenőrzése 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (5) 
bekezdése.   
 
Az ellen őrzés célja: 1. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény az állatmenhely és 
állatpanzió létesítésének és fenntartásának általános szabályai fejezetben foglalt 41. § -ban meghatározottak szerint 
kiadott engedélyben foglaltak megvalósulásának ellenőrzése 
2. Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 
23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 10. §- 12. §-ában foglaltak ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014. január 1.- 2014.december 31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: bejelentés alapján folyamatosan. 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
Az ellenőrzés szempontrendszere: Az állatpanzió, állatmenhely működése megfelel-e az 1998. évi XXVIII. törvény 41. 
§-ban meghatározottak szerint kiadott működési engedélyben foglaltaknak, különös tekintettel az alábbiakra: 
a) az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei tartósan és folyamatosan rendelkezésre állnak; 
b) a rendszeres állatorvosi ellátás biztosított; 
c) az állatotthon működtetése nem sérti a köznyugalmat; 
d) az állatotthon vezetője vagy a működési szabályzatban megjelölt felelős személy szakirányú végzettséggel 
rendelkezik; 
e)a tartós működtetéshez szükséges vagyoni fedezet biztosított. 
 Az állatpanzió és állatmenhely működése a 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 12. § (3) 
bekezdése alapján kiadott működési szabályzatának megfelelően működik, az abban foglaltakat betartja. 
 
 
Ellenőrzés tárgya: a levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján Korm. 
rendelet előírásai betartásának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014. január 1.- 2014. december 31. 
Az ellen őrzés ütemezése: bejelentés alapján folyamatosan. 
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Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: a Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal járási 
hivatala hatáskörébe kizárólag az alábbi források tartoznak: 
- a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrása, 
- a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrása, 
- az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló 
tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrása, 
- a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterhelés és 
- a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrás. 
Ellenőrzési területek: 
- az általános levegővédelmi követelmények érvényesülnek-e (Korm. rendelet 4-5. §-ai) 
- a diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesítik-e (Korm. rendelet 26. § (1) bek.) 
- a diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres 
karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik-e (Korm. rendelet 26. § (2) bek.) 
- a bűzzel járó tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával végzik-e (Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bek.) 
 
Békés, 2013. december 16. 
 
 
                                                                                                  Dr. Csarnai Judit 
                                                                                                 járási hivatalvezető 
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11.3. Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hiv atal Járási Földhivatala 
 

AZ  ELLENŐRZÉSI TERV CÉLJA 
 
Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, 
földvédelem) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson a földhivatal által 2014. évben lefolytatandó hatósági 
ellenőrzések megtervezéséhez. 
 
I. AZ INGATLANÜGYI  HATÓSÁG  ÁLTAL  LEFOLYTATÁSRA  KERÜLŐ ELLENŐRZÉSEK  ÁLTALÁNOS  CÉLJA 

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja a jogszabályokban előírt kötelezettségek 
teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 
Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való 
figyelmeztetés és végső esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az egységes jogalkalmazás 
érdekében. 
 
II. AZ  ELLENŐRZÉSI TERV ÁLTALÁNOS  IRÁNYELVEI 
 
Az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának biztosítása 
A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, költségtakarékosság és a 
hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 
A terv összeállításánál figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira. 
 
III. AZ  EGYES HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  JOGSZABÁLYI  HÁTTERE 
 
1. Takarnet-ellen őrzés 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény  (a továbbiakban: Inytv.)  72-75. §, valamint 79. § 

 
Az Inytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő lekérdezések kivételével – a 
lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok 
ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az 
iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték. A naplónak minden esetben tartalmaznia kell a 
lekérdezés időpontját, a lekérdezést végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, 
helyrajzi szám), díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó jogszabályi 
rendelkezésre való hivatkozást. 
 
Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők 
adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi hatóság és a rendszer 
üzemeltetője a felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a 
biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi hatóság, 
illetve a rendszer üzemeltetőjének javaslata alapján – a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) 
határozatot hoz. 
 
Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való szolgáltatása 
(továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 
 

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL  törvény  (a 
továbbiakban: Ket. ) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket. 39.§, 49.§, valamint 87-94. §). 

 
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény  (a továbbiakban: Díjtörvény ) 30-31. §-ai a tulajdonilap-
másolat igazgatási szolgáltatási díja alól teljes személyes díjmentességben részesülők körét, valamint a 
tárgyánál fogva díjmentes eljárások taxatív felsorolását tartalmazza. 

 
A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott eljárásokhoz (pl. hagyatéki 
eljárás, közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles 
tulajdonilap-másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet megalapozó eljárás, az ügyszám, 
illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével – a felhasználás célját hitelt érdemlően igazolni kell. Az 
elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem hiteles és hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az 
erről készített papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél 
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részére nem adható tovább. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a 
díjmentesség igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá az ú. n. továbbszolgáltatási tilalom megsértése 
esetén az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal 
kötelezi. A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. 
 

• A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  (továbbiakban Korm. rendelet ) 7. § (2) és (3) bekezdése értelmében Az 
Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság 
megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a 
hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult 
ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy 
felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét. (3) Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerinti, a járási 
földhivatal bevonásával történő ellenőrzésre és a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy 
felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a megyei – 
Budapesten a fővárosi – földhivatalt jelöli ki. 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM 

rendelet  (a továbbiakban: Inyvhr. ) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. közjegyző, bírósági végrehajtó, 
felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. E rendelkezések a TakarNet ellenőrzést 
közvetlenül nem érintik. 

 
• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-

nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet  (a továbbiakban: Díjvhr. ) 7. §-a a TakarNet ellenőrzés során beszedett – a 
Díjtörvényben meghatározott mértékű – díj FÖMI és a földhivatalok között megosztásának és átutalásának 
szabályait tartalmazza. 

 
• A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzéséhez a 

Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú tájékoztató szolgál. 
 

• A FÖMI és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 
Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 

 
2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzése 
 

• A Ket. 88. §-a alapján a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  (a továbbiakban: Tfvt. ) kötelező és rendszeresen 
lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdésében előírtakat a 
földhivatal rendszeresen ellenőrzi. 

 
A Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
„5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet 
művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások 
betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). 
(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő terméssel kell hasznosítani.  
(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett 
célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás) 
(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen 
elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, 
illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). 
(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén az 
ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs 
bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett 
földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet 
közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli. 
 
A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és 
Térinformatikai Főosztálya által elrendelt határszemle ellenőrzésének keretében kerülnek lefolytatásra az erdő 
nélküli termőterület 10-20%-os arányban meghatározott területén. 
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3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  
 

• A Ket. 88. §-a alapján A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény  (a továbbiakban: Éltv. ) 17. § (4) 
bekezdése érdekében a fölhasználó köteles adott év június 30. napjáig  az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. 

• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés 
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008 (VIII. 30.) Korm. rendelet  (a 
továbbiakban: Vhr. ) tartalmazza, hogy a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre, vagy bejelentés alapján, 
külterületen az ingatlanügyi hatóság, vagyis a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 
149/2012 (XII. 28.) VM rendelet  (a továbbiakban: Jár.r ) szerint területileg illetékes járási földhivatal (a 
továbbiakban: járási földhivatal), belterületen a jegyző végzi, az Éltv . 17. § (4) bekezdésében foglaltak 
betartásának ellenőrzése érdekében. 

• Ugyanezen bekezdés rögzíti, hogy a járási földhivatal saját kezdeményezésre a helyszíni ellenőrzést a Vhr.  4. 
§-ában meghatározott területeken folytatja le. 
A Vhr. 4. § (1) bekezdése értelmében a járási földhivatal saját kezdeményezésre végez helyszíni ellenőrzést: 
a) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken, illetve 
b) a tevékenységével összefüggésben szerzett információi alapján parlagfűvel fertőzött területeken. 

 
 
IV. AZ  INGATLANÜGYI  HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  KERETÉBEN,  2014. ÉVBEN  A  JÁRÁSI  

FÖLDHIVATALNAK  A  KÖVETKEZŐKET  KELL  KIEMELTEN  VIZSGÁLNIUK  (AZ  ELLENŐRZÉSEK  

SZEMPONTJAI) 

1. TakarNet ellen őrzés 

• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI (2012. év előtt a Vidékfejlesztési 
Minisztérium) által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók 
(Inytv. 72-74. Inyvhr 113/A-113/E.§) által végzett lekérdezésekre. 

• Jogszerűtlen felhasználás: valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott hozzáférési jogosultság 
iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött szolgáltatási szerződésben foglalt felhasználási 
céltól és módtól eltérő igénybevétel, így különösen a lekérdezett adatok változatlan, vagy módosított 
(kiegészített, csökkentett) tartalommal történő továbbadásával (továbbszolgáltatásával), akár ingyenesen, akár 
ellenszolgáltatás fejében került rá sor,a név szerinti lekérdezési jogosultság előírástól eltérő használatával, a 
hozzáférés jogosulatlan személy részére történő átengedésével, továbbá a biztonsági előírások megsértésével. 
Emellett a naplózási kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra vonatkozó előírások 
megsértése is jogszerűtlen felhasználásnak tekinthető. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: felhasználók) 
adatlekérdezései jogszerűségének –pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi díjmentes lekérdezés, napló 
jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése a Földmérési és Távérzékelési Intézet által 
készített gépi napló és a felhasználó által a lekérdezésekről vezetett napló összevetése alapján történik. 

• Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az. ún. 
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett adatok továbbítására, 
továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés jogosulatlan átengedésére. 

• A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következető szempontokra figyelemmel kell elvégezni: 
o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó jelszó megőrzése 

a jogosulatlan hozzáféréstől; 
o a számítógépen vezetett ingatlan-nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus formában történő 

tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges; 
o különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt tulajdoni lapok 

tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá; 
o amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok jogosulatlan 

hozzáférés elleni védelméről; 
o a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a lekérdezett 

adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályi előírások és 
szerződéses kikötések betartására. 

 
2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

A Tfvt-ben meghatározott földrészleteken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék- és ideiglenes hasznosítási 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 
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3. A parlagf űvel fert őzött terület felkutatása  

Külterületen a járási földhivatalok által az Éhft. 17.§ (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése. 
 
 
 
V. AZ  ELLENŐRZÉST VÉGZŐK  HATÁSKÖRE  KITERJED 

  
1. TakarNet ellen őrzés  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel meglétére, 
• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 
• a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. továbbadási tilalom betartása) 

kötelezettségek vizsgálatára, 
• az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásunkra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 

részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint egyéb („nem hivatalos”) forrásból származó 
információk (pl. reklámok, hirdetések, internetes honlapok célzott megfigyelése révén) vizsgálatára is. 

 
2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
 
3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
 
VI. AZ ELLENŐRZÉSI TERV TARTALMA 

1. Takarnet-ellen őrzés 
 
• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés ill. meghatározott esetekben a napló ellenőrzött időszakra vonatkozó másolatának 

bekérése  
• ellenőrzés időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint  
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala által elkészített beosztás 

szerint  
• az ellenőrzésben résztvevők: 

o Nyúzó Erika 
o Kiss Tamás 

 
2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzésének lényeges adatai:  
 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• 2014. június 1-től 2014. szeptember 30-ig 
• ellenőrizendő település: a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya 

utasításában foglalt területnagyság alapján kerül kiválasztásra 
• ellenőrizendő terület: a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya utasítása 

szerinti ha 
• az ellenőrzést végzi:  

o  Szabó Mihály 
 
3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

 
• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• 2014. július 1-től 2014. október 30-ig 
• ellenőrizendő település: járási földhivatal illetékességi területe 
• az ellenőrzést végzi: 

o Szabó Mihály 
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A Békési Járási Hivatal Járási Földhivatala a Takar Net ellen őrzés során és a parlagf ű ellenőrzésekben csak, 
mint közrem űködő hatóság vesz részt, hatósági döntést nem hoz. 
 
 
Békés, 2013. december 16. 
 
 
 
 
 
 
 Kiss Tamás 
 járási földhivatal-vezető 
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                                                                                                                                                                                12. függelék   
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hi vatala  
 
 
12.1. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járás i Hivatal Okmányirodai Osztály 
 
Ellenőrzés tárgya: egyéni vállalkozók tevékenységének ellenőrzése. 
Az ellen őrzés célja: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) 3/A. § 
(2) bekezdés e) pontja alapján az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése:  
I. 2014. január 1. napjától az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül. 
II. 2014. január 1. napjától adatváltozás bejelentése esetén folyamatosan. 
III. 2014. január 1-től 2014. december 31-ig folyamatosan: a szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenységet folytató 
egyéni vállalkozók, valamint az egyéni egészségügyi vállalkozók összeférhetetlen tevékenységi köreinek vizsgálata. 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § a) pontja szerinti ellenőrzéssel. 
 
Az ellenőrzés szempontrendszere: 1.) képesítéshez kötött tevékenység esetén az egyéni vállalkozó a jogszabályban 
meghatározott képesítéssel rendelkezik-e (Evtv. 16. § (2) bekezdés), 
2.) amennyiben az egyéni vállalkozó képesítéssel nem rendelkezik, a tevékenység folytatásában közreműködő, általa 
határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van-e olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik, (Evtv. 16. § (2) 
bekezdés) 
3.) ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet- hatósági 
engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti 
(Evtv. 15. § (3) bekezdés), 
4.) ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat 
valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell (Evtv. 16. § (3) bekezdés), 
5.) az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) 
és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni (Evtv. 16. § (4) bekezdés), 
6.) amennyiben az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti, akkor annak időtartama megfelel az Evtv. 18. § (1)  
bekezdésben foglaltaknak, 
7.) a vállalkozói tevékenység szüneteltetésének időtartama alatt annak ellenőrzése, hogy az egyéni vállalkozó  
 
egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot  
nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat (Evtv. 18. § (3) bekezdés) 
 
 
 
Békéscsaba, 2013. december 16. 
                                                                                                     
                                                                                                  Bauk óné Dr. Pribojszki Szabina 
                                                                                                           okmányirodai osztályvezető 
 
 
 
Jóváhagyta:     
 
                                                                                                   Dr. Marosvölgyi Emese 
                                                                                                       járási hivatalvezető 
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12.2. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járás i Hivatal Hatósági Osztály 
 
Az ellen őrzés tárgya : a járási hivatal illetékessége területén fellelhető egyházi és köztemetők temetkezési 
szolgáltatása, temető üzemeltetése. 
Az ellen őrzés célja : a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: tv.), valamint a  
végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rend.) foglalt előírások ellenőrzése 
 
Ellenőrzési id őszak : 2013.01.01-2013.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 2014. március Békéscsaba, 2014. április Doboz, 2014. május Kétsoprony, 2014. június 
Gerendás, 2014. július Telekgerendás, 2014. augusztus Újkígyós, 2014. szeptember Szabadkígyós, 2014. október 
Csorvás, 2014. november Csabaszabadi. 
 
Az ellen őrzés eszköze : a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere : nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás 
rendelkezésre áll-e, megfelelően, naprakészen vezetett-e (tv. 16. § f), tv. 18. §, Korm. rend 41. § (1)); 
Temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak mértéke, temetőgondnoki 
feladatok, kötelezettségek) rendelkezése áll-e, tartalmát tekintve a tv. és korm. rend.-ben foglaltaknak megfelel-e  (tv. 6. 
§ (4), tv. 16. §, Korm. rend 41/A. §) 
Temetői térkép rendelkezésre áll-e (Korm.r. 17§ (1)); Sírhelytáblák, sorok számozása megfelelő-e (Korm. r. 10. § (2); 
Rendelkezési jog időtartama betartott-e (tv. 22. § (4), Korm. rend. 18. § (1)); Ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató 
helyiség, technikai helyiség) rendszeres takarítását elvégzik-e (Korm.r. 5.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) bekezdés Korm. 
r. 5.§ (6), tv. 16. § d); Hűtés megfelelő-e (Korm.r. 5.§ (3)); Tájékoztatás nyitvatartásról, temetők rendjéről megfelelően 
történik-e (Korm.r. 17.§ (3)); Fásítás megfelelő mértékű-e (Korm.r. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));   
Parkoló rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  
Megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); Kerítés megfelelő-e (Korm.r. 3.§ 
(3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) (Korm.r. 8. § (1) lezárt temető)); 
Hulladékgyűjtés megfelelően történik-e (Korm.r. 4.§ (1), tv. 16. § j)); Vízvételi lehetőség biztosított-e (Korm.r. 4.§ (2), tv. 
6. § (1), tv. 13. § (1));  
Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban foglaltak megtartásra kerülne-e 
(Korm.r. 55.§ (3), tv. 39. §);  
Jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. r. 54. § (1) tv. 17. §); 
Telephely megfelelően kialakított-e (Korm.r. 47.- 48.§);  
Tevékenységet engedélyező határozat (száma, kelte) a végzett tevékenység az engedélyben foglaltaknak 
megfeleleően történik-e (tv. 30. § (1));  
Milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása (tv. 25. §); Ügyfélfogadás (helyisége, rendje) megfelelően történik-
e (Korm.r. 47.§ (1), (2), tv. 26. § (2)); Kellékbemutató helyiséget kialakítottak-e (Korm. r. 47. § (1), tv. 26. § (3));Halott 
szállítása megfeleleően történik-e (Korm.r. 43. § tv. 35. §) Halott-szállító jármű (tisztítása, fertőtlenítése, naplóvezetés) 
megfelelő-e (Korm.r. 44.§ (1), 45. § (3) tv. 35. §); Alkalmazottak, szakképesítése (Korm.r. 51. § (1) tv. 26. § (1)); 
Vagyoni biztosíték rendelkezésre áll-e (Korm.r. 52. § , 53. § tv. 30. §); Kifogásolható közegészségügyi (higiénés) 
körülmény esetén a Ket. 94. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint jegyzőkönyv erre vonatkozó része 
megküldendő a járási népegészségügyi intézet részére.   
 
 
Ellenőrzés tárgya:  az üzletszerű társasház- és ingatlankezelő tevékenység ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja: az ingatlanvállalkozás-felügyeletei hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. Rend. 1. 
§, valamint a  a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -
közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes 
szabályairól szóló 23/2013. VI. 28.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói 
tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 
23/2013. (VI. 28.) NGM rendeletben foglalt előírások ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: az ingatlanvállalkozás-felügyeletei hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. Rend. 1. 
§, valamint a  a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -
közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes 
szabályairól szóló 23/2013. VI. 28.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói 
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tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 
23/2013. (VI. 28.) NGM rendeletben foglalt előírások ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 2014. október 
 
Az ellen őrzés eszköze: Ket. 89. § a) pontja alapján adatszolgáltatás (büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás, 
köztartozás-mentesség, cégnyilvántartási adatok, egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartása tekintetében) és 
iratbemutatás (szakképesítés igazolása).  
 
Az ellen őrzés szempontrendszere : a természetes személy, szolgáltató, gazdálkodó szervezet személyesen 
közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételeivel rendelkezik-e.  
A tevékenység folytatásának feltételei (a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 49. § (1) bekezdése): 
- büntetlen előélet, 
- a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 
- ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított köztartozása nincs, 
- rendelkezik a jogszabályban előírt szakképesítéssel. 
A tevékenység folytatásának további feltételei (a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az 
ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 
nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. §): 
- természetes személy szolgáltató esetén a tevékenységet az végezheti, aki a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló  
miniszteri rendelet szerinti társasházkezelői, ingatlankezelői,  
ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítéssel rendelkezik, és olyan gazdálkodó 
szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa  
nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, 
- gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén a tevékenységet olyan szervezet végezheti, amelynek tevékenységi köre az 
általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti  
ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, és amely legalább egy 
 olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga 
látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, 
 aki a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e rendelet szerinti nyilvántartásban 
szerepel. 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégnyilvántartásból nem törölték-e, felszámolási, végelszámolási eljárás vele 
szemben van-e folyamatban, 
- az egyéni vállalkozó szolgáltató az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásában szerepel-e. 
 
 
Ellenőrzés tárgya: állatpanzió és állatmenhely engedélyek ellenőrzése 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (5) 
bekezdése. 
 
Az ellen őrzés célja :  
1. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény az állatmenhely és állatpanzió létesítésének és 
fenntartásának általános szabályai fejezetben foglalt 41. § -ban meghatározottak szerint kiadott engedélyben foglaltak 
megvalósulásának ellenőrzése 
2. az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 
23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 10. §- 12. §-ában foglaltak ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak : 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése : 2014. szeptember 
 
Az ellen őrzés eszköze : a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere : az állatpanzió, állatmenhely működése megfelel-e az 1998. évi XXVIII. törvény 41. 
§-ban meghatározottak szerint kiadott működési engedélyben foglaltaknak, különös tekintettel az alábbiakra: 
a) az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei tartósan és folyamatosan rendelkezésre állnak; 
b) a rendszeres állatorvosi ellátás biztosított; 
c) az állatotthon működtetése nem sérti a köznyugalmat; 
d) az állatotthon vezetője vagy a működési szabályzatban megjelölt felelős személy szakirányú végzettséggel 
rendelkezik; 
e)a tartós működtetéshez szükséges vagyoni fedezet biztosított. 
 
Az állatpanzió és állatmenhely működése a 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 12. § (3) 
bekezdése alapján kiadott működési szabályzatának megfelelően működik, az abban foglaltakat betartja. 
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Ellenőrzés tárgya : a levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja : a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján Korm. 
rendelet előírásai betartásának ellenőrzése- 
 
Ellenőrzési id őszak:  2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése : bejelentés alapján folyamatosan. 
 
Az ellen őrzés eszköze : a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere : a Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal járási 
hivatala hatáskörébe kizárólag az alábbi források tartoznak: 
- a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrása, 
- a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrása, 
- az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló 
tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrása, 
- a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterhelés és 
- a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrás. 
Ellenőrzési területek: 
- az általános levegővédelmi követelmények érvényesülnek-e (Korm. rendelet 4-5. §-ai) 
- a diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesítik-e (Korm. rendelet 26. § (1) bek.) 
 
- a diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres 
karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik-e (Korm. rendelet 26. § (2) bek.) 
- a bűzzel járó tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával végzik-e (Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bek.) 
 
 
 
Békéscsaba, 2013. december 16. 
                                                                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                                                             Dr. Marosvöl gyi Emese 
                                                                                                                                                 járási hivatalvezető 
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12.3. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járás i Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivat ala 
 
 
A hatóság 

− székhelye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17., 
− postázási címe: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17., Pf.: 512. 
− címe: 5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4. II. emelet. 
− további elérhetőségei: tel.:06-66-441-536/ mellékszámok: 118, 166, 191  

e-mail: bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu honlap: www.bekeskh.hu 
 

I. 

ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉSEK 

Az építésfelügyeleti hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 61. § alapján 
ellenőrzést végez. 

1. Az ellen őrző hatóság általános feladata 

Az építésfelügyeleti hatóság az Eljr. 58. § alapján  ellenőrzi vagy ellen őrizheti 

A bontási tevékenység megkezdésének bejelentése nélkül vagy az építésfelügyeleti hatóság tiltása ellenére végzett 
építési tevékenységet, 

− az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, 
− azt, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek-e a tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal, 
− az építőipari kivitelezési dokumentáció meglétét, 
− az építési napló vezetését és annak tartalmát, 
− az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások betartását. 
A meglévő építmények körében a jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését, valamint - az 

építésügyi és örökségvédelmi hatósággal együttműködve - azt, hogy a műemlékek műszaki állapota nem 
veszélyezteti-e a műemléki értékeket. 

Felkutatja 
− a) a szabálytalan építési tevékenységeket, 
− b) az építési vagy bontási engedély nélkül vagy bontási tudomásulvétel nélkül végzett építési tevékenységeket, 
− c) az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén a településrendezési tervek, valamint a helyi 

építési szabályzat és az országos építési követelmények megsértésével végzett építési tevékenységeket. 
Az előzőekben meghatározott ellenőrzéséhez, a tényállás tisztázásához az építésügyi monitoring (ÉMO) 

alkalmazásával adatokat szerezhet be, előzmény iratokat és állapotdokumentumokat vizsgálhat. 
A helyszíni ellenőrzést egyidejűleg legalább két fő végzi. Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzésbe más - 

jogszabályban erre felhatalmazott - szervet, szervezetet is bevonhat, az építési helyszín ellenőrzését az 
építésfelügyelő a bevont szerv, szervezet képviselőjével is lefolytathatja. 

 
2. Az ellen őrző hatóság általános hatásköre és illetékessége 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Éhk) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint, illetékessége az 1. melléklet II. rész 3. sorszáma 
szerint: Békéscsabai-, Békési-, Szeghalmi járások területe.  
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3. Ellenőrzési id őszak 

2014. január 1. – 2014. december 31. között. 

4. Ellenőrzés szempontrendszere 

Az Eljr. 61. § (1), (4) és (5) bekezdése szerint: 

Az építésfelügyeleti hatóság köteles évente legalább egyszer ellenőrzést tartani a tudomásulvételi eljárás alapján 
megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység helyszínén. Az e körbe nem tartozó építési tevékenységek 
ellenőrzését szúrópróbaszerűen vagy a (4) bekezdés szerinti ellenőrzési utasításban foglaltak szerint végzi. 

Az építésügyért felelős miniszter az Eljr. 58. § (2) bekezdés b) pontja, az 58. § (3) és (4) bekezdése szerinti 
ellenőrzésre az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig a tárgyévre vonatkozóan ellenőrzési utasítást ad ki, 
amelyben 
a) meghatározza 
aa) a tárgyi évben tartandó építésfelügyeleti célvizsgálatok szempontrendszerét, 
ab) azokat a településeket, településrészeket, ahol összevont építésfelügyeleti hatósági ellenőrzést kell tartani; és 
b) az előző évi nyilvántartási adatok alapján javaslatot tesz utóvizsgálati ellenőrzésre azokon a településeken, 

településrészeken, ahol a szabálytalanságok száma növekedett. 
Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéseit - az építésügyi hatóság, az illetékes területi építész-, illetve mérnöki kamara, 

valamint területi ipar- és kereskedelmi kamara, továbbá az építtetői fedezetkezelők javaslatát is figyelembe véve - 
az építésügyért felelős miniszter ellenőrzési utasítás figyelembevételével az ellenőrzési időszakot megelőző 15. 
napjáig elkészített éves munkaterv szerint végzi.” 

Az ismertetett további szempontok az építésügyért felelős miniszter (Belügyminiszter) utasításban megadottak 
megfelelően kerülnek a későbbiekben meghatározásra. 

5. A hatósági ellen őrzés eszközei 

a) Helyszíni ellenőrzés. 

b) Elektronikus hatósági nyilvántartási rendszerben távoli eléréssel való ellenőrzés (pld: e-napló ellenőrzése).  
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6. Tervezett hatósági ellen őrzések száma járásonként  

 Település/körzet Tervezett éves ellen őrzések száma 

1. Békéscsabai Járás illetékességi területe 80 

2. Békési Járás illetékességi területe 75 

3. Szeghalmi Járás illetékességi területe 70 

Összesen: 225 

Ellenőrzések havi ütemezése 
 

Időszak Település 
Ellenőrzési 

szempontok 

Tervezett 
ellenőrzések 

száma 

Összevont 
ellenőrzések 

száma 
Összesen  

Január 
Mezőberény, 

Füzesgyarmat, Békés 
- - - 

Február 
Békéscsaba, Békés, 

Mezőberény 
20 - 20 

Március 
Szeghalom, Körösladány, 

Köröstarcsa 
23 - 23 

Április 
Békéscsaba, Szeghalom, 

Békés 
20 4 24 

Május 
Békéscsaba, Doboz, 

Békés,  
22 2 24 

Június 
Békéscsaba, Szeghalom, 

Vésztő, Füzesgyarmat 
23 4 27 

Július Szabadkígyós, Újkígyós 15 5 20 
Augusztus Kamut, Murony, Csorvás 18 3 21 

Szeptember 
Békéscsaba, Újkígyós, 

Szabadkígyós, Szeghalom  
20 2 22 

Október 
Békéscsaba, Békés, 

Újkígyós, Szabadkígyós 
15 - 15 

November 
Békéscsaba, Szeghalom, 

Békés 
19 - 19 

December Békés, Szeghalom, Vészt ő 

Meglévő építmények 
körében a jogszabályban 

előírt jókarbantartási 
kötelezettség teljesítését. 

Építési tevékenység 
végzése esetében: 

- Szakmai előírásokban 
foglaltak, különösen 

az építmény 
szerkezetére, a 

kivitelezés 
módszerére és 
technológiájára 

vonatkozó 
követelmények 

betartása. 
- Tervezői, kivitelezői, 

felelős műszaki 
vezetői, építési 
műszaki ellenőri 
jogosultságok 

vizsgálata. 
- Építési napló 
vezetését és annak 

tartalmát. 
- Kiviteli tervek 

vizsgálata. 
További ellenőrzési 

szempontokat a 2014. 
évben kibocsájtásra 

kerülő utasításában az 
építésügyért felelős 

miniszter határozza meg. 

10 - 10 

Összesen:   205 20 225 
 
 

 
A hatósági ellen őrzési eljáráshoz kapcsolódó további jogszabályok 
− A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 
− Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 31. § - 45. §-ai. 
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− Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 
− Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005.(X. 25.) Korm. rendelet. 
− Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet. 
− Az építési műszaki ellenőri, valamint felelős műszaki vezetői szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 

244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet. 
− A településtervezési és az építészeti- műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság 

szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet. 
 

II. 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉSEK 

Az örökségvédelmi hatóság a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 16. §-
a, illetve a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII.20.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Réműrend.) 18. § (1) bekezdése alapján régészeti szempontból, a Kötv. 63. § (5) bekezdése 
és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 88-§-a alapján műemlékvédelmi szempontból ellenőrzést végez. 

1. Az ellen őrző hatóság általános feladata 

A védett kulturális örökség fenntartható - a szakmailag indokolt mértéket meg nem haladó, a védett örökség 
elemeinek állapotromlásához nem vezető, a védett örökségnek a jelen és jövő nemzedékek számára fennmaradását 
biztosító – használatának az ellenőrzése. 
 
A műemlékek és környezetük fenntartása, helyreállítása, védelme, valamint eszmei értékükkel összhangban álló 
hasznosításuk biztosítása. 
 

2. Az ellen őrző hatóság általános hatásköre és illetékessége 

Hatásköre a Réműrend. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint, illetékessége az 1. melléklet 3. sorszáma szerint: Békés 
megye területe.  

3. Ellenőrzési id őszak 

2014. január 1. – 2014. december 31. között. 

4. Ellenőrzés szempontrendszere 

A Kötv. 16. § és a Rém űrend. 18. § (1) bekezdése szerint 

Az örökségvédelmi hatóság a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kormányrendeletben meghatározottak szerint 
ellenőrzi, illetve a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken az örökségvédelmi hatóságnak évenként legalább egy 
alkalommal helyszíni ellenőrzést kell lefolytatnia. 
 
A Kötv. 63. § (5) bekezdés a) pontja szerint 
 
Az örökségvédelmi hatóság figyelemmel kíséri a kulturális örökség elemei állapotát, valamint megfelelő használatát. 

 

5. A hatósági ellen őrzés eszközei 

Helyszíni ellenőrzés. 
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6. Tervezett örökségvédelmi ellen őrzések száma havi bontásban  

 Örökségvédelmi hatáskör db 

1. Régészet  22 

2. Műemlék  10 

Összesen: 32 

 
Ellenőrzések havi ütemezése 

 

Időpont Település Ellenőrzési 
témakörök 

Tervezett 
ellenőrzések 

havonta 

Január - - 

Február - - 

Március Békés, Vésztő Régészet: 2 

Tarhos, Doboz Régészet: 4 
Április 

Szeghalom, Mezőberény Műemlék: 2 

Gyula Régészet: 2 
Május 

Békésszentandrás, Szarvas Műemlék: 2 

Június - - 

Július - - 

Augusztus - - 

Sarkad Régészet: 4 
Szeptember 

Zsadány, Geszt, Biharugra Műemlék: 3 

Dévaványa, Szeghalom, 
Körösújfalu, Orosháza 

Régészet: 8 
Október 

Orosháza Műemlék: 1 

Battonya, Békéscsaba Régészet: 2 
November 

Mezőhegyes, Tótkomlós Műemlék: 2 

December - 

A Kötv. 63. § (5) 
bekezdés a) pontja 
szerint: 
 

A kulturális örökség 
elemei állapotának, 
valamint megfelelő 
használatának a 
figyelemmel kísérése 

- 

Összesen:   32 

 
 
Az örökségvédelmi hatósági eljáráshoz kapcsolódó jo gszabályok 
− A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 
− A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény. 
− A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII.20.) Korm. 

rendelet. 
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− A régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes 
szabályairól szóló 80/2012. (XII.28.) BM rendelet. 

 
− A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) 

Korm. rendelet. 
 

 

Békéscsaba, 2013. december 12. 
 Czeglédi Sándor 
 hivatalvezető 
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12.4.Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási  Hivatal Járási Földhivatala  

 

AZ  ELLENŐRZÉSI TERV CÉLJA 
 
Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, 
földvédelem) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson a földhivatal által 2014. évben lefolytatandó hatósági 
ellenőrzések megtervezéséhez. 
 
I. AZ INGATLANÜGYI  HATÓSÁG  ÁLTAL  LEFOLYTATÁSRA  KERÜLŐ ELLENŐRZÉSEK  ÁLTALÁNOS  CÉLJA 

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja a jogszabályokban előírt kötelezettségek 
teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 
Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való 
figyelmeztetés és végső esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az egységes jogalkalmazás 
érdekében. 
 
II. AZ  ELLENŐRZÉSI TERV ÁLTALÁNOS  IRÁNYELVEI 
 
Az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának biztosítása 
A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, költségtakarékosság és a 
hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 
A terv összeállításánál figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira. 
 
III. AZ  EGYES HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  JOGSZABÁLYI  HÁTTERE 
 
1. Takarnet-ellen őrzés 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény  (a továbbiakban: Inytv.)  72-75. §, valamint 79. § 

 
Az Inytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő lekérdezések kivételével – a 
lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok 
ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az 
iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték. A naplónak minden esetben tartalmaznia kell a 
lekérdezés időpontját, a lekérdezést végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, 
helyrajzi szám), díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó jogszabályi 
rendelkezésre való hivatkozást. 
 
Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők 
adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi hatóság és a rendszer 
üzemeltetője a felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a 
biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi hatóság, 
illetve a rendszer üzemeltetőjének javaslata alapján – a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) 
határozatot hoz. 
 
Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való szolgáltatása 
(továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 
 

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL  törvény  (a 
továbbiakban: Ket. ) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket. 39.§, 49.§, valamint 87-94. §). 

 
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény  (a továbbiakban: Díjtörvény ) 30-31. §-ai a tulajdonilap-
másolat igazgatási szolgáltatási díja alól teljes személyes díjmentességben részesülők körét, valamint a 
tárgyánál fogva díjmentes eljárások taxatív felsorolását tartalmazza. 

 
A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott eljárásokhoz (pl. hagyatéki 
eljárás, közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles 
tulajdonilap-másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet megalapozó eljárás, az ügyszám, 
illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével – a felhasználás célját hitelt érdemlően igazolni kell. Az 
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elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem hiteles és hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az 
erről készített papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél 
részére nem adható tovább. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a 
díjmentesség igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá az ú. n. továbbszolgáltatási tilalom megsértése 
esetén az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal 
kötelezi. A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. 
 

• A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  (továbbiakban Korm. rendelet ) 7. § (2) és (3) bekezdése értelmében Az 
Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság 
megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a 
hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult 
ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy 
felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét. (3) Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerinti, a járási 
földhivatal bevonásával történő ellenőrzésre és a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy 
felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a megyei – 
Budapesten a fővárosi – földhivatalt jelöli ki. 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM 

rendelet  (a továbbiakban: Inyvhr. ) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. közjegyző, bírósági végrehajtó, 
felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. E rendelkezések a TakarNet ellenőrzést 
közvetlenül nem érintik. 

 
• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-

nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet  (a továbbiakban: Díjvhr. ) 7. §-a a TakarNet ellenőrzés során beszedett – a 
Díjtörvényben meghatározott mértékű – díj FÖMI és a földhivatalok között megosztásának és átutalásának 
szabályait tartalmazza. 

 
• A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzéséhez a 

Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú tájékoztató szolgál. 
 

• A FÖMI és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 
Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 

 
2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzése 
 

• A Ket. 88. §-a alapján a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  (a továbbiakban: Tfvt. ) kötelező és rendszeresen 
lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdésében előírtakat a 
földhivatal rendszeresen ellenőrzi. 

 
A Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
„5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet 
művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások 
betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). 
(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő terméssel kell hasznosítani.  
(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett 
célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás) 
(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen 
elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, 
illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). 
(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén az 
ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs 
bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett 
földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet 
közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli. 
 
A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és 
Térinformatikai Főosztálya által elrendelt határszemle ellenőrzésének keretében kerülnek lefolytatásra az erdő 
nélküli termőterület 10-20%-os arányban meghatározott területén. 
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3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  
 

• A Ket. 88. §-a alapján A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény  (a továbbiakban: Éltv. ) 17. § (4) 
bekezdése érdekében a fölhasználó köteles adott év június 30. napjáig  az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. 

• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés 
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008 (VIII. 30.) Korm. rendelet  (a 
továbbiakban: Vhr. ) tartalmazza, hogy a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre, vagy bejelentés alapján, 
külterületen az ingatlanügyi hatóság, vagyis a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 
149/2012 (XII. 28.) VM rendelet  (a továbbiakban: Jár.r ) szerint területileg illetékes járási földhivatal (a 
továbbiakban: járási földhivatal), belterületen a jegyző végzi, az Éltv . 17. § (4) bekezdésében foglaltak 
betartásának ellenőrzése érdekében. 

• Ugyanezen bekezdés rögzíti, hogy a járási földhivatal saját kezdeményezésre a helyszíni ellenőrzést a Vhr.  4. 
§-ában meghatározott területeken folytatja le. 
A Vhr. 4. § (1) bekezdése értelmében a járási földhivatal saját kezdeményezésre végez helyszíni ellenőrzést: 
a) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken, illetve 
b) a tevékenységével összefüggésben szerzett információi alapján parlagfűvel fertőzött területeken. 

 
IV. AZ  INGATLANÜGYI  HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  KERETÉBEN,  2014. ÉVBEN  A  JÁRÁSI  

FÖLDHIVATALNAK  A  KÖVETKEZŐKET  KELL  KIEMELTEN  VIZSGÁLNIUK  (AZ  ELLENŐRZÉSEK  

SZEMPONTJAI) 

1. TakarNet ellen őrzés 

• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI (2012. év előtt a Vidékfejlesztési 
Minisztérium) által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók 
(Inytv. 72-74. Inyvhr 113/A-113/E.§) által végzett lekérdezésekre. 

• Jogszerűtlen felhasználás: valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott hozzáférési jogosultság 
iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött szolgáltatási szerződésben foglalt felhasználási 
céltól és módtól eltérő igénybevétel, így különösen a lekérdezett adatok változatlan, vagy módosított 
(kiegészített, csökkentett) tartalommal történő továbbadásával (továbbszolgáltatásával), akár ingyenesen, akár 
ellenszolgáltatás fejében került rá sor,a név szerinti lekérdezési jogosultság előírástól eltérő használatával, a 
hozzáférés jogosulatlan személy részére történő átengedésével, továbbá a biztonsági előírások megsértésével. 
Emellett a naplózási kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra vonatkozó előírások 
megsértése is jogszerűtlen felhasználásnak tekinthető. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: felhasználók) 
adatlekérdezései jogszerűségének –pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi díjmentes lekérdezés, napló 
jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése a Földmérési és Távérzékelési Intézet által 
készített gépi napló és a felhasználó által a lekérdezésekről vezetett napló összevetése alapján történik. 

• Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az. ún. 
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett adatok továbbítására, 
továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés jogosulatlan átengedésére. 

• A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következető szempontokra figyelemmel kell elvégezni: 
o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó jelszó megőrzése 

a jogosulatlan hozzáféréstől; 
o a számítógépen vezetett ingatlan-nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus formában történő 

tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges; 
o különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt tulajdoni lapok 

tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá; 
o amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok jogosulatlan 

hozzáférés elleni védelméről; 
o a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a lekérdezett 

adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályi előírások és 
szerződéses kikötések betartására. 

 
2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

A Tfvt-ben meghatározott földrészleteken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék- és ideiglenes hasznosítási 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 
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3. A parlagf űvel fert őzött terület felkutatása  

Külterületen a járási földhivatalok által az Éhft. 17.§ (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése. 
 
 
 
V. AZ  ELLENŐRZÉST VÉGZŐK  HATÁSKÖRE  KITERJED 

  
1. TakarNet ellen őrzés  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel meglétére, 
• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 
• a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. továbbadási tilalom betartása) 

kötelezettségek vizsgálatára, 
• az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásunkra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 

részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint egyéb („nem hivatalos”) forrásból származó 
információk (pl. reklámok, hirdetések, internetes honlapok célzott megfigyelése révén) vizsgálatára is. 

 
2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
 
3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
VI. AZ ELLENŐRZÉSI TERV TARTALMA 

1. Takarnet-ellen őrzés 
 
• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés ill. meghatározott esetekben a napló ellenőrzött időszakra vonatkozó másolatának 

bekérése  
• ellenőrzés időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint  
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala által elkészített beosztás 

szerint  
• az ellenőrzésben résztvevők: 

o Dr. Bálint Piroska ingatlan-nyilvántartási osztályvezető 
o Mészáros Martina ingatlan-nyilvántartó 

 
2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzésének lényeges adatai:  
 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• 2014. június 1-től  2014. szeptember 30-ig 
• ellenőrizendő település: az alábbi táblázat szerint 
• ellenőrizendő terület: 150.000 ha 
• az ellenőrzést végzi: Mohos Mihály mezőgazdász 

 
Békéscsaba város külterülete A parlagfű mentesítés ellenőrzésével egyidejűleg. 

Csabaszabadi község külterülete A parlagfű mentesítés ellenőrzésével egyidejűleg. 

Csorvás város külterülete A parlagfű mentesítés ellenőrzésével egyidejűleg. 

Doboz község külterülete A parlagfű mentesítés ellenőrzésével egyidejűleg. 

Gerendás község külterülete A parlagfű mentesítés ellenőrzésével egyidejűleg. 

Kétsoprony község külterülete A parlagfű mentesítés ellenőrzésével egyidejűleg. 
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Szabadkígyós község külterülete A parlagfű mentesítés ellenőrzésével egyidejűleg. 

Telekgerendás község külterülete A parlagfű mentesítés ellenőrzésével egyidejűleg. 

Újkígyós város külterülete A parlagfű mentesítés ellenőrzésével egyidejűleg. 

 
 
3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

 
• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• 2014. július 1-től  2014. október 30-ig 
• ellenőrizendő település: járási földhivatal illetékességi területe 
• az ellenőrzést végzi: Mohos Mihály mezőgazdász 

 
A Békéscsabai Járási Hivatal Járási Földhivatala a TakarNet ellen őrzés során és a parlagf ű ellenőrzésekben 
csak, mint közrem űködő hatóság vesz részt, hatósági döntést nem hoz. 
 
 
Békéscsaba, 2013. december 16. 
 
 
 Priskin István 
 járási földhivatal-vezető 
 
 
 



12.5. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járás i Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete  
 

Szakterület Feladat Feladat meghatározás 
Ellenőrzések 

tárgya 
Ellenőrzések 

eszköze 
Ellenőrzések 

szempontrendszere  
Jogszabályi háttér 

Tervezett 
ellenőrzés-

szám 
Felelős Határid ő 

Az ivóvizek ólom 
tartalmára vonatkozó 
határérték változásával 
kapcsolatos ellenőrzések 
és intézkedések 

2013. december 25-én változni fog 
az ivóvíz ólom tartalmára vonatkozó 
határérték, az eddig ideiglenes 25 
µg/l helyett a 10 µg/l határérték lép 
érvénybe. Az ehhez kapcsolódó 
kiemelt feladatok: 
a) Együttműködés az ivóvizek ólom 
tartalmának felmérésére szolgáló 
speciális monitoring rendszer 
kidolgozásában, lebonyolításában 
(OTH-val, OKI-val, 
vízszolgáltatókkal, NEKI-vel).  
b) Az érintett lakosság tájékoztatása 
az ólom egészségi hatásairól, az 
ólom tartalom csökkentése 
érdekében megtehető 
intézkedésekről a később 
megküldendő szakmai anyagok 
alapján. 
c) Minden településre vonatkozóan a 
jogszabályi előírások 
figyelembevételével előre 
meghatározott minimális önellenőrző 
ólom vizsgálat megkövetelése a 
vízszolgáltatótól, illetve az előírt 
minimális hatósági vizsgálat 
elvégzése. Kérjük az ólom 
vizsgálatokat a kiemelt 
egészségkockázat miatt a 
gyermekintézményekben végezni. 
Az adatokat a rendszeres 
ivóvízminőségi adatszolgáltatás 
keretében kell a megyének illetve az 
OTH-nak megküldeni. 

Az ólomtartalom 
meghatározása a 
vízből 

Laboratóriumi 
háttér 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

201/2010.(X.25.) 
Korm.rend. 

10 Járás IV.évente a 
tárgyhónapot 
követő hó 30-ig, b. 
és c. folyamatosan 

Település- és 
környezet-

egészségügy 

Medencés fürdők 
ellenőrzése  

A 37/1996. (X.18.) NM rendelet 
szerinti hatósági ellenőrzések, 
vízminőség vizsgálatok végzése és 
jelentések küldése a táblázatok 
kitöltésével, megyei összesítésben: 
a) szezon előtti jelentés,  

Közegészségügyi- 
és vízminőségi 
ellenőrzés 

Hatósági 
mintavétel 
laboratóriumi 
háttér, 
vízminta 
eredményének 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

37/1996.(X.18.) 
NM.rend. 

13 Járás a) 2014. május 31. 
b) 2014. 
szeptember 5. 
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b) zárójelentés. értékelése 

A természetes 
fürdőhelyek, fürdővizekkel 
kapcsolatos egyes 
hatósági feladatok kiemelt 
kezelése 

a) Az üzemeltetni kívánt fürdőhelyek 
listájának szezon előtti megyei 
összesített jelentésének megküldése 
a kozegeszseg@oth.antsz.hu e-mail 
címre.b) Jogszabályban előírt 
ütemterv szerinti laboratóriumi 
vízminőségi vizsgálatok 
elvégzésének és a jelentés 
megtörténtének ellenőrzése.c) 
Ütemterven kívüli (rövid távú 
szennyezési eseményhez, rendkívüli 
helyzet fennállásához kapcsolódó 
vagy rendkívüli, ütemterven kívüli) 
minták és rövidtávú szennyezési és 
rendkívüli helyzet esemény 
jelentése, egyidejűleg a 
kozegeszseg@oth.antsz.hu és a 
vizminoseg@oki.antsz.hu e-mail 
címre.d) Nyilvánosság bevonásával 
kapcsolatos szöveges, illetve a 
Természetes fürdőhelyek 
szezonzáró táblázatos jelentés 
megküldése egyidejűleg a 
kozegeszseg@oth.antsz.hu és a 
vizminoseg@oki.antsz.hu e-mail 
címre. 

Közegészségügyi- 
és vízminőségi 
ellenőrzés 

Hatósági 
mintavétel 
laboratóriumi 
háttér, 
vízminta 
eredményének 
értékelése 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

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

5 Járás a) 2014. május 31. 
b) folyamatos   c) 
azonnal és 
folyamatosan d) 
2014. november 15. 

Környezeti szempontból 
fenntartható egészségügyi 
intézmények felmérése  

Komplex kérdőíves felmérés, amely 
tartalmazza a legfontosabb 
környezeti tényezőket az 
egészségügyi intézmények 
környezetegészségügyi szempontú 
fenntarthatósága szempontjából:                                                                                                                               
- klímaváltozáshoz való adaptáció 
(WHO Pármai deklaráció alapján): 
Az egészségügyi intézményekben 
üzemeltetett központi hűtő/fűtő, 
szellőztető légkondicionáló 
rendszerek felmérése,  évente 
kétszer történő karbantartásának, 
tisztításának és szakszerű 
fertőtlenítésének ellenőrzése, az 
egészségügyi intézményekben 
előforduló fertőzések megelőzése 
céljából;   

Közegészségügyi 
ellenőrzés 

Dokumentáció 
vizsgálata 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

Az egészségügyi 
hatóságról és 
igazgatási 
tevékenységről 
szóló 1991.évi 
XI.tv., a hulladékról 
szóló 2012.évi 
CLXXXV.tv. És az 
egészségügyi 
intézményekben 
keletkező hulladék 
kezeléséről szóló 
1/2002.(I.11.) 
EüM.rendelet 

50 járás 2014. december 31. 
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- hulladékkezelés (egészségügyi 
hulladék kezeléséről szóló 
jogszabályok alapján). 

Gyermek és 
ifjúság-

egészségügy 

Bölcsödék 
közegészségügyi 
körülményeinek felmérése 

A bölcsődék közegészségügyi 
felmérése egységes 
szempontrendszer alapján. A 
mellékelt felmérőlapokat a járási 
népegészségügyi intézetek 
munkatársai töltik ki. A kitöltött 
felmérőlapokat a megyei/fővárosi 
kormányhivatalok népegészségügyi 
szakigazgatási szervei összesítik, 
majd megküldik az OKI 
Településegészségügyi Osztályának 
Gyermek - és Ifjúsághigiénés 
Csoportja számára, ahol az adatok 
feldolgozása és értékelése történik. 

Közegészségügyi 
ellenőrzés 

Dokumentáció 
vizsgálata 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

Az egészségügyi 
hatóságról és 
igazgatási 
tevékenységről 
szóló 1991.évi XI.tv. 
És a szociális, 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
szolgáltatók, 
intézmények és 
hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 
369/2013.(X.24.) 
Korm.rend. 

25 Járás 2014. november 30. 

Nemdohányzók 
védelme 

A 39/2013. (II.14.) Korm. 
rendelet előírásainak meg 
nem felelő felirat vagy 
jelzés módosításának, 
cseréjének kiemelt 
ellenőrzése 

A dohánytermékek előállításáról, 
forgalomba hozataláról és 
ellenőrzéséről, a kombinált 
figyelmeztetésekről, valamint az 
egészségvédelmi bírság 
alkalmazásának részletes 
szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) 
Korm. rendelet 11.§-a és 7. számú 
melléklete tartalmazza a feliratokra, 
jelzésekre vonatkozó 
rendelkezéseket. A 2013. március 1. 
előtt az Nvt. előírásainak 
megfelelően kihelyezett, azonban a 
Korm. rendelet előírásainak meg 
nem felelő felirat vagy jelzés 
módosításának, illetve cseréjének 
teljesítésére 2014. március 1-ig van 
lehetőség a Korm. rendelet 20.§-a 
alapján. Fentiekre tekintettel a 
határidő letelte után a jelzések és 
feliratok fokozott ellenőrzése 
szükségessé válik. 

Nem dohányzók 
védelméről szóló 
törvény 
előírásainak 
ellenőrzése 

Feliratok 
ellenőrzése 

NVT jegyzőkönyv 1999.évi XLII.tv. és 
39/2013.(II.14.) 
Korm.r. 

900 Járás Ellenőrzés: 
2014. március 1-
április 30. 
 
Jelentés 
folyamatosan, az 
Nvt. szoftverben 
történő 
adatrögzítéssel 
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A közforgalmú vasúti 
szolgáltatás nyújtására 
szolgáló vasúti üzemi 
létesítmények, a vasúti 
pálya tartozékainak 
személyforgalom számára 
megnyitott területein, 
valamint a várakozó 
helyeken, peronokon, 
továbbá a szórakoztató és 
vendéglátóipari 
egységekben, az 
aluljárókban és az 
egészségügyi 
szolgáltatóknál  a 
dohányzási korlátozás 
betartásának kiemelt 
ellenőrzése 

Tekintettel arra, hogy 2013-ban a 
lakossági panaszbejelentések döntő 
többsége a vasúti peronokon és 
megállókban a rendszeres 
dohányzási korlátozás megsértésére 
irányulnak, valamint a hatósági 
ellenőrzések során a szórakoztató-
vendéglátóipari egységekben találták 
a legtöbb kifogást, a 2014-es évben 
szükségessé vált ezeken a helyeken 
a fokozott ellenőrzés. 

A dohányzási 
korlátozás 
betartásának 
kiemelt 
ellenőrzése 

Feliratok 
ellenőrzése, a 
tilalmat 
megsértő 
személyek 
bírságolása 

NVT jegyzőkönyv 1999.évi XLII.tv. és 
39/2013.(II.14.) 
Korm.r. 

7 Járás   

A játszótereken és a 
megállókban a nem 
dohányzók védelméről 
szóló törvény előírásai 
betartásának kiemelt 
ellenőrzése 

Mindkét területen a gyermekek 
védelme érdekében fontos a 
dohányzási korlátozás betartásának 
kiemelt ellenőrzése. 

Nem dohányzók 
védelméről szóló 
törvény 
előírásainak 
ellenőrzése 

Feliratok 
ellenőrzése 

NVT jegyzőkönyv 1999.évi XLII.tv. és 
39/2013.(II.14.) 
Korm.r. 

15 Járás Ellenőrzés: 
2014. július 
 
Jelentés 
folyamatosan, az 
Nvt. szoftverben 
történő 
adatrögzítéssel 
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Vitaminokat és ásványi 
anyagokat tartalmazó 
étrend-kiegészítő 
készítmények ellenőrzése: 
- D-vitamint, illetve 
kalciumot is tartalmazó 
termékek esetében a két 
komponensre vonatkozóan 
célzott laboratóriumi 
vizsgálatok elvégzése 

Az étrend-kiegészítőkről szóló 
37/2004. (IV.26.) EszCsM 
rendeletben foglalt hatáskörbe 
tartozó jelölések vizsgálata és a 
432/2012/EU rendeletben foglalt 
egészségügyi állítások ellenőrzése. 
D-vitamint és kalciumot tartalmazó 
készítmények esetében célzott 
laboratóriumi vizsgálatokkal 
kiegészítve.Ellenőrzési szám:- a 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervek illetékességi területén 
megyénként minimálisan 15 db 
termék címke vizsgálata, Főváros és 
Pest megye esetében minimálisan 
50 db termék címke vizsgálata. 
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: - 
megyénként 2 db minta, - Főváros és 
Pest megye esetében 5 db 
minta.Elvégzendő laboratóriumi 
vizsgálatok: D-vitamin, Kalcium-
tartalomAz egységes módszer és 
metodika alkalmazásának 
szükségességére tekintettel a 
vizsgálatok finanszírozása külön 
elkülönített keretből történik. 

Célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatokhoz 
mintavétel, 
vizsgálat 
elvégzése 

Hatósági 
mintavétel, 
laboratóriumi 
háttér 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

37/2004.(IV.26.) 
EsZCsM.r. 

1 Járás Ellenőrzési időszak: 
2014. március 1. - 
december 
31.Laboratóriumi 
mintavételezés: 
monitoring terv 
alapjánÖsszefoglaló 
jelentés 
küldése:2015. 
január 31. 

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy 

Különleges táplálkozási 
igényt kielégítő 
élelmiszerek 
forgalmazásának 
ellenőrzése: 
- speciális gyógyászati 
célra szánt tápszerek 
kategórián belül a „teljes 
napi étrendet biztosító 
speciális tápszer 
felnőtteknek” termékek 
célzott vizsgálata 

Az étrend-kiegészítőkről szóló 
37/2004. (IV.26.) EszCsM 
rendeletben foglalt hatáskörbe 
tartozó jelölések vizsgálata és a 
432/2012/EU rendeletben foglalt 
egészségügyi állítások ellenőrzése, 
gyógyszer-hatóanyag tartalomra 
vonatkozóan célzott laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve. 
Ellenőrzési szám: 
- a Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervek illetékességi területén 
megyénként minimálisan 2 db 
termék címke vizsgálata, Főváros és 
Pest megye esetében minimálisan 5 
db termék címke vizsgálata.  
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:  
- megyénként 1 db minta,  
- Főváros és Pest megye esetében 2 
db minta. 

Célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatokhoz 
mintavétel, 
vizsgálat 
elvégzése 

Hatósági 
mintavétel, 
laboratóriumi 
háttér 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

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

1 Járás Ellenőrzési időszak: 
2014. március 1. - 
december 31. 
 
Laboratóriumi 
mintavételezés: 
monitoring terv 
alapján 
 
Összefoglaló 
jelentés küldése: 
2015. január 31. 



 130 

Elvégzendő laboratóriumi 
vizsgálatok: gyógyszer-hatóanyagok 
(szildenafil, vardenafil, tadalafil) 

Étrend-kiegészítő 
készítmények közül a 
kiemelt célcsoportot 
képező potencia-fokozás 
céljából forgalmazott 
termékek esetében 
gyógyszer-hatóanyag 
tartalomra célzott 
laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzése 

Az étrend-kiegészítőkről szóló 
37/2004. (IV.26.) EszCsM 
rendeletben foglalt hatáskörbe 
tartozó jelölések vizsgálata és a 
432/2012/EU rendeletben foglalt 
egészségügyi állítások ellenőrzése, 
gyógyszer-hatóanyag tartalomra 
vonatkozóan célzott laboratóriumi 
vizsgálatokkal 
kiegészítve.Ellenőrzési szám:- a 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervek illetékességi területén 
megyénként minimálisan 2 db 
termék címke vizsgálata, Főváros és 
Pest megye esetében minimálisan 5 
db termék címke vizsgálata. 
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: - 
megyénként 1 db minta, - Főváros és 
Pest megye esetében 2 db 
minta.Elvégzendő laboratóriumi 
vizsgálatok: gyógyszer-hatóanyagok 
(szildenafil, vardenafil, tadalafil) 

Célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatokhoz 
mintavétel, 
vizsgálat 
elvégzése 

Hatósági 
mintavétel, 
laboratóriumi 
háttér 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

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

5 Járás Ellenőrzési időszak: 
2014. március 1. - 
december 
31.Laboratóriumi 
mintavételezés: 
monitoring terv 
alapjánÖsszefoglaló 
jelentés 
küldése:2015. 
január 31. 

Különleges táplálkozási 
igényt kielégítő 
élelmiszerek 
forgalmazásának 
ellenőrzése: 
- anyatej-helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő 
tápszerek kategória 

A különleges táplálkozási célú 
élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 
26.) ESzCsM rendelet, az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerről szóló 20/2008. (V.14.) 
EüM rendelet, valamint a 
1924/2006/EK rendeletben foglalt 
jelölések, és tápanyag-összetétel 
ellenőrzése, laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve. 
Ellenőrzési szám: 
- a Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervek illetékességi területén 
megyénként minimálisan 5 db 
termék címke vizsgálata, Főváros és 
Pest megye esetében minimálisan 
20 db termék címke vizsgálata.  
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:  
- megyénként 1 db minta (egy 
anyatej-helyettesítő, egy anyatej-

Célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatokhoz 
mintavétel, 
vizsgálat 
elvégzése 

Hatósági 
mintavétel, 
laboratóriumi 
háttér 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

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

5 Járás Ellenőrzési időszak: 
2014. március 1. - 
december 31. 
 
Laboratóriumi 
mintavételezés: 
monitoring terv 
alapján 
 
Összefoglaló 
jelentés küldése: 
2015. január 31. 
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kiegészítő). 
Elvégzendő laboratóriumi 
vizsgálatok: fehérje, zsír, szénhidrát, 
zsírsavösszetétel, szárazanyag-
tartalom, Kalcium-tartalom 

Különleges táplálkozási 
igényt kielégítő 
élelmiszerek 
forgalmazásának 
ellenőrzése:- csecsemők 
és kisgyermekek számára 
készült, feldolgozott 
gabona alapú 
élelmiszerek, bébiételek 
kategória 

A különleges táplálkozási célú 
élelmiszerekről szóló 36/2004. 
(IV.26.) ESzCsM rendelet, a 
csecsemők és kisgyermekek 
számára készült feldolgozott gabona 
alapú élelmiszerekről és 
bébiételekről szóló 35/2004. (IV.26.) 
ESzCsM rendeletben foglaltak 
alapján a jelölések ellenőrzése, 
laboratóriumi vizsgálatokkal 
kiegészítve.Ellenőrzési szám:- a 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervek illetékességi területén 
megyénként minimálisan 5 db 
termék címke vizsgálata, Főváros és 
Pest megye esetében minimálisan 
20 db termék címke vizsgálata. 
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: - 
megyénként 1 db mintaElvégzendő 
laboratóriumi vizsgálatok: Fehérje, 
szénhidrát, zsír, szárazanyag-
tartalom, B2-vitamin 

Célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatokhoz 
mintavétel, 
vizsgálat 
elvégzése 

Hatósági 
mintavétel, 
laboratóriumi 
háttér 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

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

5 Járás Ellenőrzési időszak: 
2014. március 1. - 
december 
31.Laboratóriumi 
mintavételezés: 
monitoring terv 
alapjánÖsszefoglaló 
jelentés 
küldése:2015. 
január 31. 
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Különleges táplálkozási 
igényt kielégítő 
élelmiszerek 
forgalmazásának 
ellenőrzése: 
- glutén-érzékenyeknek 
szánt élelmiszerek 
kategória 

A különleges táplálkozási célú 
élelmiszerekről szóló 36/2004. 
(IV.26.) ESzCsM rendelet, a 
lisztérzékenységben szenvedőknek 
szánt élelmiszerek összetételéről és 
címkézéséről szóló 41/2009/EK 
rendelet alapján a jelölések 
ellenőrzése, laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve. 
Ellenőrzési szám: 
- a Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervek illetékességi területén 
megyénként minimálisan 5 db 
termék címke vizsgálata, Főváros és 
Pest megye esetében minimálisan 
20 db termék címke vizsgálata.  
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:  
- megyénként 1 db minta 
Elvégzendő laboratóriumi 
vizsgálatok: gliadin-tartalom 
meghatározása 

Célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatokhoz 
mintavétel, 
vizsgálat 
elvégzése 

Hatósági 
mintavétel, 
laboratóriumi 
háttér 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

A különleges 
táplálkozási célú 
élelmiszerekről 
szóló 36/2004. 
(IV.26.) ESzCsM 
rendelet, a 
lisztérzékenységben 
szenvedőknek szánt 
élelmiszerek 
összetételéről és 
címkézéséről szóló 
41/2009/EK 
rendelet 

5 Járás Ellenőrzési időszak: 
2014. március 1. - 
december 31. 
 
Laboratóriumi 
mintavételezés: 
monitoring terv 
alapján 
 
Összefoglaló 
jelentés küldése: 
2015. január 31. 

Különleges táplálkozási 
igényt kielégítő 
élelmiszerek 
forgalmazásának 
ellenőrzése:- testtömeg-
csökkentés céljára 
szolgáló, csökkentett 
energiatartalmú étrendben 
felhasználásra szánt 
élelmiszerek kategórián 
belül a „testtömeg-
csökkentés célját szolgáló 
a napi étrend egy részét 
(egy vagy több étkezés) 
helyettesítő élelmiszerek” 
célzott vizsgálata 

A különleges táplálkozási célú 
élelmiszerekről szóló 36/2004. 
(IV.26.) ESzCsM rendelet, a 
testtömeg-csökkentés céljára 
szolgáló, csökkentett energiatartalmú 
étrendben felhasználásra szánt 
élelmiszerekről szóló 27/2004. 
(IV.24.) ESzCsM rendelet, valamint a 
432/2012/EU Bizottsági rendeletben 
foglaltak alapján a jelölések, 
egészségre vonatkozó állítások 
ellenőrzése, laboratóriumi 
vizsgálatokkal 
kiegészítve.Ellenőrzési szám:- a 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervek illetékességi területén 
megyénként minimálisan 5 db 
termék címke vizsgálata, Főváros és 
Pest megye esetében minimálisan 
20 db termék címke vizsgálata. 
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: - 
megyénként 1 db mintaElvégzendő 
laboratóriumi vizsgálatok: Fehérje, 
szénhidrát, zsír, E-vitamin, Kalcium-

Célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatokhoz 
mintavétel, 
vizsgálat 
elvégzése 

Hatósági 
mintavétel, 
laboratóriumi 
háttér 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

A különleges 
táplálkozási célú 
élelmiszerekről 
szóló 36/2004. 
(IV.26.) ESzCsM 
rendelet, a 
testtömeg-
csökkentés céljára 
szolgáló, 
csökkentett 
energiatartalmú 
étrendben 
felhasználásra 
szánt 
élelmiszerekről 
szóló 27/2004. 
(IV.24.) ESzCsM 
rendelet, valamint a 
432/2012/EU 
Bizottsági rendelet 

5 Járás Ellenőrzési időszak: 
2014. március 1. - 
december 
31.Laboratóriumi 
mintavételezés: 
monitoring terv 
alapjánÖsszefoglaló 
jelentés 
küldése:2015. 
január 31. 
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tartalom 

Cumik és cuclik 
egészségügyi 
követelményeinek, 
forgalmazás feltételeinek 
ellenőrzése: 
- szilikon gumiból készült 
etető cumik esetében a 
kioldható anyag tartalom 
meghatározása és a 
peroxid maradék 
kimutatása laboratóriumi 
vizsgálatokkal 

A cumik és cuclik egészségügyi 
követelményeiről, valamint a 
forgalmazás feltételeiről szóló 
9/2002. (X.17.) ESzCsM rendelet 
6.§-a alapján minőségi és 
egészségügyi megfelelőségről szóló 
dokumentum ellenőrzése, 
laboratóriumi vizsgálatokkal 
kiegészítve. 
Ellenőrzési szám: 
- a Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervek illetékességi területén 
megyénként minimálisan 15 db 
termék dokumentum vizsgálata, 
Főváros és Pest megye esetében 
minimálisan 30 db termék 
dokumentum vizsgálata.  
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:  
- megyénként 1 db minta  
- Főváros és Pest megye esetében 2 
db minta  
Elvégzendő laboratóriumi 
vizsgálatok:  
Rendelet c). pont: Szilikon gumiból 
készült etető cumik kioldható anyag 
tartalmának meghatározása és a 
peroxid maradék kimutatása  

Célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatokhoz 
mintavétel, 
vizsgálat 
elvégzése 

Hatósági 
mintavétel, 
laboratóriumi 
háttér 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

A cumik és cuclik 
egészségügyi 
követelményeiről, 
valamint a 
forgalmazás 
feltételeiről szóló 
9/2002. (X.17.) 
ESzCsM rendelet 
6.§. 

3 Járás Ellenőrzési időszak: 
2014. március 1. - 
december 31. 
 
Laboratóriumi 
mintavételezés: 
monitoring terv 
alapján 
 
Összefoglaló 
jelentés küldése: 
2015. január 31. 

Hazai kozmetikumot 
előállító cégek teljes körű 
komplex ellenőrzése 

Az 1223/2009/EK rendelet és a 
246/2013 (VII.2) Korm. rendeletben 
előírt kötelezettségek betartásának 
ellenőrzése:- rendelkeznek-e írásos 
dokumentummal a jó gyártási 
gyakorlatról- regisztráltak-e a 
termékek a CPNP portálon- 
átdolgozták-e a termékinformációs 
dossziét- termékek 
címkeszövegének ellenőrzése- 
mintavétel laboratóriumi vizsgálatra a 
korábbi ellenőrzéseknél   tapasztalt 
problémás termékekből - mintavétel 
felületekről 

Célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatokhoz 
mintavétel, 
vizsgálat 
elvégzése 

Hatósági 
mintavétel, 
laboratóriumi 
háttér 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

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

1 Járás Ellenőrzési időszak: 
2014. április-
júliusJelentés 
küldése:2014. 
szeptember 15. 
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Forgalmazott 
kozmetikumok ellenőrzése, 
különös hangsúllyal a 
harmadik országokból 
származó termékekre 

A 1223/2009/EK rendelet és a 
246/2013 (VII.2.) Korm. rendelet 
alapján: 
- regisztráltak-e a termékek a CPNP 
portálon 
- van-e a tagállamban letelepedett 
felelős személy, és rendelkezik-e  
   termékinformációs dossziéval 
- termékek címkeszövegének 
ellenőrzése 
- mintavétel laboratóriumi vizsgálatra 
           - szempillafestéshez 
alkalmazott színelőhívő H2O2 
tartalmának     
             meghatározása 
           - samponok formaldehid 
mennyiségi vizsgálata 
           - 3 év alatti babatermékek 
közül a törlőkendők butil-propil  
             paraben tartalmának 
vizsgálata 
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:  
- megyénként 1 db 
szempillafestékhez alkalmazott 
színelőhívó minta 
- megyénként 1 db sampon minta 
- megyénként 1 db baba törlőkendő 
minta 
Ellenőrzési szám: 
- a Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervek illetékességi területén 
megyénként minimálisan 100 db 
termék címke vizsgálata, Főváros és 
Pest megye esetében minimálisan 
200 db termék címke vizsgálata. 

Célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatokhoz 
mintavétel, 
vizsgálat 
elvégzése 

Hatósági 
mintavétel, 
laboratóriumi 
háttér 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

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

10   Ellenőrzési időszak: 
2014. március 1. - 
december 31. 
 
Mintavételezés: 
monitoring terv 
alapján 
 
Jelentés küldése: 
Részjelentés: 2014. 
augusztus 31. 
Összefoglaló 
jelentés: 
2015. január 31. 
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Biztonsági adatlapok 
ellenőrzése 

A REACH rendelet 31. cikke, 
valamint a II. mellékletét módosító 
453/2010/EU rendelet alapján a 
biztonsági adatlapok ellenőrzése, 
különös tekintettel:- az expozíciós 
forgatókönyvek átadására, a 31. cikk 
(7) bekezdése szerint, - záradék 
ellenőrzése: tartalmaz-e a záradék a 
biztonsági adatlap adattartalmával 
kapcsolatos felelősség kizárására 
vonatkozó nyilatkozatot, illetve a 
benne szereplő adatok bizalmas 
kezelésére vonatkozó utalást. A 
szállítói lánc tagjai az észlelt hibák 
kijavítása érdekében megtették-e a 
szükséges lépéseket. (REACH 34. 
cikk)Kiemelten fontos továbbá a 
biztonsági adatlap és a címke 
tartalmi összhangjának ellenőrzése 
(ld. még CLP is). Az ellenőrzés 
alanyai: gyártók, importőrök, illetve 
keverék előállítók 
(továbbfelhasználók), forgalmazók, 
foglalkozásszerű felhasználók 

Biztonsági 
adatlapok 
ellenőrzése 

Dokumentáció 
vizsgálata 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

REACH rendelet 31. 
cikke, valamint a II. 
mellékletét 
módosító 
453/2010/EU 
rendelet alapján a 
biztonsági 
adatlapok 
ellenőrzése, 
különös tekintettel:- 
az expozíciós 
forgatókönyvek 
átadására, a 31. 
cikk (7) bekezdése 

8 Járás Folyamatos, 
jelentés 
negyedévente az 
aktuális időszakot 
követő hónap15-ig 

Kémiai 
biztonság 

Korlátozás alá eső 
anyagok ellenőrzése: a 
REACH rendelet XVII. 
mellékletének 28-30. 
tételében szereplő egyes, 
a XVII. melléklet 11. 
függelékében felsorolt 
anyagokra vonatkozó 
korlátozások ellenőrzése 
mosószerekben 
laboratóriumi vizsgálattal 
egybekötve 

A REACH rendelet XVII. 
mellékletének 11. függeléke, az ott 
felsorolt anyagok tekintetében 
eltérést tartalmaz a XVII. melléklet 
28-30. tételében előírt 
korlátozásokhoz képest, 
mosószerekben. Az eltérést azonban 
csak 2013. június 1-jéig lehetett 
alkalmazni. 
Az ellenőrzés alanyai: a 
648/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet hatálya alá tartozó 
aktívoxigén alapú, szilárd 
halmazállapotú fehérítő hatású 
mosószerek előállítói 
(továbbfelhasználók), importőrei, 
első forgalmazói. 
Kívánt mintavételi szám érintettség 
esetén: minimum 2 db/megye, 
főváros esetében minimum 5 db.  
Bórtartalom vizsgálata 

Mosóporok 
ellenőrzése 

Laboratóriumi 
vizsgálat, 
dokumentáció 
vizsgálat 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

REACH rendelet 
XVII. mellékletének 
11. függeléke, 
648/2004/EK 
európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 

1 Járás Ellenőrzési és 
mintavételi időszak: 
2014. február 1-
2014. május 31. 
 
Jelentés küldése: 
2014. július 1. 
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fehérítőszerekben   

Az eddig előregisztrált 
anyagok aktuális 
státuszának, és ennek 
megfelelően, a  REACH 
rendelet vonatkozó 
előírásainak való 
megfelelés ellenőrzése 

A kémiai biztonsági ellenőrzési 
tevékenységek tekintetében az 
elmúlt években biztosított 
információs rendszerek, és felületek 
számos hasznos adattal szolgálnak. 
A RIPE-token a REACH 
regisztrációs kötelezettség és a CLP 
szerinti címkézés, osztályozási, 
csomagolási kötelezettségek 
betartásának ellenőrzésére szolgál. 
Az OSZIR-KBIR egyes bejelentések 
megtételének ellenőrzésében segít, 
szakmai támpontot nyújthat a 
biztonsági adatlapok ellenőrzésében 
is. Az adatbázisokból hiányzó 
információk tekintetében az OKBI 
információs szolgálata is segítséget 
nyújt. A meghatározott szempontok 
alapján végzett leszűrések 
célirányos ellenőrzések kialakítását 
teszik lehetővé.A munkatervi feladat 
fontos célja az is, hogy ezen 
rendszerek használata 
készségszintű és rendszeres legyen, 
az ellenőrzési tevékenység 
természetes eszközeiként 
szolgáljanak. 

Előregisztráció 
vizsgálata 

Dokumentáció 
vizsgálata 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

Európai Parlament 
és a Tanács 
1907/2006/EK 
(REACH) rendelet 

1 Járás Folyamatos, 
jelentés 
negyedévente az 
aktuális időszakot 
követő hónap15-ig 

Az eddig előregisztrált 
anyagok aktuális 
státuszának, és ennek 
megfelelően, a  REACH 
rendelet vonatkozó 
előírásainak való 
megfelelés ellenőrzése 

Az Európai Parlament és a Tanács 
1907/2006/EK (REACH) rendelet 23. 
cikke, illetve a 28. cikk (6) bekezdése 
alapján előregisztrált anyagok 
státuszának (érvényes 
előregisztráció, regisztráció, ennek 
hiányában gyártás/import 
beszüntetése) ellenőrzése, különös 
tekintettel a 100 t/év feletti 
mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagokra, melyek 
regisztrációs határideje 2013. június 
1-je volt.  
Az ellenőrzés alanyai: anyagot 
gyártó és importáló cégek. 

Előregisztráció 
vizsgálata 

Dokumentáció 
vizsgálata 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

Európai Parlament 
és a Tanács 
1907/2006/EK 
(REACH) rendelet 
23. cikke, illetve a 
28. cikk (6) 
bekezdése 

1 Járás Folyamatos, 
jelentés 
negyedévente az 
aktuális időszakot 
követő hónap 
15-ig 
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1272/2008 EK (CLP) 
rendelet hatálya alá tartozó 
anyagok és keverékek 
ellenőrzése 

A CLP rendelet hatálya alá eső 
anyagokra és keverékekre, valamint 
a CLP rendelet által érintett 
kötelezettekre vonatkozó feladatok 
teljesítésének ellenőrzése, különös 
tekintettel az anyagok 
címkézésének, csomagolásának és 
bejelentésének (utóbbiba beleértve a 
veszélyes keverékek összetevőinek 
bejelentését is) ellenőrzésére. A 
feladat meghatározásánál 
figyelembe vett szempontok: - Az 
anyagok és keverékek CLP rendelet 
szerinti osztályozására és 
címkézésére vonatkozóan a rendelet 
61. cikkében meghatározott átmeneti 
időszakok.- 2012. december 1-től 
anyagok tekintetében alkalmazni kell 
a 286/2011/EU rendelet (CLP 
rendelet módosítása) előírásait, 
2014. november 30-án lejár az e 
rendelet szerinti újracímkézésre és 
újracsomagolásra biztosított két éves 
átmeneti időszak.- 2013. december 
1-től alkalmazni kell a 618/2012/EU 
rendelet módosításait a CLP rendelet 
VI. mellékletére vonatkozóan- A CLP 
rendelet szerinti bejelentésnek a 
forgalomba hozataltól számított 1 
hónapon belül kell megtörténnie, így 
az ellenőrzés folyamatos, de különös 
figyelmet érdemelnek a későbbi 
időpontban (2018-ban) regisztráló 
cégek, hogy ezt a bejelentést a 
regisztrációtól függetlenül, a CLP 
rendeletben előírt határidőben 
megtették-e.- A címkézési előírások 
vonatkozásában a szállító(k) 
adatainak (17. cikk, (1) bek.), a 
címke (és a piktogramok) méretének 
(I. melléklet 1.2. szakasz) és a címke 
nyelvi követelményeknek (17. cikk 
(2) bek., 32. cikk (2) és (3) bek.) való 
megfelelésének kiemelt ellenőrzése.- 
Kiemelten fontos továbbá a címke és 
a biztonsági adatlap tartalmi 
összhangjának ellenőrzése.Az 

Veszélyes 
anyagok, 
keverékek címke 
feliratának és 
osztályozásának 
ellenőrzése 

Dokumentáció 
vizsgálata és 
címkék 
vizgálata 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

1272/2008. EK. 8 Járás Folyamatos, 
jelentés 
negyedévente az 
aktuális időszakot 
követő hónap15-ig 
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ellenőrzés alanyai: veszélyes 
anyagok gyártói, importőrei, 
veszélyes keverékek importőrei, 
magyarországi első forgalomba 
hozói 

Veszélyes 
anyaggal/keverékkel 
tevékenységet végzőknél a 
kockázatbecslés 
értékelése 

Az ellenőrzés célja, a kémiai 
kockázatbecslés kialakításához 
szükséges alapadatok, a 
következtetésekhez és döntésekhez 
szükséges információk meglétének, 
valamint a dokumentáció pontjainak 
és logikai kapcsolatainak vizsgálata.  
Szükséges a tartalmi és formai 
ellenőrzés, annak ellenőrzése, hogy 
a becslés kiterjed-e valamennyi 
veszélyes anyag/keverék és 
technológia kombinációra. A 
kockázatbecslés tartalmazza-e a 
Kbtv. 19. § (2) bekezdés d) pontja 
szerint a kockázat mennyiségi és 
minőségi jellemzését (AEL érték).  
Kiválasztási szempontok a segédlet 
szerint. Ellenőrzési mennyiség 
minimum 5 db/év/járási intézet 

Kockázatértékelés 
vizsgálata 

Dokumentáció 
vizsgálata 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

Kbtv. 19. § (2) 
bekezdés  

5 Járás Folyamatos, 
jelentés 
negyedévente az 
aktuális időszakot 
követő hónap 
15-ig 

Az 1., 2. és 4. 
terméktípusba tartozó 
felületfertőtlenítő szerek 
hatásossági vizsgálata 
mintavétellel 

Korábbi társhatósági értesítések, 
valamint a 2012. évi hypo ellenőrzési 
tapasztalatok alapján indokolt az 1.,  
2. és 4. terméktípusba tartozó 
felületfertőtlenítő szerek 
hatásosságának ellenőrzése. Az 
ellenőrzés alanyai: gyártók, 
importőrök, első 
forgalmazókellenőrzési szám: 
megyénként 1 db, fővárosban 2 db 
az OTH által összeállított mintavételi 
ütemterv szerint. 

Mintavétel Mintavétel, 
dokumentáció 
vizsgálata 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

316/2013.(VIII.28.) 
Korm.rend. 

1 Járás Ellenőrzési és 
mintavételi időszak: 
2014. május 1-
2014. július 
31.Jelentés 
küldése: 2014. 
szeptember 1. 
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Biociddal kezelt árucikkek 
ellenőrzése 

Az 528/2012 EK rendelet bevezette 
a kezelt árucikk fogalmát és 
megfelelő rendelkezéseket 
foganatosított a forgalmazásuk 
tekintetében. Az ellenőrzés célja az 
adott árucikkek forgalmazóinak 
tájékoztatása az új rendelkezésekről, 
a címkeköteles kezelt árucikkek 
címkézési szempontú ellenőrzése, 
hiányosságok kiszűrése, valamint 
hiányosságok esetén forgalmazók 
kötelezése a hiányosságok 
megszűntetésére.   
Az ellenőrzés alanyai: kezelt árucikk 
előállítói, importőrei, első alkalommal 
történő forgalomba hozói. 
Ellenőrzések/ellenőrzött árucikkek 
mennyisége később, a segédletek 
ismeretében kerül meghatározásra. 

Biociddal kezelt 
árucikkek 
ellenőrzése 

Dokumentáció 
vizsgálata 

Az OTH által kiadott 
ellenőrzési segédlet 
alapján 

528/2012.EK.rend. 1 Járás Folyamatos, 
jelentés 
negyedévente az 
aktuális időszakot 
követő hónap 
15-ig, valamint 
részjelentés 2014. 
augusztus 31-ig a 
CLEEN beszámoló 
érdekében 

Egészség-
fejlesztés 

                  

Járványügy A vakcinát tároló 
intézményeknél a hűtőlánc 
biztosításának ellenőrzése. 

Az immunbiológiai készítmények 
minőségellenőrzése keretében, a 
18/1998. (VI.3.) NM rendelet szerint  
a vakcinát tároló intézményeknél a 
hűtőlánc biztosításának ellenőrzése, 
tekintettel szakmai és anyagi 
jelentőségére. 

Hűtőberendezés 
ellenőrzése 

Dokumentáció 
vizsgálata 

OTH  
szempontrendszer 
alapján 

18/1998.(VI.3.) NM. 
rend. 

40 Járás folyamatosan 

Kórházhigiéne                   
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Egészségügyi kártevők 
elleni védekezés a 
18/1998. (VI.3.) NM 
rendeletben,az OEK  „A 
tetvesség elleni 
védekezésről” szóló 3. 
számú Módszertani 
Levelébenmeghatározottak 
szerint 

a) Tetvességi vizsgálatok végzése 
az eltetvesedés veszélyének fokozott 
mértékben kitett közösségekben 
(közegészségügyi szempontból 
hiányosan ellátott, zsúfolt 
tömegszállás, állandó és időszakos 
munkásszállás, egyéb hasonló 
jellegű csoportos 
szálláshely).Gyermekközösségekben 
– kiemelten az általános iskolákban 
–, az iskola vezetése vagy az 
iskolaorvos/védőnő kérésére a 
fejtetvesség megszüntetése 
érdekében a fejtetves gyermekek 
kezelésében történő 
közreműködés.b) A járási/kerületi 
intézetek tetvesség elleni 
védekezésben kifejtett 
tevékenységének (tetvességi 
vizsgálat, személykezelés stb.) 
komplex ellenőrzése. A megye 
hajléktalan szállásain a tetvesség 
elleni védekezés gyakorlatának 
(tetvességi vizsgálat, 
személykezelés, tetűirtószer-
ellátottság, ruhatetvesség esetén 
tetves ruházat sorsa, illetve 
ruhacsere biztosítása, nyilvántartás) 
ellenőrzése. 

Járvány 
megelőzése 
céljából végzett 
vizsgálat 

Higiénés 
vizsgálat 

OEK módszertani 
levél szerint 

18/1998.(VI.3.) 
NM.rend. 

20 Járás Folyamatos  

Háziorvosi rendelőkben a 
textília mosása, cseréje 
rendszerének ellenőrzése 

A háziorvosi rendelőkben a textília 
mosása, cseréje rendszerének 
ellenőrzése a mellékelt szempontok 
szerint. 

      18/1998.(VI.3.) 
NM.rend. 

    Folyamatos 
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Önálló kistérségi járóbeteg 
szakrendelők ellenőrzése 

Önálló kistérségi járóbeteg 
szakrendelők ellenőrzése, kiemelten 
a személyi feltételek biztosítását. 

Személyi és tárgyi 
feltételek 
vizsgálata 

Helyszíni 
ellenőrzés és 
dokumentáció 
vizsgálat 

OTH  
szempontrendszer 
alapján 

15/2005.(V.2.) 
EüM.rend., 
96/2003.(VII.15.) 
Korm.rend., 
60//2003.(X.20.) 
ESzCsM.rend., 
2004.évi CXL.tv., 
323/2010.(XII.27.) 
Korm.rend., 
1997.évi XLIV.tv., 
40/2004.(IV.26.) 
ESzCsM. Rend., 
2001.évi XXII.tv. 

30 Járás 2014. december 31.  

A telephellyel rendelkező 
gyógymasszőrök átfogó 
ellenőrzése 

A telephellyel rendelkező 
gyógymasszőrök átfogó ellenőrzése. 

Személyi és tárgyi 
feltételek 
vizsgálata 

Helyszíni 
ellenőrzés és 
dokumentáció 
vizsgálat 

OTH  
szempontrendszer 
alapján 

15/2005.(V.2.) 
EüM.rend., 
96/2003.(VII.15.) 
Korm.rend., 
60//2003.(X.20.) 
ESzCsM.rend., 
2004.évi CXL.tv., 
323/2010.(XII.27.) 
Korm.rend., 
1997.évi XLIV.tv., 
40/2004.(IV.26.) 
ESzCsM. Rend., 
2001.évi XXII.tv. 

10 Járás 2014. december 31.  

Egészségügyi 
igazgatás 

Magán nőgyógyászok 
minimumfeltételeinek 
ellenőrzése  

Magán nőgyógyászok 
minimumfeltételeinek ellenőrzése, 
ideértve a citológiai kenetek mint 
vizsgálati anyagok továbbítását, a 
laboratóriummal lévő szerződéses 
kapcsolatot. 

Személyi és tárgyi 
feltételek 
vizsgálata 

Helyszíni 
ellenőrzés és 
dokumentáció 
vizsgálat 

OTH  
szempontrendszer 
alapján 

15/2005.(V.2.) 
EüM.rend., 
96/2003.(VII.15.) 
Korm.rend., 
60//2003.(X.20.) 
ESzCsM.rend., 
2004.évi CXL.tv., 
323/2010.(XII.27.) 
Korm.rend., 
1997.évi XLIV.tv., 
40/2004.(IV.26.) 
ESzCsM. Rend., 
2001.évi XXII.tv. 

15 Járás 2014. december 31.  
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Ápolási 
szakfelügyelet 

Járási ápolási 
szakfelügyeleti 
tevékenység végrehajtása 

a) Önálló kistérségi járóbeteg 
szakrendelők ápolási ellenőrzése. 
b) Gyógymasszőrök átfogó 
ellenőrzése. 
c) Magán nőgyógyászatok 
szakdolgozóinak átfogó ellenőrzése. 

Személyi és tárgyi 
feltételek 
vizsgálata 

Helyszíni 
ellenőrzés és 
dokumentáció 
vizsgálat 

OTH  
szempontrendszer 
alapján 

15/2005.(V.2.) 
EüM.rend., 
96/2003.(VII.15.) 
Korm.rend., 
60//2003.(X.20.) 
ESzCsM.rend., 
2004.évi CXL.tv., 
323/2010.(XII.27.) 
Korm.rend., 
1997.évi XLIV.tv., 
40/2004.(IV.26.) 
ESzCsM. Rend., 
2001.évi XXII.tv. 

30 Járás 2014. december 31.  

Védőnői 
szakfelügyelet 

Járási védőnői 
szakfelügyeleti 
tevékenység 

Területi védőnők szűrővizsgálati 
tevékenységének ellenőrzése 4 éves 
korú gyermekek esetében. 

Területi védőnők 
szűrővizsgálati 
tevékenységének 
ellenőrzése 4 
éves korú 
gyermekek 
esetében. 

Dokumentáció 
vizsgálata 

Jogszabály szerint 51/1997.(XII.18.) 
NM.rend. 

174 Járás 2014. december 31.  

 
 
 
 
 
Békéscsaba, 2013. december 16. 
 
 

                                                                                                                                                                                                   Dr. Benedekfi Katalin 
       járási tisztifőorvos 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                      13. függelék  
A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendr ődi Járási Hivatal 
 
13.1. Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendr ődi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály 
 
 
Ellenőrzés tárgya: egyéni vállalkozók tevékenységének ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) 3/A. § 
(2) bekezdés e) pontja alapján az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: a bejelentett vállalkozások függvényében folyamatosan, a nyilvántartásba vételt követő 30 
napon belül. 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § a) és b) pontja szerinti ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere:  
1.) képesítéshez kötött tevékenység esetén az egyéni vállalkozó a jogszabályban meghatározott képesítéssel 
rendelkezik-e (Evtv. 16. § (2) bekezdés), 
2.) amennyiben az egyéni vállalkozó képesítéssel nem rendelkezik, a tevékenység folytatásában közreműködő, általa 
határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van-e olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik, (Evtv. 16. § (2) 
bekezdés) 
3.) ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet- hatósági 
engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti 
(Evtv. 15. § (3) bekezdés), 
4.) ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat 
valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell (Evtv. 16. § (3) bekezdés), 
5.) az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) 
és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni (Evtv. 16. § (4) bekezdés), 
6.) amennyiben az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti, akkor annak időtartama megfelel az Evtv. 18. § (1)  
bekezdésben foglaltaknak, 
7.) a vállalkozói tevékenység szüneteltetésének időtartama alatt annak ellenőrzése, hogy az egyéni vállalkozó  
egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot  
nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat (Evtv. 18. § (3) bekezdés) 
 
Gyomaendrőd, 2013. december 16. 
 
 
 
                     Vaszkó Erika 
                                                                                    okmányirodai osztályvezető  
 
 
 
Jóváhagyta:     
 
                                                                                             Andó Ágnes 
                                                                                         járási hivatalvezető 
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13.2. Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendr ődi Járási Hivatal Hatósági Osztály 

 
Ellenőrzés tárgya: a járási hivatal illetékessége területén fellelhető egyházi és köztemetők temetkezési szolgáltatása, 
temető üzemeltetése. 
 
Az ellen őrzés célja: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: tv.),valamint a  
végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rend.-ben (továbbiakban: Korm. rend.) foglalt előírások ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellenőrzés ütemezése:  
június 1. hete: Gyomaendrőd, 
június 2. hete: Dévaványa, 
június 3. hete: Csárdaszállás, 
július 1. hete: Hunya, 
július 2. hete: Ecsegfalva.     
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás 
rendelkezésre áll-e, megfelelően, naprakészen vezetett-e (tv. 16. § f), tv. 18. §, Korm. rend 41. § (1)); 
Temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak mértéke, temetőgondnoki 
feladatok, kötelezettségek) rendelkezése áll-e, tartalmát tekintve a tv. és korm. rend.-ben foglaltaknak megfelel-e  (tv. 6. 
§ (4), tv. 16. §, Korm. rend 41/A. §) 
Temetői térkép rendelkezésre áll-e (Korm.r. 17§ (1)); Sírhelytáblák, sorok számozása megfelelő-e (Korm. r. 10. § (2); 
Rendelkezési jog időtartama betartott-e (tv. 22. § (4), Korm. rend. 18. § (1)); Ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató 
helyiség, technikai helyiség) rendszeres takarítását elvégzik-e (Korm.r. 5.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) bekezdés Korm. 
r. 5.§ (6), tv. 16. § d); Hűtés megfelelő-e (Korm.r. 5.§ (3)); Tájékoztatás nyitvatartásról, temetők rendjéről megfelelően 
történik-e (Korm.r. 17.§ (3)); Fásítás megfelelő mértékű-e (Korm.r. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));   
Parkoló rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  
Megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); Kerítés megfelelő-e (Korm.r. 3.§ 
(3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) (Korm.r. 8. § (1) lezárt temető)); 
Hulladékgyűjtés megfelelően történik-e (Korm.r. 4.§ (1), tv. 16. § j)); Vízvételi lehetőség biztosított-e (Korm.r. 4.§ (2), tv. 
6. § (1), tv. 13. § (1));  
Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban foglaltak megtartásra kerülne-e 
(Korm.r. 55.§ (3), tv. 39. §);  
Jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. r. 54. § (1) tv. 17. §); 
Telephely megfelelően kialakított-e (Korm.r. 47.- 48.§);  
Tevékenységet engedélyező határozat (száma, kelte) a végzett tevékenység az engedélyben foglaltaknak 
megfeleleően történik-e (tv. 30. § (1));  
Milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása (tv. 25. §); Ügyfélfogadás (helyisége, rendje) megfelelően történik-
e (Korm.r. 47.§ (1), (2), tv. 26. § (2)); Kellékbemutató helyiséget kialakítottak-e (Korm. r. 47. § (1), tv. 26. § (3));Halott 
szállítása megfeleleően történik-e (Korm.r. 43. § tv. 35. §) Halott-szállító jármű (tisztítása, fertőtlenítése, naplóvezetés) 
megfelelő-e (Korm.r. 44.§ (1), 45. § (3) tv. 35. §); Alkalmazottak, szakképesítése (Korm.r. 51. § (1) tv. 26. § (1)); 
Vagyoni biztosíték rendelkezésre áll-e (Korm.r. 52. § , 53. § tv. 30. §); Kifogásolható közegészségügyi (higiénés) 
körülmény esetén a Ket. 94. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint jegyzőkönyv erre vonatkozó része 
megküldendő a járási népegészségügyi intézet részére.   
 
Ellenőrzés tárgya: az üzletszerű társasház- és ingatlankezelő tevékenység ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja: Az ingatlanvállalkozás-felügyeletei hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. Rend. 1. 
§, valamint a  a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -
közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes 
szabályairól szóló 23/2013. VI. 28.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói 
tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 
23/2013. (VI. 28.) NGM rendeletben foglalt előírások ellenőrzése 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül. 
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Az ellen őrzés eszköze: Ket. 89. § a) pontja alapján adatszolgáltatás (büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás, 
köztartozás-mentesség, cégnyilvántartási adatok, egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartása tekintetében) és 
iratbemutatás (szakképesítés igazolása). 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: a természetes személy szolgáltató, gazdálkodó szervezet személyesen 
közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételeivel rendelkezik-e  
A tevékenység folytatásának feltételei (a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 49. § (1) bekezdése): 
- büntetlen előélet, 
- a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 
- ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított köztartozása nincs, 
- rendelkezik a jogszabályban előírt szakképesítéssel. 
A tevékenység folytatásának további feltételei (a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az 
ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 
nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. §): 
- természetes személy szolgáltató esetén a tevékenységet az végezheti, aki a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló  
miniszteri rendelet szerinti társasházkezelői, ingatlankezelői,  
ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítéssel rendelkezik, és olyan gazdálkodó 
szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa  
nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, 
- gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén a tevékenységet olyan szervezet végezheti, amelynek tevékenységi köre az 
általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti  
ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, és amely legalább egy 
 olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga 
látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, 
 aki a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e rendelet szerinti nyilvántartásban 
szerepel. 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégnyilvántartásból nem törölték-e, felszámolási, végelszámolási eljárás vele 
szemben van-e folyamatban, 
- az egyéni vállalkozó szolgáltató az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásában szerepel-e. 
 
Ellenőrzés tárgya: állatpanzió és állatmenhely engedélyek ellenőrzése 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (5) 
bekezdése.  
  
Az ellen őrzés célja:  
1. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény az állatmenhely és állatpanzió létesítésének és 
fenntartásának általános szabályai fejezetben foglalt 41. § -ban meghatározottak szerint kiadott engedélyben foglaltak 
megvalósulásának ellenőrzése 
2. Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 
23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 10. §- 12. §-ában foglaltak ellenőrzése 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: állatpanzió vagy állatmenhely létesítése esetén a létesítési engedély jogerőre emelkedését 
követő 30 napon belül. 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: Az állatpanzió, állatmenhely működése megfelel-e az 1998. évi XXVIII. törvény 
41. §-ban meghatározottak szerint kiadott működési engedélyben foglaltaknak, különös tekintettel az alábbiakra: 
a) az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei tartósan és folyamatosan rendelkezésre állnak; 
b) a rendszeres állatorvosi ellátás biztosított; 
c) az állatotthon működtetése nem sérti a köznyugalmat; 
d) az állatotthon vezetője vagy a működési szabályzatban megjelölt felelős személy szakirányú végzettséggel 
rendelkezik; 
e)a tartós működtetéshez szükséges vagyoni fedezet biztosított. 
  
Az állatpanzió és állatmenhely működése a 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 12. § (3) 
bekezdése alapján kiadott működési szabályzatának megfelelően működik, az abban foglaltakat betartja. 
 
Ellenőrzés tárgya: a levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzése. 
Az ellen őrzés célja: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján Korm. 
rendelet előírásai betartásának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 



 146 

 
Az ellen őrzés ütemezése: bejelentés alapján folyamatosan. 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: a Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal járási 
hivatala hatáskörébe kizárólag az alábbi források tartoznak: 
- a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrása, 
- a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrása, 
- az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló 
tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrása, 
- a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterhelés és 
- a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrás. 
Ellenőrzési területek: 
- az általános levegővédelmi követelmények érvényesülnek-e (Korm. rendelet 4-5. §-ai) 
- a diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesítik-e (Korm. rendelet 26. § (1) bek.) 
- a diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres 
karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik-e (Korm. rendelet 26. § (2) bek.) 
- a bűzzel járó tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával végzik-e (Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bek.) 
 

 
Gyomaendrőd, 2013. december 16. 
 
 
 
                                                                                                             Andó Ágnes 
                                                                                                         járási hivatalvezető 
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13.3. Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendr ődi Járási Hivatal Járási Földhivatala 

 
AZ  ELLENŐRZÉSI TERV CÉLJA 

 
Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, 
földvédelem) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson a földhivatal által 2014. évben lefolytatandó hatósági 
ellenőrzések megtervezéséhez. 
 
I. AZ INGATLANÜGYI  HATÓSÁG  ÁLTAL  LEFOLYTATÁSRA  KERÜLŐ ELLENŐRZÉSEK  ÁLTALÁNOS  CÉLJA 

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja a jogszabályokban előírt kötelezettségek 
teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 
Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való 
figyelmeztetés és végső esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az egységes jogalkalmazás 
érdekében. 
 
II. AZ  ELLENŐRZÉSI TERV ÁLTALÁNOS  IRÁNYELVEI 
 
Az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának biztosítása 
A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, költségtakarékosság és a 
hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 
A terv összeállításánál figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira. 
 
III. AZ  EGYES HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  JOGSZABÁLYI  HÁTTERE 
 
1. Takarnet-ellen őrzés 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény  (a továbbiakban: Inytv.)  72-75. §, valamint 79. § 

 
Az Inytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő lekérdezések kivételével – a 
lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok 
ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az 
iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték. A naplónak minden esetben tartalmaznia kell a 
lekérdezés időpontját, a lekérdezést végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, 
helyrajzi szám), díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó jogszabályi 
rendelkezésre való hivatkozást. 
 
Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők 
adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi hatóság és a rendszer 
üzemeltetője a felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a 
biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi hatóság, 
illetve a rendszer üzemeltetőjének javaslata alapján – a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) 
határozatot hoz. 
 
Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való szolgáltatása 
(továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 
 

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL  törvény  (a 
továbbiakban: Ket. ) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket. 39.§, 49.§, valamint 87-94. §). 

 
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény  (a továbbiakban: Díjtörvény ) 30-31. §-ai a tulajdonilap-
másolat igazgatási szolgáltatási díja alól teljes személyes díjmentességben részesülők körét, valamint a 
tárgyánál fogva díjmentes eljárások taxatív felsorolását tartalmazza. 
A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott eljárásokhoz (pl. hagyatéki 
eljárás, közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles 
tulajdonilap-másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet megalapozó eljárás, az ügyszám, 
illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével – a felhasználás célját hitelt érdemlően igazolni kell. Az 
elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem hiteles és hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az 
erről készített papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél 
részére nem adható tovább. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a 
díjmentesség igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá az ú. n. továbbszolgáltatási tilalom megsértése 
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esetén az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal 
kötelezi. A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. 
 

• A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  (továbbiakban Korm. rendelet ) 7. § (2) és (3) bekezdése értelmében Az 
Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság 
megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a 
hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult 
ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy 
felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét. (3) Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerinti, a járási 
földhivatal bevonásával történő ellenőrzésre és a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy 
felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a megyei – 
Budapesten a fővárosi – földhivatalt jelöli ki. 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM 

rendelet  (a továbbiakban: Inyvhr. ) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. közjegyző, bírósági végrehajtó, 
felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. E rendelkezések a TakarNet ellenőrzést 
közvetlenül nem érintik. 

 
• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-

nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet  (a továbbiakban: Díjvhr. ) 7. §-a a TakarNet ellenőrzés során beszedett – a 
Díjtörvényben meghatározott mértékű – díj FÖMI és a földhivatalok között megosztásának és átutalásának 
szabályait tartalmazza. 

 
• A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzéséhez a 

Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú tájékoztató szolgál. 
 

• A FÖMI és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 
Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 

 
2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzése 
 

• A Ket. 88. §-a alapján a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  (a továbbiakban: Tfvt. ) kötelező és rendszeresen 
lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdésében előírtakat a 
földhivatal rendszeresen ellenőrzi. 

 
A Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
„5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet 
művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások 
betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). 
(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő terméssel kell hasznosítani.  
(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett 
célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás) 
(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen 
elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, 
illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). 
(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén az 
ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs 
bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett 
földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet 
közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli. 
 
A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és 
Térinformatikai Főosztálya által elrendelt határszemle ellenőrzésének keretében kerülnek lefolytatásra az erdő 
nélküli termőterület 10-20%-os arányban meghatározott területén. 
 

3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  
 

• A Ket. 88. §-a alapján A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 
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• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény  (a továbbiakban: Éltv. ) 17. § (4) 
bekezdése érdekében a fölhasználó köteles adott év június 30. napjáig  az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. 

• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés 
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008 (VIII. 30.) Korm. rendelet  (a 
továbbiakban: Vhr. ) tartalmazza, hogy a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre, vagy bejelentés alapján, 
külterületen az ingatlanügyi hatóság, vagyis a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 
149/2012 (XII. 28.) VM rendelet  (a továbbiakban: Jár.r ) szerint területileg illetékes járási földhivatal (a 
továbbiakban: járási földhivatal), belterületen a jegyző végzi, az Éltv . 17. § (4) bekezdésében foglaltak 
betartásának ellenőrzése érdekében. 

• Ugyanezen bekezdés rögzíti, hogy a járási földhivatal saját kezdeményezésre a helyszíni ellenőrzést a Vhr.  4. 
§-ában meghatározott területeken folytatja le. 
A Vhr. 4. § (1) bekezdése értelmében a járási földhivatal saját kezdeményezésre végez helyszíni ellenőrzést: 
a) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken, illetve 
b) a tevékenységével összefüggésben szerzett információi alapján parlagfűvel fertőzött területeken. 

 
IV. AZ  INGATLANÜGYI  HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  KERETÉBEN,  2014. ÉVBEN  A  JÁRÁSI  

FÖLDHIVATALNAK  A  KÖVETKEZŐKET  KELL  KIEMELTEN  VIZSGÁLNIUK  (AZ  ELLENŐRZÉSEK  

SZEMPONTJAI) 

1. TakarNet ellen őrzés 

• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI (2012. év előtt a Vidékfejlesztési 
Minisztérium) által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók 
(Inytv. 72-74. Inyvhr 113/A-113/E.§) által végzett lekérdezésekre. 

• Jogszerűtlen felhasználás: valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott hozzáférési jogosultság 
iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött szolgáltatási szerződésben foglalt felhasználási 
céltól és módtól eltérő igénybevétel, így különösen a lekérdezett adatok változatlan, vagy módosított 
(kiegészített, csökkentett) tartalommal történő továbbadásával (továbbszolgáltatásával), akár ingyenesen, akár 
ellenszolgáltatás fejében került rá sor,a név szerinti lekérdezési jogosultság előírástól eltérő használatával, a 
hozzáférés jogosulatlan személy részére történő átengedésével, továbbá a biztonsági előírások megsértésével. 
Emellett a naplózási kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra vonatkozó előírások 
megsértése is jogszerűtlen felhasználásnak tekinthető. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: felhasználók) 
adatlekérdezései jogszerűségének –pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi díjmentes lekérdezés, napló 
jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése a Földmérési és Távérzékelési Intézet által 
készített gépi napló és a felhasználó által a lekérdezésekről vezetett napló összevetése alapján történik. 

• Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az. ún. 
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett adatok továbbítására, 
továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés jogosulatlan átengedésére. 

• A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következető szempontokra figyelemmel kell elvégezni: 
o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó jelszó megőrzése 

a jogosulatlan hozzáféréstől; 
o a számítógépen vezetett ingatlan-nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus formában történő 

tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges; 
o különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt tulajdoni lapok 

tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá; 
o amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok jogosulatlan 

hozzáférés elleni védelméről; 
o a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a lekérdezett 

adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályi előírások és 
szerződéses kikötések betartására. 

 
2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

A Tfvt-ben meghatározott földrészleteken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék- és ideiglenes hasznosítási 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 
 
3. A parlagf űvel fert őzött terület felkutatása  

Külterületen a járási földhivatalok által az Éhft. 17.§ (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése. 
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V. AZ  ELLENŐRZÉST VÉGZŐK  HATÁSKÖRE  KITERJED 
  

1. TakarNet ellen őrzés  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel meglétére, 
• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 
• a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. továbbadási tilalom betartása) 

kötelezettségek vizsgálatára, 
• az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásunkra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 

részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint egyéb („nem hivatalos”) forrásból származó 
információk (pl. reklámok, hirdetések, internetes honlapok célzott megfigyelése révén) vizsgálatára is. 

 
2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
VI. AZ ELLENŐRZÉSI TERV TARTALMA 

1. Takarnet-ellen őrzés 
 
• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés ill. meghatározott esetekben a napló ellenőrzött időszakra vonatkozó másolatának 

bekérése  
• ellenőrzés időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint  
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala által elkészített beosztás 

szerint  
• az ellenőrzésben résztvevők: 

o Giricz Lukács 
o Enyedi Lászlóné 

 
2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzésének lényeges adatai:  
 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• 2014. június 1-től  2014. szeptember 30-ig 
• ellenőrizendő település: Csárdaszállás 
• ellenőrizendő terület: 999 ha 
• az ellenőrzést végzi:  

o Ronyec Zoltán 
 
3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

 
• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• 2014. július 1-től  2014. október 30-ig 
• ellenőrizendő település: járási földhivatal illetékességi területe 
• az ellenőrzést végzi: 

o Ronyec Zoltán 
 
A Gyomaendr ődi Járási Hivatal Járási Földhivatala a TakarNet el lenőrzés során és a parlagf ű ellenőrzésekben 
csak, mint közrem űködő hatóság vesz részt, hatósági döntést nem hoz. 
 
 
Gyomaendrőd, 2013. december 16. 
 
                                                                                                          Giricz Lukács 
                                                                                                    járási földhivatal-vezető 
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                                                                                                                                   14. függelék  
A Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal a 

 

14.1.Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hiva tal Okmányirodai Osztály 
 

Ellenőrzés tárgya: egyéni vállalkozók tevékenységének ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) 3/A. § 
(2) bekezdés e) pontja alapján az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 2014. január 1. napjától az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül 
2014. január 1. napjától adatváltozás bejelentések, a bejelentés időpontjában folyamatosan. 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § a) és b) pontja szerinti ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere:  
1.) képesítéshez kötött tevékenység esetén az egyéni vállalkozó a jogszabályban meghatározott képesítéssel 
rendelkezik-e (Evtv. 16. § (2) bekezdés), 
2.) amennyiben az egyéni vállalkozó képesítéssel nem rendelkezik, a tevékenység folytatásában közreműködő, általa 
határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van-e olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik, (Evtv. 16. § (2) 
bekezdés) 
3.) ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet- hatósági 
engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti 
(Evtv. 15. § (3) bekezdés), 
4.) ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat 
valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell (Evtv. 16. § (3) bekezdés), 
5.) az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) 
és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni (Evtv. 16. § (4) bekezdés), 
6.) amennyiben az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti, akkor annak időtartama megfelel az Evtv. 18. § (1)  
bekezdésben foglaltaknak, 
7.) a vállalkozói tevékenység szüneteltetésének időtartama alatt annak ellenőrzése, hogy az egyéni vállalkozó  
egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot  
nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat (Evtv. 18. § (3) bekezdés) 
 
Gyula, 2013. december 16. 
 
 
 
                         Vig Gábor 
                                                                                    okmányirodai osztályvezető  
 
 
 
Jóváhagyta:     
 
                                                                                       Dr. Lukácsi Krisztina 
                                                                                         járási hivatalvezető 
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14.2.Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hiva tal Hatósági Osztály 
 
Ellenőrzés tárgya : a járási hivatal illetékessége területén fellelhető egyházi és köztemetők temetkezési szolgáltatása, 
temető üzemeltetése. 
 
Az ellen őrzés célja: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: tv.), valamint a  
végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rend.-ben (továbbiakban: Korm. rend.) foglalt előírások ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 2014.02.01-2014.06.30. 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás 
rendelkezésre áll-e, megfelelően, naprakészen vezetett-e (tv. 16. § f), tv. 18. §, Korm. rend 41. § (1)); 
Temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak mértéke, temetőgondnoki 
feladatok, kötelezettségek) rendelkezése áll-e, tartalmát tekintve a tv. és korm. rend.-ben foglaltaknak megfelel-e  (tv. 6. 
§ (4), tv. 16. §, Korm. rend 41/A. §) 
Temetői térkép rendelkezésre áll-e (Korm.r. 17§ (1)); Sírhelytáblák, sorok számozása megfelelő-e (Korm. r. 10. § (2); 
Rendelkezési jog időtartama betartott-e (tv. 22. § (4), Korm. rend. 18. § (1)); Ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató 
helyiség, technikai helyiség) rendszeres takarítását elvégzik-e (Korm.r. 5.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) bekezdés Korm. 
r. 5.§ (6), tv. 16. § d); Hűtés megfelelő-e (Korm.r. 5.§ (3)); Tájékoztatás nyitvatartásról, temetők rendjéről megfelelően 
történik-e (Korm.r. 17.§ (3)); Fásítás megfelelő mértékű-e (Korm.r. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));   
Parkoló rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  
Megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); Kerítés megfelelő-e (Korm.r. 3.§ 
(3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) (Korm.r. 8. § (1) lezárt temető)); 
Hulladékgyűjtés megfelelően történik-e (Korm.r. 4.§ (1), tv. 16. § j)); Vízvételi lehetőség biztosított-e (Korm.r. 4.§ (2), tv. 
6. § (1), tv. 13. § (1));  
Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban foglaltak megtartásra kerülne-e 
(Korm.r. 55.§ (3), tv. 39. §);  
Jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. r. 54. § (1) tv. 17. §); 
Telephely megfelelően kialakított-e (Korm.r. 47.- 48.§);  
Tevékenységet engedélyező határozat (száma, kelte) a végzett tevékenység az engedélyben foglaltaknak 
megfeleleően történik-e (tv. 30. § (1));  
Milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása (tv. 25. §); Ügyfélfogadás (helyisége, rendje) megfelelően történik-
e (Korm.r. 47.§ (1), (2), tv. 26. § (2)); Kellékbemutató helyiséget kialakítottak-e (Korm. r. 47. § (1), tv. 26. § (3));Halott 
szállítása megfeleleően történik-e (Korm.r. 43. § tv. 35. §) Halott-szállító jármű (tisztítása, fertőtlenítése, naplóvezetés) 
megfelelő-e (Korm.r. 44.§ (1), 45. § (3) tv. 35. §); Alkalmazottak, szakképesítése (Korm.r. 51. § (1) tv. 26. § (1)); 
Vagyoni biztosíték rendelkezésre áll-e (Korm.r. 52. § , 53. § tv. 30. §); Kifogásolható közegészségügyi (higiénés) 
körülmény esetén a Ket. 94. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint jegyzőkönyv erre vonatkozó része 
megküldendő a járási népegészségügyi intézet részére.   
 
Ellenőrzés tárgya: az üzletszerű társasház- és ingatlankezelő tevékenység ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja: az ingatlanvállalkozás-felügyeletei hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. Rend. 1. 
§, valamint a  a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -
közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes 
szabályairól szóló 23/2013. VI. 28.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói 
tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 
23/2013. (VI. 28.) NGM rendeletben foglalt előírások ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 2014.04.01-2014-04.30. 
 
Az ellen őrzés eszköze: Ket. 89. § a) pontja alapján adatszolgáltatás (büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás, 
köztartozás-mentesség, cégnyilvántartási adatok, egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartása tekintetében) és 
iratbemutatás (szakképesítés igazolása. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere : A természetes személy, szolgáltató, gazdálkodó szervezet személyesen 
közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételeivel rendelkezik-e  
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A tevékenység folytatásának feltételei (a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 49. § (1) bekezdése): 
- büntetlen előélet, 
- a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 
- ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított köztartozása nincs, 
- rendelkezik a jogszabályban előírt szakképesítéssel. 
A tevékenység folytatásának további feltételei (a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az 
ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 
nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. §): 
- természetes személy szolgáltató esetén a tevékenységet az végezheti, aki a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló  
miniszteri rendelet szerinti társasházkezelői, ingatlankezelői,  
ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítéssel rendelkezik, és olyan gazdálkodó 
szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa  
nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, 
- gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén a tevékenységet olyan szervezet végezheti, amelynek tevékenységi köre az 
általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti  
ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, és amely legalább egy 
 olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga 
látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, 
 aki a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e rendelet szerinti nyilvántartásban 
szerepel. 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégnyilvántartásból nem törölték-e, felszámolási, végelszámolási eljárás vele 
szemben van-e folyamatban, 
- az egyéni vállalkozó szolgáltató az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásában szerepel-e. 
 
Ellenőrzés tárgya: állatpanzió és állatmenhely engedélyek ellenőrzése 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (5) 
bekezdése.   
 
Az ellen őrzés célja: 1. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény az állatmenhely és 
állatpanzió létesítésének és fenntartásának általános szabályai fejezetben foglalt 41. § -ban meghatározottak szerint 
kiadott engedélyben foglaltak megvalósulásának ellenőrzése 
2. Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 
23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 10. §- 12. §-ában foglaltak ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 2014.09.01-2014.09.30. 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: az állatpanzió, állatmenhely működése megfelel-e az 1998. évi XXVIII. törvény 41. 
§-ban meghatározottak szerint kiadott működési engedélyben foglaltaknak, különös tekintettel az alábbiakra: 
a) az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei tartósan és folyamatosan rendelkezésre állnak; 
b) a rendszeres állatorvosi ellátás biztosított; 
c) az állatotthon működtetése nem sérti a köznyugalmat; 
d) az állatotthon vezetője vagy a működési szabályzatban megjelölt felelős személy szakirányú végzettséggel 
rendelkezik; 
e)a tartós működtetéshez szükséges vagyoni fedezet biztosított. 
  
Az állatpanzió és állatmenhely működése a 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 12. § (3) 
bekezdése alapján kiadott működési szabályzatának megfelelően működik, az abban foglaltakat betartja. 
 
Ellenőrzés tárgya : a levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzése 
 
Az ellen őrzés célja: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján Korm. 
rendelet előírásai betartásának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 2014.01.01-2014.12.31. 
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Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: a Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal járási 
hivatala hatáskörébe kizárólag az alábbi források tartoznak: 
- a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrása, 
- a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrása, 
- az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló 
tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrása, 
- a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterhelés és 
- a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrás. 
Ellenőrzési területek: 
- az általános levegővédelmi követelmények érvényesülnek-e (Korm. rendelet 4-5. §-ai) 
- a diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesítik-e (Korm. rendelet 26. § (1) bek.) 
- a diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres 
karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik-e (Korm. rendelet 26. § (2) bek.) 
- a bűzzel járó tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával végzik-e (Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bek.) 
 
 
Gyula, 2013. december 16. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                       Dr. Lukácsi Krisztina 
                                                                                         járási hivatalvezető 
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14.3.Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hiva tal Járási Építésügyi Hivatala 
 

A hatóság 
− székhelye: 5700 Gyula, Petőfi tér 3., 
− postázási címe: 5700 Gyula, Petőfi tér 3., Pf.: 4. 
− címe: 5700 Gyula, Petőfi tér 3. fsz. 2. 
− további elérhetőségei: tel.: 06-66-464-043/; 06-66-464-053/ mellékszámok: 130, 131, 132  

e-mail: gyula.epites@bekes.gov.hu honlap: www.bekeskh.hu 
 

I. 

ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉSEK 

Az építésfelügyeleti hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 61. § alapján 
ellenőrzést végez. 

1. Az ellen őrző hatóság általános feladata 

Az építésfelügyeleti hatóság az Eljr. 58. § alapján  ellenőrzi vagy ellen őrizheti 

A bontási tevékenység megkezdésének bejelentése nélkül vagy az építésfelügyeleti hatóság tiltása ellenére végzett 
építési tevékenységet, 

− az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, 
− azt, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek-e a tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal, 
− az építőipari kivitelezési dokumentáció meglétét, 
− az építési napló vezetését és annak tartalmát, 
− az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások betartását. 
A meglévő építmények körében a jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését, valamint - az 

építésügyi és örökségvédelmi hatósággal együttműködve - azt, hogy a műemlékek műszaki állapota nem 
veszélyezteti-e a műemléki értékeket. 

Felkutatja 
− a) a szabálytalan építési tevékenységeket, 
− b) az építési vagy bontási engedély nélkül vagy bontási tudomásulvétel nélkül végzett építési tevékenységeket, 
− c) az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén a településrendezési tervek, valamint a helyi 

építési szabályzat és az országos építési követelmények megsértésével végzett építési tevékenységeket. 
Az előzőekben meghatározott ellenőrzéséhez, a tényállás tisztázásához az építésügyi monitoring (ÉMO) 

alkalmazásával adatokat szerezhet be, előzmény iratokat és állapotdokumentumokat vizsgálhat. 
A helyszíni ellenőrzést egyidejűleg legalább két fő végzi. Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzésbe más - 

jogszabályban erre felhatalmazott - szervet, szervezetet is bevonhat, az építési helyszín ellenőrzését az 
építésfelügyelő a bevont szerv, szervezet képviselőjével is lefolytathatja. 

 
2. Az ellen őrző hatóság általános hatásköre és illetékessége 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Éhk) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint, illetékessége az 1. melléklet I. rész 3.2 sorszáma 
szerint: Mezőkovácsházai, Gyulai, Sarkadi járások területe.  

 

3. Ellenőrzési id őszak 

2014. január 1. – 2014. december 31. között. 
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4. Ellenőrzés szempontrendszere 

Az Eljr. 61. § (1), (4) és (5) bekezdése szerint: 

Az építésfelügyeleti hatóság köteles évente legalább egyszer ellenőrzést tartani a tudomásulvételi eljárás alapján 
megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység helyszínén. Az e körbe nem tartozó építési tevékenységek 
ellenőrzését szúrópróbaszerűen vagy a (4) bekezdés szerinti ellenőrzési utasításban foglaltak szerint végzi. 

Az építésügyért felelős miniszter az Eljr. 58. § (2) bekezdés b) pontja, az 58. § (3) és (4) bekezdése szerinti 
ellenőrzésre az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig a tárgyévre vonatkozóan ellenőrzési utasítást ad ki, 
amelyben 
a) meghatározza 
aa) a tárgyi évben tartandó építésfelügyeleti célvizsgálatok szempontrendszerét, 
ab) azokat a településeket, településrészeket, ahol összevont építésfelügyeleti hatósági ellenőrzést kell tartani; és 
b) az előző évi nyilvántartási adatok alapján javaslatot tesz utóvizsgálati ellenőrzésre azokon a településeken, 

településrészeken, ahol a szabálytalanságok száma növekedett. 
Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéseit - az építésügyi hatóság, az illetékes területi építész-, illetve mérnöki kamara, 

valamint területi ipar- és kereskedelmi kamara, továbbá az építtetői fedezetkezelők javaslatát is figyelembe véve - 
az építésügyért felelős miniszter ellenőrzési utasítás figyelembevételével az ellenőrzési időszakot megelőző 15. 
napjáig elkészített éves munkaterv szerint végzi.” 

Az ismertetett további szempontok az építésügyért felelős miniszter (Belügyminiszter) utasításban megadottak 
megfelelően kerülnek a későbbiekben meghatározásra. 

5. A hatósági ellen őrzés eszközei 

a) Helyszíni ellenőrzés. 

b) Elektronikus hatósági nyilvántartási rendszerben távoli eléréssel való ellenőrzés (pld: e-napló ellenőrzése).  

6. Tervezett hatósági ellen őrzések száma járásonként 

 Település/körzet Tervezett éves ellen őrzések száma 

1. Gyulai Járás illetékességi területe 50 

2. Mezőkovácsházai Járás illetékességi 
területe 

40 

3. Sarkadi Járás illetékességi területe 30 

Összesen: 120 

Ellenőrzések havi ütemezése 
 

Időszak Járások 
Ellenőrzési 

szempontok 

Tervezett 
ellenőrzések 

száma 

Ebből az 
összevont 

ellenőrzések 
száma 

Összesen  

Január - - - - 

Február 

Gyulai (Gyula), 
Mezőkovácsházai 
(Mezőkovácsháza, 
Medgyesegyháza, 

Battonya), Sarkadi (Sarkad, 
Méhkerék) 

12 - 12 

Március Gyulai (Gyula, Kétegyháza), 
Mezőkovácsházai 
(Mezőkovácsháza, 

Medgyesegyháza, Battonya, 

Meglévő építmények 
körében a jogszabályban 

előírt jókarbantartási 
kötelezettség 
teljesítését. 

Építési tevékenység 
végzése esetében: 

- Szakmai előírásokban 
foglaltak, különösen 

az építmény 
szerkezetére, a 

kivitelezés 

17 - 17 
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Mezőhegyes), Sarkadi 
(Sarkad, Kötegyán, Okány) 

Április 

Gyulai (Gyula), 
Mezőkovácsházai 
(Mezőkovácsháza, 
Medgyesegyháza, 

Kevermes, Battonya,), 
Sarkadi (Zsadány, 
Körösnagyharsány) 

16 2 18 

Május 

Gyulai (Gyula, Kétegyháza), 
Mezőkovácsházai 
(Mezőkovácsháza, 
Medgyesegyháza, 

Kevermes, Kunágota), 
Sarkadi (Geszt, Biharugra, 

Okány) 

13 2 15 

Június 

Gyulai (Gyula, Elek), 
Mezőkovácsházai 

(Végegyháza, 
Nagykamarás, 

Dombegyház), Sarkadi 
(Sarkadkeresztúr, 

Méhkerék) 

19 2 21 

Július 

Gyulai (Gyula, Lőkösháza), 
Mezőkovácsházai 

(Mezőhegyes, Dombegyház, 
Magyarbánhegyes, 

Pusztaottlaka), Sarkadi 

12 2 14 

Augusztus 

Gyulai (Gyula), 
Mezőkovácsházai 
(Mezőkovácsháza, 
Medgyesegyháza, 

Battonya), Sarkadi (Sarkad, 
Sarkadkeresztúr) 

14 2 16 

Szeptember 

Gyulai (Gyula), 
Mezőkovácsházai 
(Mezőkovácsháza, 
Medgyesegyháza, 

Mezőhegyes), Sarkadi 
(Okány, Bucsa) 

15 2 17 

Október 

Gyulai (Gyula), 
Mezőkovácsházai 
(Mezőkovácsháza, 
Medgyesegyháza, 

Kevermes, 
Nagybánhegyes), Sarkadi 

(Sarkad, Méhkerék) 

8 2 10 

November 

Gyulai (Gyula), 
Mezőkovácsházai 
(Mezőkovácsháza, 

Medgyesegyháza, Battonya, 
Mezőhegyes), Sarkadi 
(Zsadány, Méhkerék) 

10 - 10 

December - 

módszerére és 
technológiájára 

vonatkozó 
követelmények 

betartása. 
- Tervezői, kivitelezői, 

felelős műszaki 
vezetői, építési 
műszaki ellenőri 
jogosultságok 

vizsgálata. 
- Építési napló 
vezetését és annak 

tartalmát. 
- Kiviteli tervek 

vizsgálata. 
További ellenőrzési 

szempontokat a 
későbbiekben 

kibocsájtásra kerülő 
utasításában az 

építésügyért felelős 
miniszter határozza 

meg. 

- - - 

Összesen:   136 14 150 
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A hatósági ellen őrzési eljáráshoz kapcsolódó további jogszabályok 
− A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 
− Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 31. § - 45. §-sai. 
− Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 
− Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005.(X. 25.) Korm. rendelet. 
− Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet. 
− Az építési műszaki ellenőri, valamint felelős műszaki vezetői szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 

244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet. 
− A településtervezési és az építészeti- műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság 

szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet. 
 

Gyula, 2013. december 16. 

Kovács Éva 

 járási építésügyi hivatalvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 159 

 
 
 
 
14.4.Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hiva tal Járási Földhivatala  

 

AZ  ELLENŐRZÉSI TERV CÉLJA 
 
Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, 
földvédelem) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson a földhivatal által 2014. évben lefolytatandó hatósági 
ellenőrzések megtervezéséhez. 
 
I. AZ INGATLANÜGYI  HATÓSÁG  ÁLTAL  LEFOLYTATÁSRA  KERÜLŐ ELLENŐRZÉSEK  ÁLTALÁNOS  CÉLJA 

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja a jogszabályokban előírt kötelezettségek 
teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 
Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való 
figyelmeztetés és végső esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az egységes jogalkalmazás 
érdekében. 
 
II. AZ  ELLENŐRZÉSI TERV ÁLTALÁNOS  IRÁNYELVEI 
 
Az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának biztosítása 
A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, költségtakarékosság és a 
hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 
A terv összeállításánál figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira. 
 
III. AZ  EGYES HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  JOGSZABÁLYI  HÁTTERE 
 
1. Takarnet-ellen őrzés 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény  (a továbbiakban: Inytv.)  72-75. §, valamint 79. § 

 
Az Inytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő lekérdezések kivételével – a 
lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok 
ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az 
iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték. A naplónak minden esetben tartalmaznia kell a 
lekérdezés időpontját, a lekérdezést végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, 
helyrajzi szám), díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó jogszabályi 
rendelkezésre való hivatkozást. 
 
Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők 
adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi hatóság és a rendszer 
üzemeltetője a felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a 
biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi hatóság, 
illetve a rendszer üzemeltetőjének javaslata alapján – a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) 
határozatot hoz. 
 
Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való szolgáltatása 
(továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 
 

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL  törvény  (a 
továbbiakban: Ket. ) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket. 39.§, 49.§, valamint 87-94. §). 

 
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény  (a továbbiakban: Díjtörvény ) 30-31. §-ai a tulajdonilap-
másolat igazgatási szolgáltatási díja alól teljes személyes díjmentességben részesülők körét, valamint a 
tárgyánál fogva díjmentes eljárások taxatív felsorolását tartalmazza. 

 
A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott eljárásokhoz (pl. hagyatéki 
eljárás, közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles 
tulajdonilap-másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet megalapozó eljárás, az ügyszám, 
illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével – a felhasználás célját hitelt érdemlően igazolni kell. Az 
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elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem hiteles és hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az 
erről készített papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél 
részére nem adható tovább. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a 
díjmentesség igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá az ú. n. továbbszolgáltatási tilalom megsértése 
esetén az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal 
kötelezi. A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. 
 

• A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  (továbbiakban Korm. rendelet ) 7. § (2) és (3) bekezdése értelmében Az 
Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság 
megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a 
hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult 
ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy 
felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét. (3) Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerinti, a járási 
földhivatal bevonásával történő ellenőrzésre és a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy 
felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a megyei – 
Budapesten a fővárosi – földhivatalt jelöli ki. 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM 

rendelet  (a továbbiakban: Inyvhr. ) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. közjegyző, bírósági végrehajtó, 
felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. E rendelkezések a TakarNet ellenőrzést 
közvetlenül nem érintik. 

 
• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-

nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet  (a továbbiakban: Díjvhr. ) 7. §-a a TakarNet ellenőrzés során beszedett – a 
Díjtörvényben meghatározott mértékű – díj FÖMI és a földhivatalok között megosztásának és átutalásának 
szabályait tartalmazza. 

 
• A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzéséhez a 

Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú tájékoztató szolgál. 
 

• A FÖMI és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 
Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 

 
2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzése 
 

• A Ket. 88. §-a alapján a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  (a továbbiakban: Tfvt. ) kötelező és rendszeresen 
lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdésében előírtakat a 
földhivatal rendszeresen ellenőrzi. 

 
A Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
„5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet 
művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások 
betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). 
(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő terméssel kell hasznosítani.  
(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett 
célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás) 
(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen 
elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, 
illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). 
(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén az 
ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs 
bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett 
földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet 
közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli. 
 
A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és 
Térinformatikai Főosztálya által elrendelt határszemle ellenőrzésének keretében kerülnek lefolytatásra az erdő 
nélküli termőterület 10-20%-os arányban meghatározott területén. 
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3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

 
• A Ket. 88. §-a alapján A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 

rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 
• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény  (a továbbiakban: Éltv. ) 17. § (4) 

bekezdése érdekében a fölhasználó köteles adott év június 30. napjáig  az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. 

• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés 
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008 (VIII. 30.) Korm. rendelet  (a 
továbbiakban: Vhr. ) tartalmazza, hogy a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre, vagy bejelentés alapján, 
külterületen az ingatlanügyi hatóság, vagyis a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 
149/2012 (XII. 28.) VM rendelet  (a továbbiakban: Jár.r ) szerint területileg illetékes járási földhivatal (a 
továbbiakban: járási földhivatal), belterületen a jegyző végzi, az Éltv . 17. § (4) bekezdésében foglaltak 
betartásának ellenőrzése érdekében. 

• Ugyanezen bekezdés rögzíti, hogy a járási földhivatal saját kezdeményezésre a helyszíni ellenőrzést a Vhr.  4. 
§-ában meghatározott területeken folytatja le. 
A Vhr. 4. § (1) bekezdése értelmében a járási földhivatal saját kezdeményezésre végez helyszíni ellenőrzést: 
a) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken, illetve 
b) a tevékenységével összefüggésben szerzett információi alapján parlagfűvel fertőzött területeken. 

 
IV. AZ  INGATLANÜGYI  HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  KERETÉBEN,  2014. ÉVBEN  A  JÁRÁSI  

FÖLDHIVATALNAK  A  KÖVETKEZŐKET  KELL  KIEMELTEN  VIZSGÁLNIUK  (AZ  ELLENŐRZÉSEK  

SZEMPONTJAI) 

1. TakarNet ellen őrzés 

• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI (2012. év előtt a Vidékfejlesztési 
Minisztérium) által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók 
(Inytv. 72-74. Inyvhr 113/A-113/E.§) által végzett lekérdezésekre. 

• Jogszerűtlen felhasználás: valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott hozzáférési jogosultság 
iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött szolgáltatási szerződésben foglalt felhasználási 
céltól és módtól eltérő igénybevétel, így különösen a lekérdezett adatok változatlan, vagy módosított 
(kiegészített, csökkentett) tartalommal történő továbbadásával (továbbszolgáltatásával), akár ingyenesen, akár 
ellenszolgáltatás fejében került rá sor,a név szerinti lekérdezési jogosultság előírástól eltérő használatával, a 
hozzáférés jogosulatlan személy részére történő átengedésével, továbbá a biztonsági előírások megsértésével. 
Emellett a naplózási kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra vonatkozó előírások 
megsértése is jogszerűtlen felhasználásnak tekinthető. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: felhasználók) 
adatlekérdezései jogszerűségének –pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi díjmentes lekérdezés, napló 
jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése a Földmérési és Távérzékelési Intézet által 
készített gépi napló és a felhasználó által a lekérdezésekről vezetett napló összevetése alapján történik. 

• Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az. ún. 
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett adatok továbbítására, 
továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés jogosulatlan átengedésére. 

• A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következető szempontokra figyelemmel kell elvégezni: 
o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó jelszó megőrzése 

a jogosulatlan hozzáféréstől; 
o a számítógépen vezetett ingatlan-nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus formában történő 

tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges; 
o különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt tulajdoni lapok 

tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá; 
o amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok jogosulatlan 

hozzáférés elleni védelméről; 
o a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a lekérdezett 

adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályi előírások és 
szerződéses kikötések betartására. 

 
2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

A Tfvt-ben meghatározott földrészleteken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék- és ideiglenes hasznosítási 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 
 
 



 162 

 
3. A parlagf űvel fert őzött terület felkutatása  

Külterületen a járási földhivatalok által az Éhft. 17.§ (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése. 
 
V. AZ  ELLENŐRZÉST VÉGZŐK  HATÁSKÖRE  KITERJED 

  
1. TakarNet ellen őrzés  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel meglétére, 
• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 
• a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. továbbadási tilalom betartása) 

kötelezettségek vizsgálatára, 
• az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásunkra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 

részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint egyéb („nem hivatalos”) forrásból származó 
információk (pl. reklámok, hirdetések, internetes honlapok célzott megfigyelése révén) vizsgálatára is. 

 
2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
 
3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
VI. AZ ELLENŐRZÉSI TERV TARTALMA 

1. Takarnet-ellen őrzés 
 
• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés ill. meghatározott esetekben a napló ellenőrzött időszakra vonatkozó másolatának 

bekérése  
• ellenőrzés időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint  
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala által elkészített beosztás 

szerint  
• az ellenőrzésben résztvevők: 

o Kovács Gyula Hivatalvezető 
o Zátonyiné Lakos Katalin Ingatlan-nyilvántartási Osztályvezető 
o Bihari Mihályné Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 

 
2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzésének lényeges adatai:  
 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• 2014. június 1-től  2014. szeptember 30-ig 
• ellenőrizendő település: Lőkösháza 
• ellenőrizendő terület: 5015 ha 
• az ellenőrzést végzi:  

o Kása Endre mezőgazdász 
 
3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

 
• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• 2014. július 1-től  2014. október 30-ig 
• ellenőrizendő település: járási földhivatal illetékességi területe 
• az ellenőrzést végzi: 

o Kása Endre mezőgazdász 
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A Gyulai  Járási Hivatal Járási Földhivatala a TakarNet ellen őrzés során és a parlagf ű ellenőrzésekben csak, 
mint közrem űködő hatóság vesz részt, hatósági döntést nem hoz. 
 
 
Gyula, 2013. december 16. 
 
 
 
 
 
 
 Kovács Gyula 
 járási földhivatal-vezető 
 
 



14.5. Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hiv atal Járási Népegészségügyi Intézete  

 

Szakterület Feladat Feladat meghatározás Ellen őrzések tárgya 
Ellenőrzések 

eszköze 

Ellenőrzések 
szempontrendsze

re 
Jogszabályi háttér 

Tervezett 
ellenőrzé
s-szám 

Felelős Határid ő 

A természetes 
fürdőhelyek, fürdővizek  

Az üzemeltetni kívánt természetes 
fürdőhelyek helyszíni ellenőrzése, 
valamint az ütemterv szerinti 
laboratóriumi vízminőségi 
vizsgálataik elvégzésének és a 
jelentés megtörténtének ellenőrzése. 

  

helykijelölési 
eljárás 
lebonyolítása, 
határozat a 
helykijelölésről, 
jegyzökönyv 
felvétele a 
helyszíni 
ellenőrzés 
tapasztalatairól   

78/2008. (IV.30) 
Korm. rend. 

4 Gombosné 
Csepregi 
Katalin 

2014. 03.01.-
2014. 10.15. 

Minden településen az 
ivóvízellátással 
kapcsolatosan a 
201/2001. (X.25.) Korm. 
rendelet által előírt 
minimális hatósági 
ellenőrző vizsgálat 
elvégzése, illetve az 
előre meghatározott 
minimális önellenőrző 
ólomvizsgálat 
megkövetelése a 
vízszolgáltatótól.  

2013. december 25-én változik az 
ivóvíz ólomtartalmára vonatkozó 
határérték, az eddig ideiglenes 25 
µg/l helyett a 10 µg/l határérték lép 
érvénybe. Mivel az ólom 
egészségkárosító hatása a 6 éven 
aluli gyermekeket érinti legnagyobb 
mértékben, ezért kérjük az 
ólomvizsgálatokat lehetőség szerint 
a gyermek-intézményekben végezni.  

  

helyszíni 
jegyzőkönyv 

  201/2001.(X.25.) 
Korm.rend. 

12 Kincsesné 
Vágó Emília, 
Gombosné 
Csepregi 
Katalin 

2014.03. 01.-
2014.12.31. 

Település- 
és 

környezet-
egészségüg

y 

Medencés fürdők 
ellenőrzése  

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

  

helyszíni 
jegyzőkönyv 

  37/1996. (X.18.) NM 
rend. 

8 Kincsesné 
Vágó Emília, 
Gombosné 
Csepregi 
Katalin 

2014. 05.01.-
2014.12.31. 
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Egészségügyi 
szolgáltatást is nyújtó 
közfürdők 

37/1996. (X.18.) NM rendelet 2. 
számú Közfürdők üzemeltetéséhez 
szükséges minimális 
szakképesítések c. melléklet alapján 
a munkakör betöltéséhez szükséges 
képesítési követelmények 
ellenőrzése azon szolgáltatóknál, 
ahol egészségügyi szolgáltatást is 
nyújtanak (szakképesítések 
megléte, megfelelősége, fajtája, 
különösen a fürdővezetői 
szakképesítés).   

helyszíni 
jegyzőkönyv 

  37/1996. (X.18.) NM 
rend. 

2 Kincsesné 
Vágó Emília, 
Gombosné 
Csepregi 
Katalin 

2014. 03. 01-
2014.12.31. 

Gyermek és 
ifjúság-

egészségüg
y 

Bölcsödék 
közegészségügyi 
körülményeinek 
felmérése 

A bölcsődék közegészségügyi 
felmérése egységes 
szempontrendszer alapján. A 
mellékelt felmérőlapokat a járási 
népegészségügyi intézetek 
munkatársai töltik ki. A kitöltött 
felmérőlapokat a megyei/fővárosi 
kormányhivatalok népegészségügyi 
szakigazgatási szervei összesítik, 
majd megküldik az OKI 
Településegészségügyi Osztályának 
Gyermek - és Ifjúsághigiénés 
Csoportja számára, ahol az adatok 
feldolgozása és értékelése történik. 

Bölcsödék 
közegészségügyi 
ellenőrzése. 

Egységes 
szempontrendsz
er alapján 
készült 
felmérőlap. 

Jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

  

5 

Közegészségü
gyi felügyelő 

2014. 03.01-
2014.11.30. 
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A 39/2013. (II.14.) Korm. 
rendelet előírásainak 
meg nem felelő felirat 
vagy jelzés 
módosításának, 
cseréjének kiemelt 
ellenőrzése 

A dohánytermékek előállításáról, 
forgalomba hozataláról és 
ellenőrzéséről, a kombinált 
figyelmeztetésekről, valamint az 
egészségvédelmi bírság 
alkalmazásának részletes 
szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) 
Korm. rendelet 11.§-a és 7. számú 
melléklete tartalmazza a feliratokra, 
jelzésekre vonatkozó 
rendelkezéseket. A 2013. március 1. 
előtt az Nvt. előírásainak 
megfelelően kihelyezett, azonban a 
Korm. rendelet előírásainak meg 
nem felelő felirat vagy jelzés 
módosításának, illetve cseréjének 
teljesítésére 2014. március 1-ig van 
lehetőség a Korm. rendelet 20.§-a 
alapján. Fentiekre tekintettel a 
határidő letelte után a jelzések és 
feliratok fokozott ellenőrzése 
szükségessé válik. 

        

  

  Ellenőrzés: 
2014. március 1-
április 30. 
 
Jelentés 
folyamatosan, 
az Nvt. 
szoftverben 
történő 
adatrögzítéssel 

Nemdohány
zók védelme  

A közforgalmú vasúti 
szolgáltatás nyújtására 
szolgáló vasúti üzemi 
létesítmények, a vasúti 
pálya tartozékainak 
személyforgalom 
számára megnyitott 
területein, valamint a 
várakozó helyeken, 
peronokon, továbbá a 
szórakoztató és 
vendéglátóipari 
egységekben, az 
aluljárókban és az 
egészségügyi 
szolgáltatóknál  a 
dohányzási korlátozás 
betartásának kiemelt 
ellenőrzése 

Tekintettel arra, hogy 2013-ban a 
lakossági panaszbejelentések döntő 
többsége a vasúti peronokon és 
megállókban a rendszeres 
dohányzási korlátozás megsértésére 
irányulnak, valamint a hatósági 
ellenőrzések során a szórakoztató-
vendéglátóipari egységekben 
találták a legtöbb kifogást, a 2014-es 
évben szükségessé vált ezeken a 
helyeken a fokozott ellenőrzés. 

            Ellenőrzés:2014. 
február és 
novemberJelent
és 
folyamatosan, 
az Nvt. 
szoftverben 
történő 
adatrögzítéssel 
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Vitaminokat és ásványi 
anyagokat tartalmazó 
étrend-kiegészítő 
készítmények 
ellenőrzése:  
- D-vitamint, illetve 
kalciumot is tartalmazó 
termékek esetében a két 
komponensre 
vonatkozóan célzott 
laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzése 
 
 

Az étrend-kiegészítőkről szóló 
37/2004. (IV.26.) EszCsM 
rendeletben foglalt hatáskörbe 
tartozó jelölések vizsgálata és a 
432/2012/EU rendeletben foglalt 
egészségügyi állítások ellenőrzése. 
D-vitamint és kalciumot tartalmazó 
készítmények esetében célzott 
laboratóriumi vizsgálatokkal 
kiegészítve. 
 
 

egység ellenőrzése ellenörzési 
melléklet 

Jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

 37/2004. (IV.26.) 
EszCsM rendelet 
432/2010/EU 
rendelet 

  Közegészségü
gyi felügyelő 

Ellenőrzési 
időszak: 2014. 
március 1. - 
december 31. 
 
Laboratóriumi 
mintavételezés: 
monitoring terv 
alapján 
 
 

Különleges táplálkozási 
igényt kielégítő 
élelmiszerek 
forgalmazásának 
ellenőrzése:- speciális 
gyógyászati célra szánt 
tápszerek kategórián 
belül a „teljes napi 
étrendet biztosító 
speciális tápszer 
felnőtteknek” termékek 
célzott vizsgálata 

A különleges táplálkozási célú 
élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 
26.) ESzCsM rendelet, a speciális 
gyógyászati célra szánt tápszerről 
szóló 24/2003. (V. 9.) EüM rendelet, 
valamint a 1924/2006/EK 
rendeletben foglalt jelölések, a 
tápanyag-összetétel és az 
egészségre vonatkozó állítások 
ellenőrzése, laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve. 

egység ellenőrzése ellenörzési 
melléklet 

Jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

 36/2004. (IV.26.) 
EszCsM rendelet 
20/2008 (V.14.) 
rendelet 

  Közegészségü
gyi felügyelő 

Ellenőrzési 
időszak: 2014. 
március 1. - 
december 
31.Laboratórium
i mintavételezés: 
monitoring terv 
alapján 

Élelmezés- 
és 
táplálkozás-
egészségüg
y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étrend-kiegészítő 
készítmények közül a 
kiemelt célcsoportot 
képező potencia-fokozás 
céljából forgalmazott 
termékek esetében 
gyógyszer-hatóanyag 
tartalomra célzott 
laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzése 

Az étrend-kiegészítőkről szóló 
37/2004. (IV.26.) EszCsM 
rendeletben foglalt hatáskörbe 
tartozó jelölések vizsgálata és a 
432/2012/EU rendeletben foglalt 
egészségügyi állítások ellenőrzése, 
gyógyszer-hatóanyag tartalomra 
vonatkozóan célzott laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve. 

egység ellenőrzése ellenörzési 
melléklet 

Jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

 37/2004. (IV.26.) 
EszCsM rendelet 
432/2010/EU 
rendelet 

  Közegészségü
gyi felügyelő 

Ellenőrzési 
időszak: 2014. 
március 1. - 
december 31. 
 
Laboratóriumi 
mintavételezés: 
monitoring terv 
alapján 
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Különleges táplálkozási 
igényt kielégítő 
élelmiszerek 
forgalmazásának 
ellenőrzése:- anyatej-
helyettesítő és anyatej-
kiegészítő tápszerek 
kategória 

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

egység ellenőrzése ellenörzési 
melléklet 

Jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

 36/2004. (IV.26.) 
EszCsM rendelet 
20/2008 (V.14.) 
rendelet1924/2006/
EK rendelet 

  Közegészségü
gyi felügyelő 

Ellenőrzési 
időszak: 2014. 
március 1. - 
december 
31.Laboratórium
i mintavételezés: 
monitoring terv 
alapján 

Különleges táplálkozási 
igényt kielégítő 
élelmiszerek 
forgalmazásának 
ellenőrzése: 
- csecsemők és 
kisgyermekek számára 
készült, feldolgozott 
gabona alapú 
élelmiszerek, bébiételek 
kategória 

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

egység ellenőrzése ellenörzési 
melléklet 

Jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

 36/2004. (IV.26.) 
EszCsM rendelet 
35/2004 (IV.26.) 
ESzCsM rendelet 

  Közegészségü
gyi felügyelő 

Ellenőrzési 
időszak: 2014. 
március 1. - 
december 31. 
 
Laboratóriumi 
mintavételezés: 
monitoring terv 
alapján 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Különleges táplálkozási 
igényt kielégítő 
élelmiszerek 
forgalmazásának 
ellenőrzése:- glutén-
érzékenyeknek szánt 
élelmiszerek kategória 

A különleges táplálkozási célú 
élelmiszerekről szóló 36/2004. 
(IV.26.) ESzCsM rendelet, a 
lisztérzékenységben szenvedőknek 
szánt élelmiszerek összetételéről és 
címkézéséről szóló 41/2009/EK 
rendelet alapján a jelölések 
ellenőrzése, laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve. 

egység ellenőrzése ellenörzési 
melléklet 

Jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

 36/2004. (IV.26.) 
EszCsM rendelet 
41/2009/EK rendelet 

  Közegészségü
gyi felügyelő 

Ellenőrzési 
időszak: 2014. 
március 1. - 
december 
31.Laboratórium
i mintavételezés: 
monitoring terv 
alapján 
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Különleges táplálkozási 
igényt kielégítő 
élelmiszerek 
forgalmazásának 
ellenőrzése: 
- testtömeg-csökkentés 
céljára szolgáló, 
csökkentett 
energiatartalmú 
étrendben 
felhasználásra szánt 
élelmiszerek kategórián 
belül a „testtömeg-
csökkentés célját 
szolgáló a napi étrend 
egy részét (egy vagy 
több étkezés) 
helyettesítő 
élelmiszerek” célzott 
vizsgálata 

A különleges táplálkozási célú 
élelmiszerekről szóló 36/2004. 
(IV.26.) ESzCsM rendelet, a 
testtömeg-csökkentés céljára 
szolgáló, csökkentett 
energiatartalmú étrendben 
felhasználásra szánt élelmiszerekről 
szóló 27/2004. (IV.24.) ESzCsM 
rendelet, valamint a 432/2012/EU 
Bizottsági rendeletben foglaltak 
alapján a jelölések, egészségre 
vonatkozó állítások ellenőrzése, 
laboratóriumi vizsgálatokkal 
kiegészítve. 

egység ellenőrzése ellenörzési 
melléklet 

Jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

36/2004(IV.26.) 
ESzCsM rendelet 
27/2004(IV.24) 
ESzCsM rendelet 
4232/2012/EU 
Bizottsági rendelet 

  Közegészségü
gyi felügyelő 

Ellenőrzési 
időszak: 2014. 
március 1. - 
december 31. 
 
Laboratóriumi 
mintavételezés: 
monitoring terv 
alapján 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumik és cuclik 
egészségügyi 
követelményeinek, 
forgalmazás feltételeinek 
ellenőrzése:- szilikon 
gumiból készült etető 
cumik esetében a 
kioldható anyag tartalom 
meghatározása és a 
peroxid maradék 
kimutatása laboratóriumi 
vizsgálatokkal 

A cumik és cuclik egészségügyi 
követelményeiről, valamint a 
forgalmazás feltételeiről szóló 
9/2002. (X.17.) ESzCsM rendelet 
6.§-a alapján minőségi és 
egészségügyi megfelelőségről szóló 
dokumentum ellenőrzése, 
laboratóriumi vizsgálatokkal 
kiegészítve. 

egység ellenőrzése ellenörzési 
melléklet 

Jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

9/2002. (X.17.) 
ESzCsM rendelet 

  Közegészségü
gyi felügyelő 

Ellenőrzési 
időszak: 2014. 
március 1. - 
december 
31.Laboratórium
i mintavételezés: 
monitoring terv 
alapján 
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Hazai kozmetikumot 
előállító cégek teljes 
körű komplex 
ellenőrzése 

Az 1223/2009/EK rendelet és a 
246/2013 (VII.2) Korm. rendeletben 
előírt kötelezettségek betartásának 
ellenőrzése: 
- rendelkeznek-e írásos 
dokumentummal a jó gyártási 
gyakorlatról 
- regisztráltak-e a termékek a CPNP 
portálon 
- átdolgozták-e a termékinformációs 
dossziét 
- termékek címkeszövegének 
ellenőrzése 
- mintavétel laboratóriumi vizsgálatra 
a korábbi ellenőrzéseknél  
  tapasztalt problémás termékekből  
- mintavétel felületekről 

egység ellenőrzése ellenörzési 
melléklet 

Jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

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

  Közegészségü
gyi felügyelő 

2014.április-
július 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forgalmazott 
kozmetikumok 
ellenőrzése, különös 
hangsúllyal a harmadik 
országokból származó 
termékekre 

A 1223/2009/EK rendelet és a 
246/2013 (VII.2.) Korm. rendelet 
alapján:- regisztráltak-e a termékek 
a CPNP portálon- van-e a 
tagállamban letelepedett felelős 
személy, és rendelkezik-e    
termékinformációs dossziéval- 
termékek címkeszövegének 
ellenőrzése- mintavétel laboratóriumi 
vizsgálatra           - 
szempillafestéshez alkalmazott 
színelőhívő H2O2 tartalmának    
meghatározása           - samponok 
formaldehid mennyiségi vizsgálata           
- 3 év alatti babatermékek közül a 
törlőkendők butil-propil              
paraben tartalmának vizsgálata 

egység ellenőrzése ellenőrzési 
melléklet 

Jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

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

  Közegészségü
gyi felügyelő 

Ellenőrzési 
időszak: 2014. 
március 1. - 
december 
31.Laboratórium
i mintavételezés: 
monitoring terv 
alapján 

Kémiai 
biztonság 

Az eddig előregisztrált 
anyagok aktuális 
státuszának, és ennek 
megfelelően, a  REACH 
rendelet vonatkozó 
előírásainak való 
megfelelés ellenőrzése 

Az előregisztrált anyagok 
státuszának (érvényes 
előregisztráció, regisztráció, ennek 
hiányában gyártás/import 
beszüntetése) ellenőrzése  
Az ellenőrzés alanyai: anyagot 
gyártó és importáló cégek. 

100 t/év feletti 
mennyiségben gyártott 
vagy importált anyagok  

ellenőrzési 
segédlet 

jogszabályi 
előírások   

Az Európai 
Parlament és a 
Tanács 
1907/2006/EK 
(REACH) rendelet 
23. cikke, illetve a 
28. cikk (6) 
bekezdése 

2 kémiai 
biztonsági 
felügyelő 

2014.12.31 
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Biztonsági adatlapok 
ellenőrzése 

 -az expozíciós forgatókönyvek 
átadására, a 31. cikk (7) bekezdése 
szerint, - záradék ellenőrzése: 
tartalmaz-e a záradék a biztonsági 
adatlap adattartalmával kapcsolatos 
felelősség kizárására vonatkozó 
nyilatkozatot, illetve a benne 
szereplő adatok bizalmas 
kezelésére vonatkozó utalást. A 
szállítói lánc tagjai az észlelt hibák 
kijavítása érdekében megtették-e a 
szükséges lépéseket. (REACH 34. 
cikk)Kiemelten fontos továbbá a 
biztonsági adatlap és a címke 
tartalmi összhangjának ellenőrzése 
(ld. még CLP is). Az ellenőrzés 
alanyai: gyártók, importőrök, illetve 
keverék előállítók 
(továbbfelhasználók), forgalmazók, 
foglalkozásszerű felhasználók 

expozíciós 
forgatókönyvek, 
záradékok 

ellenőrzési 
segédlet 

jogszabályi 
előírások   

A REACH rendelet 
31., 34.cikke, 
valamint a II. 
mellékletét módosító 
453/2010/EU 
rendelet  

6 kémiai 
biztonsági 
felügyelő 

2014.12.31 

Korlátozás alá eső 
anyagok ellenőrzése: a 
REACH rendelet XVII. 
mellékletének 28-30. 
tételében szereplő 
egyes, a XVII. melléklet 
11. függelékében 
felsorolt anyagokra 
vonatkozó korlátozások 
ellenőrzése 
mosószerekben 
laboratóriumi vizsgálattal 
egybekötve 

A REACH rendelet XVII. 
mellékletének 11. függeléke, az ott 
felsorolt anyagok tekintetében 
eltérést tartalmaz a XVII. melléklet 
28-30. tételében előírt 
korlátozásokhoz képest, 
mosószerekben. Az eltérést 
azonban csak 2013. június 1-jéig 
lehetett alkalmazni. 
Az ellenőrzés alanyai: a 
648/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet hatálya alá tartozó 
aktívoxigén alapú, szilárd 
halmazállapotú fehérítő hatású 
mosószerek előállítói 
(továbbfelhasználók), importőrei, 
első forgalmazói. 
Bórtartalom vizsgálata 
fehérítőszerekben   

szilárd fehérítő hatású 
mosószerek 

ellenőrzési 
segédlet 

jogszabályi 
előírások 

REACH rendelet 
XVII. mellékletének 
28-30. tételében 
szereplő egyes, a 
XVII. melléklet 11. 
függelék 

1 kémiai 
biztonsági 
felügyelő 

2014. február 1-
2014. május 31. 

 

1272/2008 EK (CLP) 
rendelet hatálya alá 
tartozó anyagok és 
keverékek ellenőrzése 

A CLP rendelet hatálya alá eső 
anyagokra és keverékekre, valamint 
a CLP rendelet által érintett 
kötelezettekre vonatkozó feladatok 
teljesítésének ellenőrzése, különös 
tekintettel az anyagok 

CLP rendelet hatálya 
alá eső anyagokra és 

keverékek 

ellenőrzési 
segédlet 

jogszabályi 
előírások 

1272/2008 EK (CLP) 
rendelet 

4 kémiai 
biztonsági 
felügyelő 

2014.12.31 
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címkézésének, csomagolásának és 
bejelentésének (utóbbiba beleértve 
a veszélyes keverékek 
összetevőinek bejelentését is) 
ellenőrzésére. A feladat 
meghatározásánál figyelembe vett 
szempontok: - Az anyagok és 
keverékek CLP rendelet szerinti 
osztályozására és címkézésére 
vonatkozóan a rendelet 61. cikkében 
meghatározott átmeneti időszakok.- 
2012. december 1-től anyagok 
tekintetében alkalmazni kell a 
286/2011/EU rendelet (CLP rendelet 
módosítása) előírásait, 2014. 
november 30-án lejár az e rendelet 
szerinti újracímkézésre és 
újracsomagolásra biztosított két 
éves átmeneti időszak.- 2013. 
december 1-től alkalmazni kell a 
618/2012/EU rendelet módosításait 
a CLP rendelet VI. mellékletére 
vonatkozóan- A CLP rendelet 
szerinti bejelentésnek a forgalomba 
hozataltól számított 1 hónapon belül 
kell megtörténnie, így az ellenőrzés 
folyamatos, de különös figyelmet 
érdemelnek a későbbi időpontban 
(2018-ban) regisztráló cégek, hogy 
ezt a bejelentést a regisztrációtól 
függetlenül, a CLP rendeletben előírt 
határidőben megtették-e.- A 
címkézési előírások vonatkozásában 
a szállító(k) adatainak (17. cikk, (1) 
bek.), a címke (és a piktogramok) 
méretének (I. melléklet 1.2. szakasz) 
és a címke nyelvi követelményeknek 
(17. cikk (2) bek., 32. cikk (2) és (3) 
bek.) való megfelelésének kiemelt 
ellenőrzése.- Kiemelten fontos 
továbbá a címke és a biztonsági 
adatlap tartalmi összhangjának 
ellenőrzése.Az ellenőrzés alanyai: 
veszélyes anyagok gyártói, 
importőrei, veszélyes keverékek 
importőrei, magyarországi első 
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forgalomba hozói 

Veszélyes 
anyaggal/keverékkel 
tevékenységet 
végzőknél a 
kockázatbecslés 
értékelése 

Az ellenőrzés célja, a kémiai 
kockázatbecslés kialakításához 
szükséges alapadatok, a 
következtetésekhez és döntésekhez 
szükséges információk meglétének, 
valamint a dokumentáció pontjainak 
és logikai kapcsolatainak vizsgálata. 
Szükséges a tartalmi és formai 
ellenőrzés, annak ellenőrzése, hogy 
a becslés kiterjed-e valamennyi 
veszélyes anyag/keverék és 
technológia kombinációra. A 
kockázatbecslés tartalmazza-e a 
Kbtv. 19. § (2) bekezdés d) pontja 
szerint a kockázat mennyiségi és 
minőségi jellemzését (AEL érték).  

Veszélyes 
anyag/keverék 
felhasználók 

ellenőrzési 
segédlet 

jogszabályi 
előírások 

2000. évi XXV. 
Törvény 

5 kémiai 
biztonsági 
felügyelő 

2014.12.31 

Az 1., 2. és 4. 
terméktípusba tartozó 
felületfertőtlenítő szerek 
hatásossági vizsgálata 
mintavétellel 

Korábbi társhatósági értesítések, 
valamint a 2012. évi hypo 
ellenőrzési tapasztalatok alapján 
indokolt az 1.,  2. és 4. 
terméktípusba tartozó 
felületfertőtlenítő szerek 
hatásosságának ellenőrzése.  
Az ellenőrzés alanyai: gyártók, 
importőrök, első forgalmazók 

1., 2. és 4. 
terméktípusba tartozó 

felületfertőtlenítő szerek 

ellenőrzési 
segédlet 

jogszabályi 
előírások 

2000. évi XXV. 
Törvény 

1 kémiai 
biztonsági 
felügyelő 

2014. május 1- 
2014. július 31. 

Biociddal kezelt 
árucikkek ellenőrzése 

Az 528/2012 EK rendelet bevezette 
a kezelt árucikk fogalmát és 
megfelelő rendelkezéseket 
foganatosított a forgalmazásuk 
tekintetében. Az ellenőrzés célja az 
adott árucikkek forgalmazóinak 
tájékoztatása az új 
rendelkezésekről, a címkeköteles 
kezelt árucikkek címkézési 
szempontú ellenőrzése, 
hiányosságok kiszűrése, valamint 
hiányosságok esetén forgalmazók 
kötelezése a hiányosságok 
megszűntetésére.  Az ellenőrzés 

biociddal kezelt 
árucikkek 

ellenőrzési 
segédlet 

jogszabályi 
előírások 

528/2012 EK 
rendelet  

5 kémiai 
biztonsági 
felügyelő 

2014.12.31 
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alanyai: kezelt árucikk előállítói, 
importőrei, első alkalommal történő 
forgalomba hozói. 

Járványügy A vakcinát tároló 
intézményeknél a 
hűtőlánc biztosításának 
ellenőrzése. 

Az immunbiológiai készítmények 
minőségellenőrzése keretében, a 
18/1998. (VI.3.) NM rendelet szerint  
a vakcinát tároló intézményeknél a 
hűtőlánc biztosításának ellenőrzése, 
tekintettel szakmai és anyagi 
jelentőségére. 

Biztonságos oltóanyag 
tárolás helyszíni 
ellenőrzése. 

Jegyzőkönyv Jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

A fertőző 
betegségek és a 
járványok 
megelőzése 
érdekében 
szükséges 
járványügyi 
intézkedésekről 
szóló 18/1998.(VI.3) 
NM rendeletben 
kapott felhatalmazás 
alapján kiadott 
védőoltásokról szóló 
Módszertani levél. 

12 Járványügyi 
felügyelő 

2014.01.01-
2014.12.31. 

 Az Európai Tanács 
2009. évi ajánlásának 
megfelelően a 
2014/2015. évi influenza 
szezonban el kell érni a 
65 éven felüli lakosság 
körében a 75%-os 
átoltottságot  

A háziorvosi praxisokban a 65 éven 
felüli oltandók felmérése, illetve 
háziorvosaikon keresztül értesítésük 
az influenza elleni oltások 
időpontjáról. 

A felnőtt és vegyes 
háziorvosi praxisokban 
a 65 éven felüli 
ellátottak számának 
ellenőrzése. 

Jegyzőkönyv Szakmai ajánlások  
teljesülésének 
elősegítése 

Az Európai Tanács 
2009. évi ajánlása 

16 Járványügyi 
felügyelő 

2014.07.01-
2014.12.31. 

 Az életkorhoz kötött 
kötelező Human 
Papilloma Vírus (HPV) 
elleni védőoltások 
bevezetése a serdülő 
lányok körében iskolai 
kampányoltások 
keretében 

A 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 16.§-
ában foglaltak értelemszerű 
végrehajtása. 

Iskolavédőnői 
szolgálatoknál a 
kampányoltások 
ellenőrzése. 

Jegyzőkönyv Jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

A fertőző 
betegségek és a 
járványok 
megelőzése 
érdekében 
szükséges 
járványügyi 
intézkedésekről 
szóló 18/1998.(VI.3) 
NM rendeletben 
kapott felhatalmazás 
alapján kiadott 
Módszertani levél a 
2014. évi 
védőoltásokról 

8 Járványügyi 
felügyelő 

2014.01.01-
2014.12.31. 
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Az egészségügyi 
szolgáltatóknál a 
dohányzási korlátozás 
betartásának kiemelt 
ellenőrzése 

A nemdohányzók védelméről szóló 
törvény betartásának hatósági 
ellenőrzése. 

Egészségügyi 
szolgáltatóknál a 
dohányzási korlátozás 
ellenőrzése. 

Jegyzőkönyv Jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

A nemdohányzók 
védelmében hozott 
1999.évi XLII.tv. 

36 Járványügyi 
felügyelő 

2014.01.01-
2014.12.31. 

Egészségügyi kártevők 
elleni védekezés a 
18/1998. (VI.3.) NM 
rendeletben,az OEK  „A 
tetvesség elleni 
védekezésről” szóló 3. 
számú Módszertani 
Levelébenmeghatározott
ak szerint 

a) Tetvességi vizsgálatok végzése 
az eltetvesedés veszélyének 
fokozott mértékben kitett 
közösségekben (közegészségügyi 
szempontból hiányosan ellátott, 
zsúfolt tömegszállás, állandó és 
időszakos munkásszállás, egyéb 
hasonló jellegű csoportos 
szálláshely).Gyermekközösségekbe
n – kiemelten az általános 
iskolákban –, az iskola vezetése 
vagy az iskolaorvos/védőnő 
kérésére a fejtetvesség 
megszüntetése érdekében a 
fejtetves gyermekek kezelésében 
történő közreműködés.b) A 
járási/kerületi intézetek tetvesség 
elleni védekezésben kifejtett 
tevékenységének (tetvességi 
vizsgálat, személykezelés stb.) 
komplex ellenőrzése. A megye 
hajléktalan szállásain a tetvesség 
elleni védekezés gyakorlatának 
(tetvességi vizsgálat, 
személykezelés, tetűirtószer-
ellátottság, ruhatetvesség esetén 
tetves ruházat sorsa, illetve 
ruhacsere biztosítása, nyilvántartás) 
ellenőrzése. 

Hajléktalanszálló 
ellenőrzése. 

Jegyzőkönyv jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

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

12 Járványügyi 
felügyelő 

2014.01.01-
2014.12.31. 
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Háziorvosi rendelőkben 
a textília mosása, 
cseréje rendszerének 
ellenőrzése 

A háziorvosi rendelőkben a textília 
mosása, cseréje rendszerének 
ellenőrzése a mellékelt szempontok 
szerint. 

Háziorvosi rendelők 
ellenőrzése. 

Jegyzőkönyv jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

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

16 Járványügyi 
felügyelő 

2014.01.01-
2014.12.31. 

Önálló kistérségi 
járóbeteg szakrendelők 
ellenőrzése 

Célellenőrzés kiemelt munkatervi 
feladat 

Járóbeteg rendelők 
szakmai 
minimumfeltétele 

Jegyzőkönyv jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

323/2010.(XII.27)Ko
rm.rendelet                                                      
1997.évi CLIV 
Törvény   
15/2005.V.2) 
EüM.rendelet2004.é
vi CXL Törvény                         
96/2003.(VII.25)Kor
mány rendelet                            
60/2003.(X.20) 
ESzCsM rendelet 

23 járási vezető 
ápolónő 

2014. december 
31. 

A telephellyel rendelkező 
gyógymasszőrök átfogó 
ellenőrzése 

Célellenőrzés kiemelt munkatervi 
feladat 

A telephellyel 
rendelkező 
gyógymasszőrök átfogó 
ellenőrzése. 

jegyzőkönyv jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

96/2003.(VII.25) 
Kormány rendelet                                                 
60/2003.(X.20) 
ESzCsM 
rendelet323/2010.(X
II.27)Korm.rendelet                                                  
1997.évi CLIV 
Törvény   
15/2005.V.2) 
EüM.rendelet2004.é
vi CXL Törvény    

5 járási vezető 
ápolónő, eü. 
Igazgatási 
munkatárs 

2014. december 
31. 

Egészségüg
yi igazgatás  

Magán nőgyógyászok 
minimumfeltételeinek 
ellenőrzése  

Célellenőrzés kiemelt munkatervi 
feladat 

Magán nőgyógyászok 
minimumfeltételeinek 
ellenőrzése, ideértve a 
citológiai kenetek mint 
vizsgálati anyagok 
továbbítását, a 
laboratóriummal lévő 
szerződéses 
kapcsolatot. 

Jegyzőkönyv jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

323/2010.(XII.27)Ko
rm.rendelet                                                      
1997.évi CLIV 
Törvény   
96/2003.(VII.25)Kor
mány rendelet                                                 
60/2003.(X.20) 
ESzCsM rendelet 

12 járási vezető 
ápolónő, eü. 
Igazgatási 
munkatárs 

2014. december 
31. 
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Ápolási 
szakfelügyel
et 

Járási ápolási 
szakfelügyeleti 
tevékenység 
végrehajtása 

Célellenőrzés kiemelt munkatervi 
feladat 

a) Önálló kistérségi 
járóbeteg szakrendelők 
ápolási ellenőrzése.             
b) Gyógymasszőrök 
átfogó ellenőrzése.                           
c) Magán 
nőgyógyászatok 
szakdolgozóinak átfogó 
ellenőrzése. 

Jegyzőkönyv A szakmai és 
jogszabályi háttér 
alapján  OTH által 
összeállított 
egységes 
szempontrendszer 

15/2005.(V.2)EüM 
rendelet   
323/2010.(XII.27)Ko
rm.rendelet                                    
1997.évi CLIV 
Törvény                  
2011.XXIII.Törvény                                 
40/2004.(IV26.)ESZ
CSM                
2004.évi CXL 
Törvény                         
96/2003.(VII.25)Kor
mány rendelet                                  
60/2003.(X.20) 
ESzCsM rendelet 

30 járási vezető 
ápolónő, eü. 
Igazgatási 
munkatárs 

2014. december 
31. 

Járási ápolási 
szakfelügyeleti 
tevékenység 
végrehajtása 

Saját munkatervi feladat Alapellátásban 
foglalkoztatott 
szakdolgozók 
szakfelügyeleti 
ellenőrzése azon 
szolgáltatók esetében 
ahol az 2013-ban nem 
valósult meg. 

Jegyzőkönyv A szakmai és 
jogszabályi háttér 
alapján  OTH által 
összeállított 
egységes 
szempontrendszer 

15/2005.(V.2)EüM 
rendelet   
323/2010.(XII.27)Ko
rm.rendelet                  
1997.évi CLIV 
Törvény                  
2011.XXIII.Törvény                                 
40/2004.(IV26.)ESZ
CSM                
2004.évi CXL 
Törvény                         
96/2003.(VII.25)Kor
mány rendelet                
60/2003.(X.20) 
ESzCsM rendelet 

20 járási vezető 
ápolónő, eü. 
Igazgatási 
munkatárs 

2014. december 
31. 

 

Járási ápolási 
szakfelügyeleti 
tevékenység 
végrehajtása 

Békés Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalának 
ellenőrzés munkatervéhez igazodó 
saját munkatervi feladat  

A bentlakásos szociális 
intézményekben folyó 
ápolási tevékenység 
ápolási szakfelügyelete 
a Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Szociális és 
Gyámhivatala 
megkeresése alapján 

Jegyzőkönyv szakmai és 
jogszabályi 
előírások 
teljesülésének 
vizsgálata 

1/2000.(I.7.)SZCSM 
Rendelet                                              
323/2010.(XII.27)Ko
rm.rendelet                                                          
1997.évi CLIV 
Törvény                  
40/2004.(IV26.)ESZ
CSM         2004.évi 
CXL Törvény    

15 járási vezető 
ápolónő, eü. 
Igazgatási 
munkatárs 

2014. december 
31. 
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Védőnői 
szakfelügyel

et 

Járási védőnői 
szakfelügyeleti 
tevékenység 
végrehajtása 

Célellenőrzés kiemelt munkatervi 
feladat 

Területi védőnők 
szűrővizsgálati 
tevékenységének 
ellenőrzése 4 éves korú 
gyermekek esetében. 

Jegyzőkönyv A jogszabályi és 
szakmai háttér 
alapján  OTH által 
összeállított 
egységes 
szempontrendszer 

49/2004.(IV.21) 
ESzCsM rendelet, 
51/1997.(XII.18.) 
NM rendelet, 2004. 
évi CXL. tv. 

28 járási vezető 
védőnő 

2014. december 
31. 

 Járási védőnői 
szakfelügyeleti 
tevékenység 
végrehajtása 

Saját munkatervi feladat A szervezett 
népegészségügyi 
szűrésben, a Védőnői 
Méhnyakszűrő 
Programban résztvevő 
védőnők 
szakfelügyelete 

Jegyzőkönyv A jogszabályi és 
szakmai háttér 
alapján  OTH által 
összeállított 
egységes 
szempontrendszer 

28/2013.(IV.5.)EMMI 
rendelet,49/2004.(IV
.21) ESzCsM rend, 
2004. évi CXL. tv. 

12 járási vezető 
védőnő 

2014. december 
31. 

 
 

Gyula, 2013 december 16. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 Dr. Sárosi Tamás 
                                                                                                                                                                                                  járási tisztifőorvos 
 



                                                                                                                                       15. függelék 
A Békés Megyei Kormányhivatal Mez őkovácsházai Járási Hivatala 
 

15.1. Békés Megyei Kormányhivatal Mez őkovácsházai Járási Hivatal Okmányirodai Osztály 
 

Ellenőrzés tárgya: egyéni vállalkozók tevékenységének ellenőrzése.  
 
Az ellen őrzés célja: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) 3/A. § 
(2) bekezdés e) pontja alapján az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: negyedévente 20 egyéni vállalkozó ellenőrzése.  
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § a) és b) pontja szerinti ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: 
1.) képesítéshez kötött tevékenység esetén az egyéni vállalkozó a jogszabályban meghatározott képesítéssel 
rendelkezik-e (Evtv. 16. § (2) bekezdés), 
2.) amennyiben az egyéni vállalkozó képesítéssel nem rendelkezik, a tevékenység folytatásában közreműködő, általa 
határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van-e olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik, (Evtv. 16. § (2) 
bekezdés) 
3.) ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet- hatósági 
engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti 
(Evtv. 15. § (3) bekezdés), 
4.) ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat 
valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell (Evtv. 16. § (3) bekezdés), 
5.) az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) 
és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni (Evtv. 16. § (4) bekezdés), 
6.) amennyiben az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti, akkor annak időtartama megfelel az Evtv. 18. § (1)  
bekezdésben foglaltaknak, 
7.) a vállalkozói tevékenység szüneteltetésének időtartama alatt annak ellenőrzése, hogy az egyéni vállalkozó  
egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot  
nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat (Evtv. 18. § (3) bekezdés) 
 
 

Mezőkovácsháza, 2013. december 16. 
 
 
 
                       Pál Andrea 
                                                                                    okmányirodai osztályvezető  
 
 
 
Jóváhagyta:     
 
                                                                                         Dr. Moka Eszter 
                                                                                         járási hivatalvezető 
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15.2. Békés Megyei Kormányhivatal Mez őkovácsházai Járási Hivatal Hatósági Osztály 
 

Ellenőrzés tárgya: a járási hivatal illetékessége terület én fellelhet ő egyházi és köztemet ők temetkezési 
szolgáltatása, temet ő üzemeltetése  
 
Az ellen őrzés célja: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: tv.), valamint a 
végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rend.-ben (továbbiakban: Korm. rend.)foglalt előírások ellenőrzése. 
 
 
Ellenőrzési id őszak: 2013. január 1. – 2014. december 31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 2014. április - 2014. szeptember. 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás 
rendelkezésre áll-e, megfelelően, naprakészen vezetett-e (tv. 16. § f), tv. 18. §, Korm. rend 41. § (1)); 
Temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak mértéke, temetőgondnoki 
feladatok, kötelezettségek) rendelkezése áll-e, tartalmát tekintve a tv. és korm. rend.-ben foglaltaknak megfelel-e  (tv. 6. 
§ (4), tv. 16. §, Korm. rend 41/A. §) 
Temetői térkép rendelkezésre áll-e (Korm.r. 17§ (1)); Sírhelytáblák, sorok számozása megfelelő-e (Korm. r. 10. § (2); 
Rendelkezési jog időtartama betartott-e (tv. 22. § (4), Korm. rend. 18. § (1)); Ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató 
helyiség, technikai helyiség) rendszeres takarítását elvégzik-e (Korm.r. 5.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) bekezdés Korm. 
r. 5.§ (6), tv. 16. § d); Hűtés megfelelő-e (Korm.r. 5.§ (3)); Tájékoztatás nyitvatartásról, temetők rendjéről megfelelően 
történik-e (Korm.r. 17.§ (3)); Fásítás megfelelő mértékű-e (Korm.r. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));   
Parkoló rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  
Megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); Kerítés megfelelő-e (Korm.r. 3.§ 
(3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) (Korm.r. 8. § (1) lezárt temető)); 
Hulladékgyűjtés megfelelően történik-e (Korm.r. 4.§ (1), tv. 16. § j)); Vízvételi lehetőség biztosított-e (Korm.r. 4.§ (2), tv. 
6. § (1), tv. 13. § (1));  
Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban foglaltak megtartásra kerülne-e 
(Korm.r. 55.§ (3), tv. 39. §);  
Jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. r. 54. § (1) tv. 17. §); 
Telephely megfelelően kialakított-e (Korm.r. 47.- 48.§);  
Tevékenységet engedélyező határozat (száma, kelte) a végzett tevékenység az engedélyben foglaltaknak 
megfeleleően történik-e (tv. 30. § (1));  
Milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása (tv. 25. §); Ügyfélfogadás (helyisége, rendje) megfelelően történik-
e (Korm.r. 47.§ (1), (2), tv. 26. § (2)); Kellékbemutató helyiséget kialakítottak-e (Korm. r. 47. § (1), tv. 26. § (3));Halott 
szállítása megfeleleően történik-e (Korm.r. 43. § tv. 35. §) Halott-szállító jármű (tisztítása, fertőtlenítése, naplóvezetés) 
megfelelő-e (Korm.r. 44.§ (1), 45. § (3) tv. 35. §); Alkalmazottak, szakképesítése (Korm.r. 51. § (1) tv. 26. § (1)); 
Vagyoni biztosíték rendelkezésre áll-e (Korm.r. 52. § , 53. § tv. 30. §); Kifogásolható közegészségügyi (higiénés) 
körülmény esetén a Ket. 94. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint jegyzőkönyv erre vonatkozó része 
megküldendő a járási népegészségügyi intézet részére.   
 
 

Ellenőrzés tárgya: a levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzése 
 
Az ellen őrzés célja: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján Korm. 
rendelet előírásai betartásának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014. janurár 1. – 2014. december 31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: bejelentés alapján folyamatosan. 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: a Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal járási 
hivatala hatáskörébe kizárólag az alábbi források tartoznak: 
- a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrása, 
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- a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrása, 
- az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló 
tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrása, 
- a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterhelés és 
- a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrás. 
 
Ellenőrzési területek: 
- az általános levegővédelmi követelmények érvényesülnek-e (Korm. rendelet 4-5. §-ai) 
- a diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesítik-e (Korm. rendelet 26. § (1) bek.) 
- a diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres 
karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik-e (Korm. rendelet 26. § (2) bek.) 
- a bűzzel járó tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával végzik-e (Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bek.) 
 

 
Mezőkovácsháza, 2013 december 16.  
 
 
                                                                                                                         Dr. Moka Eszter 
                                                                                                                         járási hivatalvezető 
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15.3. Békés Megyei Kormányhivatal Mez őkovácsházai Járási Hivatal Járási Földhivatala 
 

AZ  ELLENŐRZÉSI TERV CÉLJA 
 
Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, 
földvédelem) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson a földhivatal által 2014. évben lefolytatandó hatósági 
ellenőrzések megtervezéséhez. 
 
 
I. AZ INGATLANÜGYI  HATÓSÁG  ÁLTAL  LEFOLYTATÁSRA  KERÜLŐ ELLENŐRZÉSEK  ÁLTALÁNOS  CÉLJA 

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja a jogszabályokban előírt kötelezettségek 
teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 
Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való 
figyelmeztetés és végső esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az egységes jogalkalmazás 
érdekében. 
 
 
II. AZ  ELLENŐRZÉSI TERV ÁLTALÁNOS  IRÁNYELVEI 
 
Az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának biztosítása 
A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, költségtakarékosság és a 
hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 
A terv összeállításánál figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira. 
 
 
III. AZ  EGYES HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  JOGSZABÁLYI  HÁTTERE 
 
1. Takarnet-ellen őrzés 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény  (a továbbiakban: Inytv.)  72-75. §, valamint 79. § 

 
Az Inytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő lekérdezések kivételével – a 
lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok 
ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az 
iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték. A naplónak minden esetben tartalmaznia kell a 
lekérdezés időpontját, a lekérdezést végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, 
helyrajzi szám), díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó jogszabályi 
rendelkezésre való hivatkozást. 
 
Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők 
adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi hatóság és a rendszer 
üzemeltetője a felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a 
biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi hatóság, 
illetve a rendszer üzemeltetőjének javaslata alapján – a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) 
határozatot hoz. 
 
Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való szolgáltatása 
(továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 
 

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL  törvény  (a 
továbbiakban: Ket. ) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket. 39.§, 49.§, valamint 87-94. §). 

 
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény  (a továbbiakban: Díjtörvény ) 30-31. §-ai a tulajdonilap-
másolat igazgatási szolgáltatási díja alól teljes személyes díjmentességben részesülők körét, valamint a 
tárgyánál fogva díjmentes eljárások taxatív felsorolását tartalmazza. 

 
A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott eljárásokhoz (pl. hagyatéki 
eljárás, közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles 
tulajdonilap-másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet megalapozó eljárás, az ügyszám, 
illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével – a felhasználás célját hitelt érdemlően igazolni kell. Az 
elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem hiteles és hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az 
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erről készített papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél 
részére nem adható tovább. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a 
díjmentesség igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá az ú. n. továbbszolgáltatási tilalom megsértése 
esetén az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal 
kötelezi. A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. 
 

• A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  (továbbiakban Korm. rendelet ) 7. § (2) és (3) bekezdése értelmében Az 
Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság 
megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a 
hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult 
ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy 
felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét. (3) Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerinti, a járási 
földhivatal bevonásával történő ellenőrzésre és a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy 
felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a megyei – 
Budapesten a fővárosi – földhivatalt jelöli ki. 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM 

rendelet  (a továbbiakban: Inyvhr. ) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. közjegyző, bírósági végrehajtó, 
felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. E rendelkezések a TakarNet ellenőrzést 
közvetlenül nem érintik. 

 
• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-

nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet  (a továbbiakban: Díjvhr. ) 7. §-a a TakarNet ellenőrzés során beszedett – a 
Díjtörvényben meghatározott mértékű – díj FÖMI és a földhivatalok között megosztásának és átutalásának 
szabályait tartalmazza. 

 
• A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzéséhez a 

Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú tájékoztató szolgál. 
 

• A FÖMI és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 
Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 

 
2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzése 
 

• A Ket. 88. §-a alapján a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  (a továbbiakban: Tfvt. ) kötelező és rendszeresen 
lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdésében előírtakat a 
földhivatal rendszeresen ellenőrzi. 

 
A Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
„5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet 
művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások 
betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). 
(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő terméssel kell hasznosítani.  
(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett 
célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás) 
(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen 
elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, 
illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). 
(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén az 
ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs 
bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett 
földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet 
közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli. 
 
A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és 
Térinformatikai Főosztálya által elrendelt határszemle ellenőrzésének keretében kerülnek lefolytatásra az erdő 
nélküli termőterület 10-20%-os arányban meghatározott területén. 
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3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  
 

• A Ket. 88. §-a alapján A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény  (a továbbiakban: Éltv. ) 17. § (4) 
bekezdése érdekében a fölhasználó köteles adott év június 30. napjáig  az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. 

• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés 
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008 (VIII. 30.) Korm. rendelet  (a 
továbbiakban: Vhr. ) tartalmazza, hogy a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre, vagy bejelentés alapján, 
külterületen az ingatlanügyi hatóság, vagyis a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 
149/2012 (XII. 28.) VM rendelet  (a továbbiakban: Jár.r ) szerint területileg illetékes járási földhivatal (a 
továbbiakban: járási földhivatal), belterületen a jegyző végzi, az Éltv . 17. § (4) bekezdésében foglaltak 
betartásának ellenőrzése érdekében. 

• Ugyanezen bekezdés rögzíti, hogy a járási földhivatal saját kezdeményezésre a helyszíni ellenőrzést a Vhr.  4. 
§-ában meghatározott területeken folytatja le. 
A Vhr. 4. § (1) bekezdése értelmében a járási földhivatal saját kezdeményezésre végez helyszíni ellenőrzést: 
a) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken, illetve 
b) a tevékenységével összefüggésben szerzett információi alapján parlagfűvel fertőzött területeken. 

 
 
IV. AZ  INGATLANÜGYI  HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  KERETÉBEN,  2014. ÉVBEN  A  JÁRÁSI  

FÖLDHIVATALNAK  A  KÖVETKEZŐKET  KELL  KIEMELTEN  VIZSGÁLNIUK  (AZ  ELLENŐRZÉSEK  

SZEMPONTJAI) 

1. TakarNet ellen őrzés 

• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI (2012. év előtt a Vidékfejlesztési 
Minisztérium) által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók 
(Inytv. 72-74. Inyvhr 113/A-113/E.§) által végzett lekérdezésekre. 

• Jogszerűtlen felhasználás: valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott hozzáférési jogosultság 
iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött szolgáltatási szerződésben foglalt felhasználási 
céltól és módtól eltérő igénybevétel, így különösen a lekérdezett adatok változatlan, vagy módosított 
(kiegészített, csökkentett) tartalommal történő továbbadásával (továbbszolgáltatásával), akár ingyenesen, akár 
ellenszolgáltatás fejében került rá sor,a név szerinti lekérdezési jogosultság előírástól eltérő használatával, a 
hozzáférés jogosulatlan személy részére történő átengedésével, továbbá a biztonsági előírások megsértésével. 
Emellett a naplózási kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra vonatkozó előírások 
megsértése is jogszerűtlen felhasználásnak tekinthető. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: felhasználók) 
adatlekérdezései jogszerűségének –pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi díjmentes lekérdezés, napló 
jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése a Földmérési és Távérzékelési Intézet által 
készített gépi napló és a felhasználó által a lekérdezésekről vezetett napló összevetése alapján történik. 

• Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az. ún. 
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett adatok továbbítására, 
továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés jogosulatlan átengedésére. 

• A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következető szempontokra figyelemmel kell elvégezni: 
o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó jelszó megőrzése 

a jogosulatlan hozzáféréstől; 
o a számítógépen vezetett ingatlan-nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus formában történő 

tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges; 
o különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt tulajdoni lapok 

tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá; 
o amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok jogosulatlan 

hozzáférés elleni védelméről; 
o a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a lekérdezett 

adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályi előírások és 
szerződéses kikötések betartására. 

 
2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

A Tfvt-ben meghatározott földrészleteken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék- és ideiglenes hasznosítási 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 
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3. A parlagf űvel fert őzött terület felkutatása  

Külterületen a járási földhivatalok által az Éhft. 17.§ (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése. 
 
 
 
V. AZ  ELLENŐRZÉST VÉGZŐK  HATÁSKÖRE  KITERJED 

  
1. TakarNet ellen őrzés  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel meglétére, 
• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 
• a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. továbbadási tilalom betartása) 

kötelezettségek vizsgálatára, 
• az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásunkra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 

részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint egyéb („nem hivatalos”) forrásból származó 
információk (pl. reklámok, hirdetések, internetes honlapok célzott megfigyelése révén) vizsgálatára is. 

 
2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
 
3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
VI. AZ ELLENŐRZÉSI TERV TARTALMA 

1. Takarnet-ellen őrzés 
 
• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés ill. meghatározott esetekben a napló ellenőrzött időszakra vonatkozó másolatának 

bekérése  
• ellenőrzés időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint  
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala által elkészített beosztás 

szerint  
• az ellenőrzésben résztvevők: 

o Baloghné Orosz Brigitta 
o Lehoczky Zoltán 

 
2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzésének lényeges adatai:  
 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• 2014. június 1-től  2014. szeptember 30-ig 
• ellenőrizendő település: Battonya 
• ellenőrizendő terület: 13000 ha 
• az ellenőrzést végzi:  

o Lehoczky Zoltán 
 
3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

 
• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• 2014. július 1-től  2014. október 30-ig 
• ellenőrizendő település: járási földhivatal illetékességi területe 
• az ellenőrzést végzi: 

o Lehoczy Zoltán 
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A Mezőkovácsházai  Járási Hivatal Járási Földhivatala a TakarNet ellen őrzés során és a parlagf ű 
ellenőrzésekben csak, mint közrem űködő hatóság vesz részt, hatósági döntést nem hoz. 
 
 
Mezőkovácsháza, 2013. december 16. 
  
 Figura Tibor 
 járási földhivatalvezető 
 
 …. 
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                                                                                                                                         16. függelék 
A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivat ala 
 
16.1. Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási H ivatal Okmányirodai Osztály 
 
Ellenőrzés tárgya: egyéni vállalkozók tevékenységének ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) 3/A. § 
(2) bekezdés e) pontja alapján az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének ellenőrzése. 
 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 2014. I. negyedévben ellenőrizni tervezett egyéni vállalkozók száma: 20 fő  
2014. II. negyedévben ellenőrizni tervezett egyéni vállalkozók száma: 20 fő  
2014. III. negyedévben ellenőrizni tervezett egyéni vállalkozók száma: 20 fő  
2014 IV. negyedévben ellenőrizni tervezett egyéni vállalkozók száma: 20 fő 
 
Az ellen őrzés eszköze : a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § a) és b) pontja szerinti ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere:  
 
1.) képesítéshez kötött tevékenység esetén az egyéni vállalkozó a jogszabályban meghatározott képesítéssel 
rendelkezik-e (Evtv. 16. § (2) bekezdés), 
2.) amennyiben az egyéni vállalkozó képesítéssel nem rendelkezik, a tevékenység folytatásában közreműködő, általa 
határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van-e olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik, (Evtv. 16. § (2) 
bekezdés) 
3.) ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet- hatósági 
engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti 
(Evtv. 15. § (3) bekezdés), 
4.) ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat 
valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell (Evtv. 16. § (3) bekezdés), 
5.) az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) 
és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni (Evtv. 16. § (4) bekezdés), 
6.) amennyiben az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti, akkor annak időtartama megfelel az Evtv. 18. § (1)  
bekezdésben foglaltaknak, 
7.) a vállalkozói tevékenység szüneteltetésének időtartama alatt annak ellenőrzése, hogy az egyéni vállalkozó  
egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot  
nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat (Evtv. 18. § (3) bekezdés) 
 
 
Orosháza 2013. december 16 

                                                Vizi Tamás 
                                                                                          osztályvezető  
 

Jóváhagyta:     
 
                                                        Lustyikné Dr. Papp Anikó 
                                                                  hivatalvezető 
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16.2. Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási H ivatal Hatósági Osztály  
 
Ellenőrzés tárgya: a járási hivatal illetékessége területén fellelhető egyházi és köztemetők temetkezési szolgáltatása, 
temető üzemeltetése 
 
Az ellen őrzés célja: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: tv.),valamint a  
végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rend.-ben (továbbiakban: Korm. rend.) 
foglalt előírások ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése:  
I. negyedév: Orosháza, Kardoskút 
II. negyedév: Békéssámson, Tótkomlós 
III. negyedév: Nagyszénás, Gádoros  
IV. negyedév: Csanádapáca, Pusztaföldvár 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás 
rendelkezésre áll-e, megfelelően, naprakészen vezetett-e (tv. 16. § f), tv. 18. §, Korm. rend 41. § (1)); 
Temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak mértéke, temetőgondnoki 
feladatok, kötelezettségek) rendelkezése áll-e, tartalmát tekintve a tv. és korm. rend.-ben foglaltaknak megfelel-e  (tv. 6. 
§ (4), tv. 16. §, Korm. rend 41/A. §) 
Temetői térkép rendelkezésre áll-e (Korm.r. 17§ (1)); Sírhelytáblák, sorok számozása megfelelő-e (Korm. r. 10. § (2); 
Rendelkezési jog időtartama betartott-e (tv. 22. § (4), Korm. rend. 18. § (1)); Ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató 
helyiség, technikai helyiség) rendszeres takarítását elvégzik-e (Korm.r. 5.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) bekezdés Korm. 
r. 5.§ (6), tv. 16. § d); Hűtés megfelelő-e (Korm.r. 5.§ (3)); Tájékoztatás nyitvatartásról, temetők rendjéről megfelelően 
történik-e (Korm.r. 17.§ (3)); Fásítás megfelelő mértékű-e (Korm.r. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));   
Parkoló rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  
Megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); Kerítés megfelelő-e (Korm.r. 3.§ 
(3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) (Korm.r. 8. § (1) lezárt temető)); 
Hulladékgyűjtés megfelelően történik-e (Korm.r. 4.§ (1), tv. 16. § j)); Vízvételi lehetőség biztosított-e (Korm.r. 4.§ (2), tv. 
6. § (1), tv. 13. § (1));  
Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban foglaltak megtartásra kerülne-e 
(Korm.r. 55.§ (3), tv. 39. §);  
Jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. r. 54. § (1) tv. 17. §); 
Telephely megfelelően kialakított-e (Korm.r. 47.- 48.§);  
Tevékenységet engedélyező határozat (száma, kelte) a végzett tevékenység az engedélyben foglaltaknak megfelelően 
történik-e (tv. 30. § (1));  
Milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása (tv. 25. §); Ügyfélfogadás (helyisége, rendje) megfelelően történik-
e (Korm.r. 47.§ (1), (2), tv. 26. § (2)); Kellékbemutató helyiséget kialakítottak-e (Korm. r. 47. § (1), tv. 26. § (3));Halott 
szállítása megfelelően történik-e (Korm.r. 43. § tv. 35. §) Halott-szállító jármű (tisztítása, fertőtlenítése, naplóvezetés) 
megfelelő-e (Korm.r. 44.§ (1), 45. § (3) tv. 35. §); Alkalmazottak, szakképesítése (Korm.r. 51. § (1) tv. 26. § (1)); 
Vagyoni biztosíték rendelkezésre áll-e (Korm.r. 52. § , 53. § tv. 30. §); Kifogásolható közegészségügyi (higiénés) 
körülmény esetén a Ket. 94. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint jegyzőkönyv erre vonatkozó része 
megküldendő a járási népegészségügyi intézet részére.   
 
Ellenőrzés tárgya: az üzletszerű társasház- és ingatlankezelő tevékenység ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja: az ingatlanvállalkozás-felügyeletei hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. Rend. 1. 
§, valamint a  a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -
közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes 
szabályairól szóló 23/2013. VI. 28.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói 
tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 
23/2013. (VI. 28.) NGM rendeletben foglalt előírások ellenőrzése 
 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
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Az ellen őrzés ütemezése:  
2014. IV. negyedév: 
a) Dr. Muntyánné Puskás Krisztina (5900 Orosháza, Kossuth L. u. 6-8.) 
b) Szuchánszki Tibor (5900 Orosháza, Rákóczi út 20.) 
c) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (5900 Orosháza, Fürdő u. 5.) 
 
Az ellen őrzés eszköze: Ket. 89. § a) pontja alapján adatszolgáltatás (büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás, 
köztartozás-mentesség, cégnyilvántartási adatok, egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartása tekintetében) és 
iratbemutatás (szakképesítés igazolása) 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: a természetes személy, szolgáltató, gazdálkodó szervezet személyesen 
közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételeivel rendelkezik-e  
A tevékenység folytatásának feltételei (a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 49. § (1) bekezdése): 
- büntetlen előélet, 
- a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 
- ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított köztartozása nincs, 
- rendelkezik a jogszabályban előírt szakképesítéssel. 
A tevékenység folytatásának további feltételei (a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az 
ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 
nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. §): 
- természetes személy szolgáltató esetén a tevékenységet az végezheti, aki a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló  
miniszteri rendelet szerinti társasházkezelői, ingatlankezelői,  
ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítéssel rendelkezik, és olyan gazdálkodó 
szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa  
nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, 
- gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén a tevékenységet olyan szervezet végezheti, amelynek tevékenységi köre az 
általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti  
ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, és amely legalább egy 
 olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga 
látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, 
 aki a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e rendelet szerinti nyilvántartásban 
szerepel. 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégnyilvántartásból nem törölték-e, felszámolási, végelszámolási eljárás vele 
szemben van-e folyamatban, 
- az egyéni vállalkozó szolgáltató az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásában szerepel-e. 
 
Ellenőrzés tárgya: állatpanzió és állatmenhely engedélyek ellenőrzése 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (5) 
bekezdése   
 
Az ellen őrzés célja: 1. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény az állatmenhely és 
állatpanzió létesítésének és fenntartásának általános szabályai fejezetben foglalt 41. § -ban meghatározottak szerint 
kiadott engedélyben foglaltak megvalósulásának ellenőrzése 
2. Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 
23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 10. §- 12. §-ában foglaltak ellenőrzése 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2104.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 2014. III. negyedév: Orosháza, Szikhát menhely 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere:  
 
Az állatpanzió, állatmenhely működése megfelel-e az 1998. évi XXVIII. törvény 41. §-ban meghatározottak szerint 
kiadott működési engedélyben foglaltaknak, különös tekintettel az alábbiakra: 
a) az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei tartósan és folyamatosan rendelkezésre állnak; 
b) a rendszeres állatorvosi ellátás biztosított; 
c) az állatotthon működtetése nem sérti a köznyugalmat; 
d) az állatotthon vezetője vagy a működési szabályzatban megjelölt felelős személy szakirányú végzettséggel 
rendelkezik; 
e)a tartós működtetéshez szükséges vagyoni fedezet biztosított. 
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Az állatpanzió és állatmenhely működése a 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 12. § (3) 
bekezdése alapján kiadott működési szabályzatának megfelelően működik, az abban foglaltakat betartja. 
 
Ellenőrzés tárgya: a levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján Korm. 
rendelet előírásai betartásának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01.-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: bejelentés alapján folyamatosan. 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: a Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal járási 
hivatala hatáskörébe kizárólag az alábbi források tartoznak: 
- a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrása, 
- a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrása, 
- az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló 
tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrása, 
- a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterhelés és 
- a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrás. 
Ellenőrzési területek: 
- az általános levegővédelmi követelmények érvényesülnek-e (Korm. rendelet 4-5. §-ai) 
- a diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesítik-e (Korm. rendelet 26. § (1) bek.) 
- a diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres 
karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik-e (Korm. rendelet 26. § (2) bek.) 
- a bűzzel járó tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával végzik-e (Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bek.) 
 
 
Orosháza, 2013. december 16. 
 
 
 
                                                                                                   Lus tyikné Dr. Papp Anikó 
                                                                                                       járási hivatalvezető 
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16.3. Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási H ivatal Járási Földhivatala 

 
AZ  ELLENŐRZÉSI TERV CÉLJA 

 
Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, 
földvédelem) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson a földhivatal által 2014. évben lefolytatandó hatósági 
ellenőrzések megtervezéséhez. 
 
I. AZ  INGATLANÜGYI  HATÓSÁG  ÁLTAL  LEFOLYTATÁSRA  KERÜLŐ ELLENŐRZÉSEK  ÁLTALÁNOS  CÉLJA 
Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja a jogszabályokban előírt kötelezettségek 
teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 
Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való 
figyelmeztetés és végső esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az egységes jogalkalmazás 
érdekében. 
 
II. AZ  ELLENŐRZÉSI TERV ÁLTALÁNOS  IRÁNYELVEI 
Az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának biztosítása 
A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, költségtakarékosság és a 
hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 
A terv összeállításánál figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira. 
 
 
III. AZ EGYES HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉSEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE  
 
1. Takarnet-ellen őrzés 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.)  72-75. §, valamint 79. § 

 
Az Inytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő lekérdezések kivételével – a 
lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok 
ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az 
iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték. A naplónak minden esetben tartalmaznia kell a 
lekérdezés időpontját, a lekérdezést végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, 
helyrajzi szám), díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó jogszabályi 
rendelkezésre való hivatkozást. 
 
Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők 
adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi hatóság és a rendszer 
üzemeltetője a felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a 
biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi hatóság, 
illetve a rendszer üzemeltetőjének javaslata alapján – a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) 
határozatot hoz. 
 
Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való szolgáltatása 
(továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 
 

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a 
továbbiakban: Ket.)  hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket. 39.§, 49.§, valamint 87-94. §). 

 
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvén y) 30-31. §-ai a tulajdonilap-
másolat igazgatási szolgáltatási díja alól teljes személyes díjmentességben részesülők körét, valamint a 
tárgyánál fogva díjmentes eljárások taxatív felsorolását tartalmazza. 

 
A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott eljárásokhoz (pl. hagyatéki 
eljárás, közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles 
tulajdonilap-másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet megalapozó eljárás, az ügyszám, 
illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével – a felhasználás célját hitelt érdemlően igazolni kell. Az 
elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem hiteles és hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az 
erről készített papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél 
részére nem adható tovább. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a 
díjmentesség igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá az ú. n. továbbszolgáltatási tilalom megsértése 
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esetén az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal 
kötelezi. A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. 
 

• A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  (továbbiakban: Korm.rendelet)  7. § (2) és (3) bekezdése értelmében 
Az Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság 
megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a 
hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult 
ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy 
felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét. (3) Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerinti, a járási 
földhivatal bevonásával történő ellenőrzésre és a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy 
felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a megyei – 
Budapesten a fővárosi – földhivatalt jelöli ki. 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM 

rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.)  113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. közjegyző, bírósági 
végrehajtó, felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. E rendelkezések a TakarNet 
ellenőrzést közvetlenül nem érintik. 

 
• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-

nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: Díjvhr.)  7. §-a a TakarNet ellenőrzés során beszedett – a 
Díjtörvényben meghatározott mértékű – díj FÖMI és a földhivatalok között megosztásának és átutalásának 
szabályait tartalmazza. 

 
• A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzéséhez a 

Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú tájékoztató szolgál. 
• A FÖMI és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 

Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 
 
2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzése 
 

• A Ket. 88. §-a alapján a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.)  kötelező és rendszeresen 
lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdésében előírtakat a 
földhivatal rendszeresen ellenőrzi. 

 
A Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
„5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési 
ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett 
a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). 
(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő terméssel kell hasznosítani.  
(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú 
felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás) 
(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, 
ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza 
(mellékhasznosítás). 
(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén az ingatlanügyi 
hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett 
földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati 
nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a 
földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli. 
 
A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és 
Térinformatikai Főosztálya által elrendelt határszemle ellenőrzésének keretében kerülnek lefolytatásra az erdő nélküli 
termőterület 10-20%-os arányban meghatározott területén. 

 
3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

 
• A Ket. 88. §-a alapján A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 

rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 
• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény  (a továbbiakban: Éltv.)  17. § (4) 

bekezdése érdekében a fölhasználó köteles adott év június 30. napjáig  az ingatlanon a parlagfű 
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virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. 

• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés 
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008 (VIII. 30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Vhr.)  tartalmazza, hogy a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre, vagy bejelentés 
alapján, külterületen az ingatlanügyi hatóság, vagyis a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről 
szóló 149/2012 (XII. 28.) VM rendelet (a továbbiakban: Já r.r)  szerint területileg illetékes járási földhivatal (a 
továbbiakban: járási földhivatal), belterületen a jegyző végzi, az Éltv . 17. § (4) bekezdésében foglaltak 
betartásának ellenőrzése érdekében. 

• Ugyanezen bekezdés rögzíti, hogy a járási földhivatal saját kezdeményezésre a helyszíni ellenőrzést a Vhr.  4. 
§-ában meghatározott területeken folytatja le. 
A Vhr. 4. § (1) bekezdése értelmében a járási földhivatal saját kezdeményezésre végez helyszíni ellenőrzést: 
a) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken, illetve 
b) a tevékenységével összefüggésben szerzett információi alapján parlagfűvel fertőzött területeken. 
 

 
IV. AZ  INGATLANÜGYI  HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  KERETÉBEN,  2014. ÉVBEN  A  JÁRÁSI  
FÖLDHIVATALNAK  A  KÖVETKEZŐKET  KELL  KIEMELTEN  VIZSGÁLNIUK  (AZ  ELLENŐRZÉSEK  
SZEMPONTJAI) 
 
1. TakarNet ellen őrzés 

• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI (2012. év előtt a Vidékfejlesztési 
Minisztérium) által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók 
(Inytv. 72-74. Inyvhr 113/A-113/E.§) által végzett lekérdezésekre. 

• Jogszerűtlen felhasználás: valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott hozzáférési jogosultság 
iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött szolgáltatási szerződésben foglalt felhasználási 
céltól és módtól eltérő igénybevétel, így különösen a lekérdezett adatok változatlan, vagy módosított 
(kiegészített, csökkentett) tartalommal történő továbbadásával (továbbszolgáltatásával), akár ingyenesen, akár 
ellenszolgáltatás fejében került rá sor,a név szerinti lekérdezési jogosultság előírástól eltérő használatával, a 
hozzáférés jogosulatlan személy részére történő átengedésével, továbbá a biztonsági előírások megsértésével. 
Emellett a naplózási kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra vonatkozó előírások 
megsértése is jogszerűtlen felhasználásnak tekinthető. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: felhasználók) 
adatlekérdezései jogszerűségének –pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi díjmentes lekérdezés, napló 
jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése a Földmérési és Távérzékelési Intézet által 
készített gépi napló és a felhasználó által a lekérdezésekről vezetett napló összevetése alapján történik. 

• Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az. ún. 
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett adatok továbbítására, 
továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés jogosulatlan átengedésére. 

• A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következető szempontokra figyelemmel kell elvégezni: 
o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó jelszó megőrzése 

a jogosulatlan hozzáféréstől; 
o a számítógépen vezetett ingatlan-nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus formában történő 

tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges; 
o különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt tulajdoni lapok 

tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá; 
o amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok jogosulatlan 

hozzáférés elleni védelméről; 
o a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a lekérdezett 

adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályi előírások és 
szerződéses kikötések betartására. 

 
2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 
A Tfvt-ben meghatározott földrészleteken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék- és ideiglenes hasznosítási 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 
 
3. A parlagf űvel fert őzött terület felkutatása  
Külterületen a járási földhivatalok által az Éhft. 17.§ (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése. 
 
V. AZ  ELLENŐRZÉST VÉGZŐK  HATÁSKÖRE  KITERJED 

  
1. TakarNet ellen őrzés  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel meglétére, 
• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 
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• a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. továbbadási tilalom betartása) 
kötelezettségek vizsgálatára, 

• az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásunkra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 

részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint egyéb („nem hivatalos”) forrásból származó 
információk (pl. reklámok, hirdetések, internetes honlapok célzott megfigyelése révén) vizsgálatára is. 

 
2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
VI. AZ ELLENŐRZÉSI TERV TARTALMA 
 

1. Takarnet-ellen őrzés 
• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés, ill. meghatározott esetekben a napló ellenőrzött időszakra vonatkozó másolatának 

bekérése 
• ellenőrzés időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint  
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala által elkészített beosztás 

szerint 
• az ellenőrzésben résztvevők: 

o Vetró Antal főtanácsos (Orosházi Járási Hivatal Járási Földhivatala) 
o Motyovszki Róbert főelőadó (Orosházi Járási Hivatal Járási Földhivatala) 

 
2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzésének lényeges adatai:  

 
• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• 2014. június 1-től 2014. szeptember 30-ig 
• ellenőrizendő település: Gádoros, Nagyszénás 
• ellenőrizendő terület: 13000 ha 
• az ellenőrzést végzi: Vetró Antal főtanácsos, földügyi ügyintéző (Orosházi Járási Hivatal Járási 

Földhivatala) 
 

3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  
• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• 2013. július 1-től 2013. október 30-ig 
• ellenőrizendő települések: Békéssámson, Csanádapáca, Gádoros, Kardoskút, Nagyszénás, Orosháza, 

Pusztaföldvár, Tótkomlós 
• az ellenőrzést végzi: 

o Vetró Antal főtanácsos (Orosházi Járási Hivatal Járási Földhivatala) 
o Palcsek István főtanácsos (Orosházi Járási Hivatal Járási Földhivatala) 

 
Az Orosházi Járási Hivatal Járási Földhivatala a Ta karnet-ellen őrzés során és a parlagf ű ellenőrzésekben csak, 
mint közrem űködő hatóság vesz részt, hatósági döntést nem hoz. 
 
 
Orosháza, 2013. december 16. 
 
 Szemenyei Gyöngyi 
 járási földhivatal-vezető 



16.4. Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási H ivatal Járási Népegészségügyi Intézete 
 

Szakterület Feladat Feladat meghatározás 
Ellenőrzés
ek tárgya 

Ellenőrzések 
eszköze 

Jogszabá 
lyi háttér 

Tervezett 
ellenőrzés-

szám 
Felelős Határid ő 

Medencés 
fürdők 
ellenőrzése  

A 37/1996. (X.18.) NM rendelet szerinti hatósági ellenőrzések, 
vízminőség vizsgálatok végzése és jelentések küldése a táblázatok 
kitöltésével, megyei összesítésben: 
a) szezon előtti jelentés,  
b) zárójelentés. 
A megye által összesített adatok megküldése az OTH-nak a 
kozegeszseg@oth.antsz.hu e-mail címre. 

Közüzemi 
Fürdők 
közegészs
égügyi 
állapota 

Helyszíni ellenőrzés 37/1996 
(X.18.) NM 

12 Sebők Gizella, 
Zsiga Péter 

a) 2014. május 31. 
b) 2014. szeptember 5. 

Környezeti 
szempontból 
fenntartható 
egészségügyi 
intézmények 
felmérése  

Komplex kérdőíves felmérés, amely tartalmazza a legfontosabb 
környezeti tényezőket az egészségügyi intézmények 
környezetegészségügyi szempontú fenntarthatósága 
szempontjából:                                                                                                                               
- klímaváltozáshoz való adaptáció (WHO Pármai deklaráció 
alapján): Az egészségügyi intézményekben üzemeltetett központi 
hűtő/fűtő, szellőztető légkondicionáló rendszerek felmérése,  évente 
kétszer történő karbantartásának, tisztításának és szakszerű 
fertőtlenítésének ellenőrzése, az egészségügyi intézményekben 
előforduló fertőzések megelőzése céljából;  
- hulladékkezelés (egészségügyi hulladék kezeléséről szóló 
jogszabályok alapján). 

Egészségü
gyi 
Intézmény
ek 
szellőztető, 
fűtő- hűtő, 
klimatizáló 
rendszerén
ek 
felmérése, 
egészségü
gyi 
hulladékke
zelés 

Helyszíni ellenőrzés 1/2002 
(I.11.) 
EÜM 

104 Sebők Gizella, 
Zsiga Péter 

2014. december 31. 

Település- és 
környezet-

egészségügy 

Ásványvíz 
kutak 
közegészségü
gyi ellenőrzése 

A természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi 
anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és 
forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV.27.) FVM-
ESzCsM-GKM együttes rendelet 3. számú melléklet 8. pontja 
szerint, a természetes ásványvíz megnevezés használatának 
engedélyezéséhez szükséges a fővárosi és megyei kormányhivatal 
népegészségügyi szakigazgatási szervének szakvéleménye a 
víznyerőhely állapotának közegészségügyi elbírálásáról, és a víz 
palackozási célú felhasználhatóságának közegészségügyi 
feltételeiről. A minősített kutakkal szemben támasztott 
közegészségügyi előírások betartása az engedélyezést követően is 
folyamatosan kell teljesüljön. Ezért szükségesnek tartjuk azoknak a 
kutaknak a kiemelt ellenőrzését, melyek engedélye 2008-2011. év 
között került kiadásra.Az ellenőrizendő kutak listája és az ellenőrzés 
szempontjai a mellékletben találhatóak. 

Víznyerőhe
lyek 
állapotána
k 
felmérése 

Helyszíni ellenőrzés 65/2004. 
(IV.27.) 
FVM-
ESzCsM-
GKM 
együttes 
rendelet  

2 Sebők Gizella, 
Zsiga Péter 

Összesítő jelentés: 2014. 
december 31. 
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Gyermek és 
ifjúság-

egészségügy 

Bölcsödék 
közegészségü
gyi 
körülményeine
k felmérése 

A bölcsődék közegészségügyi felmérése egységes 
szempontrendszer alapján. A mellékelt felmérőlapokat a járási 
népegészségügyi intézetek munkatársai töltik ki. A kitöltött 
felmérőlapokat a megyei/fővárosi kormányhivatalok 
népegészségügyi szakigazgatási szervei összesítik, majd megküldik 
az OKI Településegészségügyi Osztályának Gyermek - és 
Ifjúsághigiénés Csoportja számára, ahol az adatok feldolgozása és 
értékelése történik. 

Bölcsödék Helyszíni 
ellenőrzés 

  6 Szabó Mónika, 
Mag György 

2014. november 30. 

Nemdohányzók 
védelme 

A 39/2013. 
(II.14.) Korm. 
rendelet 
előírásainak 
meg nem 
felelő felirat 
vagy jelzés 
módosításána
k, cseréjének 
kiemelt 
ellenőrzése 

A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és 
ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az 
egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól 
szóló 39/2013. (II.14.) Korm. rendelet 11.§-a és 7. számú melléklete 
tartalmazza a feliratokra, jelzésekre vonatkozó rendelkezéseket. A 
2013. március 1. előtt az Nvt. előírásainak megfelelően kihelyezett, 
azonban a Korm. rendelet előírásainak meg nem felelő felirat vagy 
jelzés módosításának, illetve cseréjének teljesítésére 2014. március 
1-ig van lehetőség a Korm. rendelet 20.§-a alapján. Fentiekre 
tekintettel a határidő letelte után a jelzések és feliratok fokozott 
ellenőrzése szükségessé válik. 

Nemdohán
yzók 
védelme 

Helyszíni ellenőrzés A 39/2013. 
(II.14.) 
Korm.  

20 valamennyi 
ügyintéző 

Ellenőrzés: 
2014. március 1-április 30. 
 
Jelentés folyamatosan, az 
Nvt. szoftverben történő 
adatrögzítéssel 
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A közforgalmú 
vasúti 
szolgáltatás 
nyújtására 
szolgáló vasúti 
üzemi 
létesítmények, 
a vasúti pálya 
tartozékainak 
személyforgal
om számára 
megnyitott 
területein, 
valamint a 
várakozó 
helyeken, 
peronokon, 
továbbá a 
szórakoztató 
és vendéglátó 
ipari 
egységekben, 
az 
aluljárókban 
és az 
egészségügyi 
szolgáltatóknál  
a dohányzási 
korlátozás 
betartásának 
kiemelt 
ellenőrzése 

Tekintettel arra, hogy 2013-ban a lakossági panaszbejelentések 
döntő többsége a vasúti peronokon és megállókban a rendszeres 
dohányzási korlátozás megsértésére irányulnak, valamint a 
hatósági ellenőrzések során a szórakoztató-vendéglátóipari 
egységekben találták a legtöbb kifogást, a 2014-es évben 
szükségessé vált ezeken a helyeken a fokozott ellenőrzés. 

Nemdohán
yzók 
védelme 

Helyszíni ellenőrzés 

1999. évi 
XLII. 
törvény 

20 valamennyi 
ügyintéző 

Ellenőrzés:2014. február és 
novemberJelentés 
folyamatosan, az Nvt. 
szoftverben történő 
adatrögzítéssel 

A 
játszótereken 
és a 
megállókban a 
nem 
dohányzók 
védelméről 
szóló törvény 
előírásai 
betartásának 
kiemelt 
ellenőrzése 

Mindkét területen a gyermekek védelme érdekében fontos a 
dohányzási korlátozás betartásának kiemelt ellenőrzése. 

Nemdo 
hányzók 
védelme 

Helyszíni ellenőrzés 

1999. évi 
XLII. 
törvény 

  valamennyi 
ügyintéző 

Ellenőrzés: 
2014. július 
 
Jelentés folyamatosan, az 
Nvt. szoftverben történő 
adatrögzítéssel 
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Vitaminokat és 
ásványi 
anyagokat 
tartalmazó 
étrend-
kiegészítő 
készítmények 
ellenőrzése: - 
D-vitamint, 
illetve 
kalciumot is 
tartalmazó 
termékek 
esetében a két 
komponensre 
vonatkozóan 
célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatok 
elvégzése 

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) EszCsM 
rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és a 
432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások 
ellenőrzése. D-vitamint és kalciumot tartalmazó készítmények 
esetében célzott laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. 

Étrendkieg
észítők 

Helyszíni ellenőrzés 37/2004. 
(IV.26.) 
EszCsM 
rendelet 

5 Szabó Mónika, 
Borovics Lászlóné 

2014. március 1. - 
december 31. 

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy 

Különleges 
táplálkozási 
igényt kielégítő 
élelmiszerek 
forgalmazásán
ak 
ellenőrzése: 
- speciális 
gyógyászati 
célra szánt 
tápszerek 
kategórián 
belül a „teljes 
napi étrendet 
biztosító 
speciális 
tápszer 
felnőtteknek” 
termékek 
célzott 
vizsgálata 

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 
26.) ESzCsM rendelet, a speciális gyógyászati célra szánt 
tápszerről szóló 24/2003. (V. 9.) EüM rendelet, valamint a 
1924/2006/EK rendeletben foglalt jelölések, a tápanyag-összetétel 
és az egészségre vonatkozó állítások ellenőrzése, laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve. 

különleges 
táplálkozás
i célú 
élelmiszere
k 

Helyszíni ellenőrzés 1924/2006
/EK 
rendelet, 
36/2004. 
(IV. 26.) 
ESzCsM 
rendelet 

2 Szabó Mónika, 
Borovics Lászlóné 

2014. március 1. - 
december 31 



 199 

Étrend-
kiegészítő 
készítmények 
közül a kiemelt 
célcsoportot 
képező 
potencia-
fokozás 
céljából 
forgalmazott 
termékek 
esetében 
gyógyszer-
hatóanyag 
tartalomra 
célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatok 
elvégzése 

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) EszCsM 
rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és a 
432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások 
ellenőrzése, gyógyszer-hatóanyag tartalomra vonatkozóan célzott 
laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. 

Étrendkieg
észítők 

Helyszíni ellenőrzés 37/2004. 
(IV.26.) 
EszCsM 
rendelet, 
432/2012/
EU 
rendelet 

2 Szabó Mónika, 
Borovics Lászlóné 

2014. március 1. - 
december 31. 

Különleges 
táplálkozási 
igényt kielégítő 
élelmiszerek 
forgalmazásán
ak 
ellenőrzése: 
- glutén-
érzékenyekne
k szánt 
élelmiszerek 
kategória 

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. 
(IV.26.) ESzCsM rendelet, a lisztérzékenységben szenvedőknek 
szánt élelmiszerek összetételéről és címkézéséről szóló 
41/2009/EK rendelet alapján a jelölések ellenőrzése, laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve. 

Étrendkieg
észítők 

Helyszíni ellenőrzés 36/2004. 
(IV.26.) 
ESzCsM 
rendelet, 
41/2009/E
K rendelet 

2 Szabó Mónika, 
Borovics Lászlóné 

2014. március 1. - 
december 31. 
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Különleges 
táplálkozási 
igényt kielégítő 
élelmiszerek 
forgalmazásán
ak 
ellenőrzése:- 
testtömeg-
csökkentés 
céljára 
szolgáló, 
csökkentett 
energiatartalm
ú étrendben 
felhasználásra 
szánt 
élelmiszerek 
kategórián 
belül a 
„testtömeg-
csökkentés 
célját szolgáló 
a napi étrend 
egy részét 
(egy vagy több 
étkezés) 
helyettesítő 
élelmiszerek” 
célzott 
vizsgálata 

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. 
(IV.26.) ESzCsM rendelet, a testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, 
csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt 
élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV.24.) ESzCsM rendelet, valamint a 
432/2012/EU Bizottsági rendeletben foglaltak alapján a jelölések, 
egészségre vonatkozó állítások ellenőrzése, laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve. 

különleges 
táplálkozás
i célú 
élelmiszere
k 

Helyszíni ellenőrzés 36/2004. 
(IV.26.) 
ESzCsM 
rendelet, 
27/2004. 
(IV.24.) 
ESzCsM 
rendelet, 

2 Szabó Mónika, 
Borovics Lászlóné 

2014. március 1. - 
december 31. 
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Cumik és 
cuclik 
egészségügyi 
követelményei
nek, 
forgalmazás 
feltételeinek 
ellenőrzése: 
- szilikon 
gumiból 
készült etető 
cumik 
esetében a 
kioldható 
anyag tartalom 
meghatározás
a és a peroxid 
maradék 
kimutatása 
laboratóriumi 
vizsgálatokkal 

A cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a 
forgalmazás feltételeiről szóló 9/2002. (X.17.) ESzCsM rendelet 6.§-
a alapján minőségi és egészségügyi megfelelőségről szóló 
dokumentum ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. 

  Helyszíni ellenőrzés 9/2002. 
(X.17.) 
ESzCsM 
rendelet 
6.§-a 
alapján 

5 Szabó Mónika, 
Borovics Lászlóné 

2014. március 1. - 
december 31 

Hazai 
kozmetikumot 
előállító cégek 
teljes körű 
komplex 
ellenőrzése 

Az 1223/2009/EK rendelet és a 246/2013 (VII.2) Korm. rendeletben 
előírt kötelezettségek betartásának ellenőrzése:- rendelkeznek-e 
írásos dokumentummal a jó gyártási gyakorlatról- regisztráltak-e a 
termékek a CPNP portálon- átdolgozták-e a termékinformációs 
dossziét- termékek címkeszövegének ellenőrzése- mintavétel 
laboratóriumi vizsgálatra a korábbi ellenőrzéseknél   tapasztalt 
problémás termékekből - mintavétel felületekről 

  Helyszíni ellenőrzés 246/2013 
(VII.2) 
Korm. 
rendelet 

  Szabó Mónika, 
Borovics Lászlóné 

2014. április-július 

Forgalmazott 
kozmetikumok 
ellenőrzése, 
különös 
hangsúllyal a 
harmadik 
országokból 
származó 
termékekre 

A 1223/2009/EK rendelet és a 246/2013 (VII.2.) Korm. rendelet 
alapján:- regisztráltak-e a termékek a CPNP portálon- van-e a 
tagállamban letelepedett felelős személy, és rendelkezik-e    
termékinformációs dossziéval- termékek címkeszövegének 
ellenőrzése- mintavétel laboratóriumi vizsgálatra           - 
szempillafestéshez alkalmazott színelőhívő H2O2 tartalmának    
meghatározása           - samponok formaldehid mennyiségi 
vizsgálata           - 3 év alatti babatermékek közül a törlőkendők 
butil-propil              paraben tartalmának vizsgálataLaboratóriumi 
vizsgálati mintaszám: - megyénként 1 db szempillafestékhez 
alkalmazott színelőhívó minta- megyénként 1 db sampon minta- 
megyénként 1 db baba törlőkendő mintaEllenőrzési szám:35 

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

35 Szabó Mónika, 
Borovics Lászlóné 

Folyamatos, jelentés 
negyedévente az aktuális 
időszakot követő hónap 15-
ig 
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Az eddig 
előregisztrált 
anyagok 
aktuális 
státuszának, 
és ennek 
megfelelően, a  
REACH 
rendelet 
vonatkozó 
előírásainak 
való 
megfelelés 
ellenőrzése 

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK (REACH) 
rendelet 23. cikke, illetve a 28. cikk (6) bekezdése alapján 
előregisztrált anyagok státuszának (érvényes előregisztráció, 
regisztráció, ennek hiányában gyártás/import beszüntetése) 
ellenőrzése, különös tekintettel a 100 t/év feletti mennyiségben 
gyártott vagy importált anyagokra, melyek regisztrációs határideje 
2013. június 1-je volt. Az ellenőrzés alanyai: anyagot gyártó és 
importáló cégek. 

  Helyszíni ellenőrzés Az 
Európai 
Parlament 
és a 
Tanács 
1907/2006
/EK 
(REACH) 
rendelet 
23. cikke, 
illetve a 
28. cikk 
(6) 
bekezdése  

  Gigaczné Takács 
Katalin, Sebők 
Antalné, Zsiga 
Péter 

Folyamatos, jelentés 
negyedévente az aktuális 
időszakot követő hónap15-
ig 

Kémiai 
biztonság 

Biztonsági 
adatlapok 
ellenőrzése 

A REACH rendelet 31. cikke, valamint a II. mellékletét módosító 
453/2010/EU rendelet alapján a biztonsági adatlapok ellenőrzése, 
különös tekintettel:- az expozíciós forgatókönyvek átadására, a 31. 
cikk (7) bekezdése szerint, - záradék ellenőrzése: tartalmaz-e a 
záradék a biztonsági adatlap adattartalmával kapcsolatos felelősség 
kizárására vonatkozó nyilatkozatot, illetve a benne szereplő adatok 
bizalmas kezelésére vonatkozó utalást. A szállítói lánc tagjai az 
észlelt hibák kijavítása érdekében megtették-e a szükséges 
lépéseket. (REACH 34. cikk)Kiemelten fontos továbbá a biztonsági 
adatlap és a címke tartalmi összhangjának ellenőrzése (ld. még 
CLP is). Az ellenőrzés alanyai: gyártók, importőrök, illetve keverék 
előállítók (továbbfelhasználók), forgalmazók, foglalkozásszerű 
felhasználók 

  Helyszíni ellenőrzés Az 
Európai 
Parlament 
és a 
Tanács 
1907/2006
/EK 
(REACH) 
rendelet 
23. cikke, 
illetve a 
28. cikk 
(6) 
bekezdése  

  Gigaczné Takács 
Katalin, Sebők 
Antalné, Zsiga 
Péter 

Folyamatos, jelentés 
negyedévente az aktuális 
időszakot követő hónap15-
ig 
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Korlátozás alá 
eső anyagok 
ellenőrzése: a 
REACH 
rendelet XVII. 
mellékletének 
28-30. 
tételében 
szereplő 
egyes, a XVII. 
melléklet 11. 
függelékében 
felsorolt 
anyagokra 
vonatkozó 
korlátozások 
ellenőrzése 
mosószerekbe
n laboratóriumi 
vizsgálattal 
egybekötve 

A REACH rendelet XVII. mellékletének 11. függeléke, az ott felsorolt 
anyagok tekintetében eltérést tartalmaz a XVII. melléklet 28-30. 
tételében előírt korlátozásokhoz képest, mosószerekben. Az eltérést 
azonban csak 2013. június 1-jéig lehetett alkalmazni.Az ellenőrzés 
alanyai: a 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatálya alá tartozó aktívoxigén alapú, szilárd halmazállapotú 
fehérítő hatású mosószerek előállítói (továbbfelhasználók), 
importőrei, első forgalmazói.Kívánt mintavételi szám érintettség 
esetén: minimum 2 db/megye, főváros esetében minimum 5 db. 
Bórtartalom vizsgálata fehérítőszerekben   

  Helyszíni ellenőrzés Az 
Európai 
Parlament 
és a 
Tanács 
1907/2006
/EK 
(REACH) 
rendelet 
23. cikke, 
illetve a 
28. cikk 
(6) 
bekezdése  

Gigaczné 
Takács 
Katalin, 
Sebők 
Antalné, 
Zsiga Péter 

Gigaczné Takács 
Katalin, Sebők 
Antalné, Zsiga 
Péter 

Ellenőrzési és mintavételi 
időszak: 2014. február 1-
2014. május 31.Jelentés 
küldése: 2014. július 1. 
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1272/2008 EK 
(CLP) rendelet 
hatálya alá 
tartozó 
anyagok és 
keverékek 
ellenőrzése 

A CLP rendelet hatálya alá eső anyagokra és keverékekre, valamint 
a CLP rendelet által érintett kötelezettekre vonatkozó feladatok 
teljesítésének ellenőrzése, különös tekintettel az anyagok 
címkézésének, csomagolásának és bejelentésének (utóbbiba 
beleértve a veszélyes keverékek összetevőinek bejelentését is) 
ellenőrzésére. A feladat meghatározásánál figyelembe vett 
szempontok: - Az anyagok és keverékek CLP rendelet szerinti 
osztályozására és címkézésére vonatkozóan a rendelet 61. 
cikkében meghatározott átmeneti időszakok.- 2012. december 1-től 
anyagok tekintetében alkalmazni kell a 286/2011/EU rendelet (CLP 
rendelet módosítása) előírásait, 2014. november 30-án lejár az e 
rendelet szerinti újracímkézésre és újracsomagolásra biztosított két 
éves átmeneti időszak.- 2013. december 1-től alkalmazni kell a 
618/2012/EU rendelet módosításait a CLP rendelet VI. mellékletére 
vonatkozóan- A CLP rendelet szerinti bejelentésnek a forgalomba 
hozataltól számított 1 hónapon belül kell megtörténnie, így az 
ellenőrzés folyamatos, de különös figyelmet érdemelnek a későbbi 
időpontban (2018-ban) regisztráló cégek, hogy ezt a bejelentést a 
regisztrációtól függetlenül, a CLP rendeletben előírt határidőben 
megtették-e.- A címkézési előírások vonatkozásában a szállító(k) 
adatainak (17. cikk, (1) bek.), a címke (és a piktogramok) méretének 
(I. melléklet 1.2. szakasz) és a címke nyelvi követelményeknek (17. 
cikk (2) bek., 32. cikk (2) és (3) bek.) való megfelelésének kiemelt 
ellenőrzése.- Kiemelten fontos továbbá a címke és a biztonsági 
adatlap tartalmi összhangjának ellenőrzése.Az ellenőrzés alanyai: 
veszélyes anyagok gyártói, importőrei, veszélyes keverékek 
importőrei, magyarországi első forgalomba hozói 

  Helyszíni ellenőrzés Az 
Európai 
Parlament 
és a 
Tanács 
1907/2006
/EK 
(REACH) 
rendelet 
23. cikke, 
illetve a 
28. cikk 
(6) 
bekezdése  

  Gigaczné Takács 
Katalin, Sebők 
Antalné, Zsiga 
Péter 

Folyamatos, jelentés 
negyedévente az aktuális 
időszakot követő hónap15-
ig 

Veszélyes 
anyaggal/keve
rékkel 
tevékenységet 
végzőknél a 
kockázatbecsl
és értékelése 

Az ellenőrzés célja, a kémiai kockázatbecslés kialakításához 
szükséges alapadatok, a következtetésekhez és döntésekhez 
szükséges információk meglétének, valamint a dokumentáció 
pontjainak és logikai kapcsolatainak vizsgálata. Szükséges a 
tartalmi és formai ellenőrzés, annak ellenőrzése, hogy a becslés 
kiterjed-e valamennyi veszélyes anyag/keverék és technológia 
kombinációra. A kockázatbecslés tartalmazza-e a Kbtv. 19. § (2) 
bekezdés d) pontja szerint a kockázat mennyiségi és minőségi 
jellemzését (AEL érték). Kiválasztási szempontok a segédlet szerint. 
Ellenőrzési mennyiség minimum 5 db/év/járási intézet 

  Helyszíni ellenőrzés Az 
Európai 
Parlament 
és a 
Tanács 
1907/2006
/EK 
(REACH) 
rendelet 
23. cikke, 
illetve a 
28. cikk 
(6) 
bekezdése  

  Gigaczné Takács 
Katalin, Sebők 
Antalné, Zsiga 
Péter 

Folyamatos, jelentés 
negyedévente az aktuális 
időszakot követő hónap15-
ig 
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Az 1., 2. és 4. 
terméktípusba 
tartozó 
felületfertőtlení
tő szerek 
hatásossági 
vizsgálata 
mintavétellel 

Korábbi társhatósági értesítések, valamint a 2012. évi hypo 
ellenőrzési tapasztalatok alapján indokolt az 1.,  2. és 4. 
terméktípusba tartozó felületfertőtlenítő szerek hatásosságának 
ellenőrzése.  
Az ellenőrzés alanyai: gyártók, importőrök, első forgalmazók 
ellenőrzési szám: megyénként 1 db, fővárosban 2 db az OTH által 
összeállított mintavételi ütemterv szerint. 

  Helyszíni ellenőrzés Az 
Európai 
Parlament 
és a 
Tanács 
1907/2006
/EK 
(REACH) 
rendelet 
23. cikke, 
illetve a 
28. cikk 
(6) 
bekezdése  

  Gigaczné Takács 
Katalin, Sebők 
Antalné, Zsiga 
Péter 

Ellenőrzési és mintavételi 
időszak: 2014. május 1-
2014. július 31. 
 
Jelentés küldése: 2014. 
szeptember 1. 

Biociddal 
kezelt 
árucikkek 
ellenőrzése 

Az 528/2012 EK rendelet bevezette a kezelt árucikk fogalmát és 
megfelelő rendelkezéseket foganatosított a forgalmazásuk 
tekintetében. Az ellenőrzés célja az adott árucikkek forgalmazóinak 
tájékoztatása az új rendelkezésekről, a címkeköteles kezelt 
árucikkek címkézési szempontú ellenőrzése, hiányosságok 
kiszűrése, valamint hiányosságok esetén forgalmazók kötelezése a 
hiányosságok megszűntetésére.  Az ellenőrzés alanyai: kezelt 
árucikk előállítói, importőrei, első alkalommal történő forgalomba 
hozói.Ellenőrzések/ellenőrzött árucikkek mennyisége később, a 
segédletek ismeretében kerül meghatározásra. 

  Helyszíni ellenőrzés Az 
Európai 
Parlament 
és a 
Tanács 
1907/2006
/EK 
(REACH) 
rendelet 
23. cikke, 
illetve a 
28. cikk 
(6) 
bekezdése  

  Gigaczné Takács 
Katalin, Sebők 
Antalné, Zsiga 
Péter 

Folyamatos, jelentés 
negyedévente az aktuális 
időszakot követő hónap15-
ig, valamint részjelentés 
2014. augusztus 31-ig a 
CLEEN beszámoló 
érdekében 

Egészség-
fejlesztés 

                

Járványügy A vakcinát 
tároló 
intézményekn
él a hűtőlánc 
biztosításának 
ellenőrzése. 

Az immunbiológiai készítmények minőségellenőrzése keretében, a 
18/1998. (VI.3.) NM rendelet szerint  a vakcinát tároló 
intézményeknél a hűtőlánc biztosításának ellenőrzése, tekintettel 
szakmai és anyagi jelentőségére. 

  Helyszíni ellenőrzés 18/1998. 
(VI.3.) NM 
rendelet 

99 Borovics 
Lászlóné, Farkas 
Ágnes,  Gigaczné 
Takács Katalin, 
Mag György 

Folyamatos 
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Magán 
nőgyógyászok 
higiénés 
ellenőrzése  

Magán nőgyógyászok higiénés ellenőrzése  

  

Helyszíni ellenőrzés 60/2003. 
(X.20.) 
ESzCsM 
rendelet 
az 
egészségü
gyi 
szolgáltatá
sok 
nyújtásáho
z 
szükséges 
szakmai 
minimumf
eltételekről
,  

11 Borovics 
Lászlóné, Farkas 
Ágnes,  Gigaczné 
Takács Katalin, 
Mag György 

Folyamatos 

Oltókörök 
ellenőrzése 

Élrtkorhoz kötött folyamatos oltások és az oltási dokumentációk 
ellenőrzése. 

  Helyszíni ellenőrzés 18/1998. 
(VI.3.) NM 
rendelet 

97 Farkas Ágnes,   
Mag György 

Folyamatos 

Bentlakásos 
szociális 
intézmények 
higiénés 
ellenőrzése. 

Bentlakásos és nappali gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
átfogó higiénés ellenőrzése.   

Helyszíni ellenőrzés 1/2000. 
(I.7.) 
SZCSM 
rendelet a 
személyes 
gondosko
dást nyújtó 
szociális 
intézmény
ek 
szakmai 
feladatairó
l és 
működésü
k 
feltételeiről 

22 Borovics 
Lászlóné,   
Gigaczné Takács 
Katalin,  

Folyamatos 

Kórházhigiéne 

Fogorvosi 
rendelők 
higiénés 
ellenőrzése.  

Fogorvosi rendelők átfogó higiénés ellenőrzése   Helyszíni ellenőrzés 60/2003. 
(X.20.) 
ESzCsM 
rendelet 
az 
egészségü
gyi 
szolgáltatá
sok 
nyújtásá 

33 Borovics 
Lászlóné, Farkas 
Ágnes,  , Mag 
György 

Folyamatos 
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hoz 
szükséges 
szakmai 
minimumf
eltételekről
,  

Egészségügyi 
kártevők elleni 
védekezés a  
18/1998. 
(VI.3.) NM 
rendeletben, 
az OEK  „A 
tetvesség 
elleni 
védekezésről” 
szóló 3. számú 
Módszertani 
Levelében 
meghatározott
ak szerint 

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

  Helyszíni ellenőrzés 18/1998. 
(VI.3.) NM 
rendeletbe
n, az OEK  
„A 
tetvesség 
elleni 
védekezés
ről” szóló 
3. számú 
Módszerta
ni Levél.  

24 Borovics 
Lászlóné, Farkas 
Ágnes,  Gigaczné 
Takács Katalin, 
Mag György 

Folyamatos  

Háziorvosi 
rendelőkben a 
textília 
mosása, 
cseréje 
rendszerének 
ellenőrzése 

A háziorvosi rendelőkben a textília mosása, cseréje rendszerének 
ellenőrzése a mellékelt szempontok szerint. 

  Helyszíni ellenőrzés 18/1998. 
(VI.3.) NM  
rendelet  

71 Borovics 
Lászlóné, Farkas 
Ágnes,  Gigaczné 
Takács Katalin, 
Mag György 

Folyamatos 

Egészségügyi 
igazgatás 

Önálló 
kistérségi 
járóbeteg 
szakrendelők 
ellenőrzése 

Önálló kistérségi járóbeteg szakrendelők ellenőrzése, kiemelten a 
személyi feltételek biztosítását. 

  Helyszíni ellenőrzés 

60/2003. 
(X.20.) 
ESzCsM 
rendelet 
az 

3 Gyömrei Andrea 2014.12.31 
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,  

A telephellyel 
rendelkező 
gyógymasszőr
ök átfogó 
ellenőrzése 

A telephellyel rendelkező gyógymasszőrök átfogó ellenőrzése.   Helyszíni ellenőrzés 60/2003. 
(X.20.) 
ESzCsM 
rendelet 
az 
egészségü
gyi 
szolgáltatá
sok 
nyújtásáho
z 
szükséges 
szakmai 
minimumf
eltételekről
,  

2 Gyömrei Andrea 2014.12.31 

Magán 
nőgyógyászok 
minimumfeltét
eleinek 
ellenőrzése  

Magán nőgyógyászok minimumfeltételeinek ellenőrzése, ideértve a 
citológiai kenetek mint vizsgálati anyagok továbbítását, a 
laboratóriummal lévő szerződéses kapcsolatot. 

  Helyszíni ellenőrzés 60/2003. 
(X.20.) 
ESzCsM 
rendelet 
az 
egészségü
gyi 
szolgáltatá
sok 
nyújtásáho
z 
szükséges 
szakmai 
minimumf
eltételekről
,  

11 Gyömrei Andrea 2014.12.31 
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Járási ápolási 
szakfelügyeleti 
tevékenység 
végrehajtása 

a) Önálló kistérségi járóbeteg szakrendelők ápolási ellenőrzése. 
b) Gyógymasszőrök átfogó ellenőrzése. 
c) Magán nőgyógyászatok szakdolgozóinak átfogó ellenőrzése. 

  Helyszíni ellenőrzés 
4/2004. 
(Ii.25.) 
EüM 
rendelet 
és 
általános 
szabályok 

16 Gyömrei Andrea 2014.12.31 

Fogorvosi 
rendelők 
ápolásszakfelü
gyeleti 
ellenőrzése.  

Fogászati alapellátásban és szakápolásban dolgozó ápolók, 
asszisztensek szakdolgozók ápolási szakfelügyelete, elsősorban 
akiknél 2013-ban nem volt meg a szakfelügyelet 

  Helyszíni ellenőrzés 4/2004. 
(Ii.25.) 
EüM 
rendelet 
és 
általános 
szabályok 

20 Gyömrei Andrea 2014.12.31 

Háziorvosi, 
házigyermekor
vosi rendelők 
ápolásszakfelü
gyeleti 
ellenőrzése.  

Háziorvosi és házigyermekorvosi ellátásban dolgozó ápolók, 
asszisztensek, szakdolgozók ápolási szakfelügyelete, elsősorban 
akiknél 2013-ban nem volt meg a szakfelügyelet 

  Helyszíni ellenőrzés 4/2004. 
(Ii.25.) 
EüM 
rendelet 
és 
általános 
szabályok 

40 Gyömrei Andrea 2014.12.31 

Ápolási 
szakfelügyelet 

Bentlakásos 
szociális 
intézmények 
ápolási 
szakfelügyelet
e  

Bentlakásos szociális intézmények ápolási szakfelügyelete a Békés 
Megyeu Kormányhivatal és Gyámhivatala megkeresése alapján 

  Helyszíni ellenőrzés 1/2000. 
(I.7.) 
SZCSM 
rendelet a 
személyes 
gondosko
dást nyújtó 
szociális 
intézmény
ek 
szakmai 
feladatairó
l és 
működésü
k 
feltételeiről 

5 Gyömrei Andrea 2014.12.31 
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Járási védőnői 
szakfelügyeleti 
tevékenység 

Területi védőnők szűrővizsgálati tevékenységének ellenőrzése 4 
éves korú gyermekek esetében. 

  Helyszíni ellenőrzés 33/2013. 
(V. 10.) 
EMMI 
rendelet 
az 
egészségü
gyi 
szolgáltató
k hatósági 
szakfelügy
eletéről, 
szakmai 
minőségér
tékeléséről 
és a 
minőségü
gyi 
vezetőkről 

46 Szakálné Balázs 
Erika 

2014.12.31 Védőnői 
szakfelügyelet 

  

Tetvesség elleni védekezés védőnői feladatainak utóellenőrzése   Helyszíni ellenőrzés 33/2013. 
(V. 10.) 
EMMI 
rendelet 
az 
egészségü
gyi 
szolgáltató
k hatósági 
szakfelügy
eletéről, 
szakmai 
minőségér
tékeléséről 
és a 
minőségü
gyi 
vezetőkről 

49 Szakálné Balázs 
Erika 

2014.12.31 

 
 
Orosháza, 2013.  december 16. 

                                                                                                                                                                                                                                 Dr. Kelemen Éva 
                                                                                                                                                                                                                                     járási tisztifőorvos 
 
 
 



                                                                                                                                     17. függelék 
A Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivata la 
 

17.1. Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hi vatal Okmányirodai Osztály 
 
Ellenőrzés tárgya: egyéni vállalkozók tevékenységének ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) 3/A. § 
(2) bekezdés e) pontja alapján az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 2009.évi CXV. törvény 19/A.§ alapján folyamatos. 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § a) és b) pontja szerinti ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere:  
 
1.) képesítéshez kötött tevékenység esetén az egyéni vállalkozó a jogszabályban meghatározott képesítéssel 
rendelkezik-e (Evtv. 16. § (2) bekezdés), 
2.) amennyiben az egyéni vállalkozó képesítéssel nem rendelkezik, a tevékenység folytatásában közreműködő, általa 
határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van-e olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik, (Evtv. 16. § (2) 
bekezdés) 
3.) ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet- hatósági 
engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti 
(Evtv. 15. § (3) bekezdés), 
4.) ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat 
valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell (Evtv. 16. § (3) bekezdés), 
5.) az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) 
és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni (Evtv. 16. § (4) bekezdés), 
6.) amennyiben az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti, akkor annak időtartama megfelel az Evtv. 18. § (1)  
bekezdésben foglaltaknak, 
7.) a vállalkozói tevékenység szüneteltetésének időtartama alatt annak ellenőrzése, hogy az egyéni vállalkozó  
egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot  
nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat (Evtv. 18. § (3) bekezdés) 
 
 

Sarkad, 2013. december 16. 
 
 
 
                    Czeglédi András 
                                                                                    okmányirodai osztályvezető  
 
 
 
Jóváhagyta:     
 
                                                                                         Dr. Sipos Lajos 
                                                                                         járási hivatalvezető 
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17.2. Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hi vatal Hatósági Osztály 
 
Ellenőrzés tárgya: a járási hivatal illetékessége területén fellelhető egyházi és köztemetők temetkezési szolgáltatása, 
temető üzemeltetése. 
 
Az ellen őrzés célja: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: tv.),valamint a  
végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rend.-ben (továbbiakban: Korm. rend.) foglalt előírások ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 2014. év január hó 1 napjától a 2014. év 12. hete, 16. hete, 20. hete, 38. hete, 42. hete 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere:  
Nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás rendelkezésre áll-e, megfelelően, 
naprakészen vezetett-e (tv. 16. § f), tv. 18. §, Korm. rend 41. § (1)); 
Temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak mértéke, temetőgondnoki 
feladatok, kötelezettségek) rendelkezése áll-e, tartalmát tekintve a tv. és korm. rend.-ben foglaltaknak megfelel-e  (tv. 6. § 
(4), tv. 16. §, Korm. rend 41/A. §) 
Temetői térkép rendelkezésre áll-e (Korm.r. 17§ (1)); Sírhelytáblák, sorok számozása megfelelő-e (Korm. r. 10. § (2); 
Rendelkezési jog időtartama betartott-e (tv. 22. § (4), Korm. rend. 18. § (1)); Ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató 
helyiség, technikai helyiség) rendszeres takarítását elvégzik-e (Korm.r. 5.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) bekezdés Korm. r. 
5.§ (6), tv. 16. § d); Hűtés megfelelő-e (Korm.r. 5.§ (3)); Tájékoztatás nyitvatartásról, temetők rendjéről megfelelően 
történik-e (Korm.r. 17.§ (3)); Fásítás megfelelő mértékű-e (Korm.r. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));   
Parkoló rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  
Megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); Kerítés megfelelő-e (Korm.r. 3.§ (3), 
tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) (Korm.r. 8. § (1) lezárt temető)); 
Hulladékgyűjtés megfelelően történik-e (Korm.r. 4.§ (1), tv. 16. § j)); Vízvételi lehetőség biztosított-e (Korm.r. 4.§ (2), tv. 6. 
§ (1), tv. 13. § (1));  
Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban foglaltak megtartásra kerülne-e 
(Korm.r. 55.§ (3), tv. 39. §);  
Jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. r. 54. § (1) tv. 17. §); 
Telephely megfelelően kialakított-e (Korm.r. 47.- 48.§);  
Tevékenységet engedélyező határozat (száma, kelte) a végzett tevékenység az engedélyben foglaltaknak megfelelően 
történik-e (tv. 30. § (1));  
Milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása (tv. 25. §); Ügyfélfogadás (helyisége, rendje) megfelelően történik-e 
(Korm.r. 47.§ (1), (2), tv. 26. § (2)); Kellékbemutató helyiséget kialakítottak-e (Korm. r. 47. § (1), tv. 26. § (3));Halott 
szállítása megfelelően történik-e (Korm.r. 43. § tv. 35. §) Halott-szállító jármű (tisztítása, fertőtlenítése, naplóvezetés) 
megfelelő-e (Korm.r. 44.§ (1), 45. § (3) tv. 35. §); Alkalmazottak, szakképesítése (Korm.r. 51. § (1) tv. 26. § (1)); Vagyoni 
biztosíték rendelkezésre áll-e (Korm.r. 52. § , 53. § tv. 30. §); Kifogásolható közegészségügyi (higiénés) körülmény 
esetén a Ket. 94. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint jegyzőkönyv erre vonatkozó része megküldendő a járási 
népegészségügyi intézet részére.   
 
 
Ellenőrzés tárgya: az üzletszerű társasház- és ingatlankezelő tevékenység ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja: az ingatlanvállalkozás-felügyeletei hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. Rend. 1. §, 
valamint a  a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 
szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól 
szóló 23/2013. VI. 28.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a társasházkezelő, az 
ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység 
üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) 
NGM rendeletben foglalt előírások ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014. 01. 01-2014. 12. 31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 2014. május-június 
 
Az ellen őrzés eszköze: Ket. 89. § a) pontja alapján adatszolgáltatás (büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás, 
köztartozás-mentesség, cégnyilvántartási adatok, egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartása tekintetében) és 
iratbemutatás (szakképesítés igazolása). 
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Az ellen őrzés szempontrendszere: a természetes személy, szolgáltató, gazdálkodó szervezet személyesen 
közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételeivel rendelkezik-e  
A tevékenység folytatásának feltételei (a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 49. § (1) bekezdése): 
- büntetlen előélet, 
- a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 
- ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított köztartozása nincs, 
- rendelkezik a jogszabályban előírt szakképesítéssel. 
A tevékenység folytatásának további feltételei (a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az 
ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 
nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. §): 
- természetes személy szolgáltató esetén a tevékenységet az végezheti, aki a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló  
miniszteri rendelet szerinti társasházkezelői, ingatlankezelői,  
ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítéssel rendelkezik, és olyan gazdálkodó 
szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa  
nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, 
- gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén a tevékenységet olyan szervezet végezheti, amelynek tevékenységi köre az 
általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti  
ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, és amely legalább egy 
 olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga 
látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, 
 aki a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e rendelet szerinti nyilvántartásban szerepel. 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégnyilvántartásból nem törölték-e, felszámolási, végelszámolási eljárás vele 
szemben van-e folyamatban, 
- az egyéni vállalkozó szolgáltató az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásában szerepel-e. 
 
 
Ellenőrzés tárgya:  A levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján Korm. 
rendelet előírásai betartásának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014. január 1.-2014. december 31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: bejelentés alapján folyamatosan 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere:  
A Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala hatáskörébe kizárólag az alábbi 
források tartoznak: 
- a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrása, 
- a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrása, 
- az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló 
tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrása, 
- a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterhelés és 
- a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrás. 
Ellenőrzési területek: 
- az általános levegővédelmi követelmények érvényesülnek-e (Korm. rendelet 4-5. §-ai) 
- a diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesítik-e (Korm. rendelet 26. § (1) bek.) 
- a diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres 
karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik-e (Korm. rendelet 26. § (2) bek.) 
- a bűzzel járó tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával végzik-e (Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bek.) 
 
Sarkad, 2013. december 16.  
 
 
 
                                                                                                                     Dr. Sipos Lajos  
                                                                                                                    járási hivatalvezető 
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                                                                                                                               18. függelék 
A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivat ala 

 
18.1.Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hi vatal Okmányirodai Osztály  

 

Ellenőrzés tárgya: egyéni vállalkozók tevékenységének ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) 3/A. § 
(2) bekezdés e) pontja alapján az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 2014. január- december folyamatos -azon egyéni vállalkozók akik 2014. évben jelentik be 
egyéni vállalkozói tevékenységük megkezdését, illetve azon korábban nem ellenőrzött egyéni vállalkozók, akik 2014-ben 
jelentik be egyéni vállalkozói tevékenységük szüneteltetés utáni folytatását -azok az egyéni vállalkozók akik  vállalkozási 
tevékenységüket 2014-ben módosítják. 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § a) és b) pontja szerinti ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere:  
1.) képesítéshez kötött tevékenység esetén az egyéni vállalkozó a jogszabályban meghatározott képesítéssel 
rendelkezik-e (Evtv. 16. § (2) bekezdés), 
2.) amennyiben az egyéni vállalkozó képesítéssel nem rendelkezik, a tevékenység folytatásában közreműködő, általa 
határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van-e olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik, (Evtv. 16. § (2) 
bekezdés) 
3.) ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet- hatósági 
engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti 
(Evtv. 15. § (3) bekezdés), 
4.) ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat 
valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell (Evtv. 16. § (3) bekezdés), 
5.) az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) 
és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni (Evtv. 16. § (4) bekezdés), 
6.) amennyiben az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti, akkor annak időtartama megfelel az Evtv. 18. § (1)  
bekezdésben foglaltaknak, 
7.) a vállalkozói tevékenység szüneteltetésének időtartama alatt annak ellenőrzése, hogy az egyéni vállalkozó  
egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot  
nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat (Evtv. 18. § (3) bekezdés) 
 

Szarvas, 2013. december 16. 
 
 
 
              Dinyáné Kovács Gabriella 
                                                                                    okmányirodai osztályvezető  
 
 
 
Jóváhagyta:     
 
                                                                                            Gaál Roland 
                                                                                         járási hivatalvezető 
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18.2.Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hi vatal Hatósági Osztály  

 
Ellenőrzés tárgya: a járási hivatal illetékessége területén fellelhető egyházi és köztemetők temetkezési szolgáltatása, 
temető üzemeltetése. 
 
Az ellen őrzés célja: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: tv.), 
valamint a  végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rend.-ben (továbbiakban: Korm. rend.) 
foglalt előírások ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 15., 17., 18., 19., 21. hét 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: 
 
Nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás rendelkezésre áll-e, megfelelően, 
naprakészen vezetett-e (tv. 16. § f), tv. 18. §, Korm. rend 41. § (1)); 
Temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak mértéke, temetőgondnoki 
feladatok, kötelezettségek) rendelkezése áll-e, tartalmát tekintve a tv. és korm. rend.-ben foglaltaknak megfelel-e  (tv. 6. § 
(4), tv. 16. §, Korm. rend 41/A. §) 
Temetői térkép rendelkezésre áll-e (Korm.r. 17§ (1)); Sírhelytáblák, sorok számozása megfelelő-e (Korm. r. 10. § (2); 
Rendelkezési jog időtartama betartott-e (tv. 22. § (4), Korm. rend. 18. § (1)); Ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató 
helyiség, technikai helyiség) rendszeres takarítását elvégzik-e (Korm.r. 5.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) bekezdés Korm. r. 
5.§ (6), tv. 16. § d); Hűtés megfelelő-e (Korm.r. 5.§ (3)); Tájékoztatás nyitvatartásról, temetők rendjéről megfelelően 
történik-e (Korm.r. 17.§ (3)); Fásítás megfelelő mértékű-e (Korm.r. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));   
Parkoló rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  
Megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); Kerítés megfelelő-e (Korm.r. 3.§ (3), 
tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) (Korm.r. 8. § (1) lezárt temető)); 
Hulladékgyűjtés megfelelően történik-e (Korm.r. 4.§ (1), tv. 16. § j)); Vízvételi lehetőség biztosított-e (Korm.r. 4.§ (2), tv. 6. 
§ (1), tv. 13. § (1));  
Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban foglaltak megtartásra kerülne-e 
(Korm.r. 55.§ (3), tv. 39. §);  
Jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. r. 54. § (1) tv. 17. §); 
Telephely megfelelően kialakított-e (Korm.r. 47.- 48.§);  
Tevékenységet engedélyező határozat (száma, kelte) a végzett tevékenység az engedélyben foglaltaknak megfelelően 
történik-e (tv. 30. § (1));  
Milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása (tv. 25. §); Ügyfélfogadás (helyisége, rendje) megfelelően történik-e 
(Korm.r. 47.§ (1), (2), tv. 26. § (2)); Kellékbemutató helyiséget kialakítottak-e (Korm. r. 47. § (1), tv. 26. § (3));Halott 
szállítása megfelelően történik-e (Korm.r. 43. § tv. 35. §) Halott-szállító jármű (tisztítása, fertőtlenítése, naplóvezetés) 
megfelelő-e (Korm.r. 44.§ (1), 45. § (3) tv. 35. §); Alkalmazottak, szakképesítése (Korm.r. 51. § (1) tv. 26. § (1)); Vagyoni 
biztosíték rendelkezésre áll-e (Korm.r. 52. § , 53. § tv. 30. §); 
Kifogásolható közegészségügyi (higiénés) körülmény esetén a Ket. 94. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint 
jegyzőkönyv erre vonatkozó része megküldendő a járási népegészségügyi intézet részére.   
 
 
Ellenőrzés tárgya: Az üzletszerű társasház- és ingatlankezelő tevékenység ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja:  
az ingatlanvállalkozás-felügyeletei hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. Rend. 1. §, valamint a  a 
társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói 
tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 
23/2013. VI. 28.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a társasházkezelő, az 
ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység 
üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) 
NGM rendeletben foglalt előírások ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.november 01.- 2014.november 30. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 48. hét. 
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Az ellen őrzés eszköze: Ket. 89. § a) pontja alapján adatszolgáltatás (büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás, 
köztartozás-mentesség, cégnyilvántartási adatok, egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartása tekintetében) és 
iratbemutatás (szakképesítés igazolása). 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: 
A természetes személy, szolgáltató, gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy 
foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételeivel rendelkezik-e  
A tevékenység folytatásának feltételei (a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 49. § (1) bekezdése): 
- büntetlen előélet, 
- a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 
- ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított köztartozása nincs, 
- rendelkezik a jogszabályban előírt szakképesítéssel. 
A tevékenység folytatásának további feltételei (a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az 
ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 
nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. §): 
- természetes személy szolgáltató esetén a tevékenységet az végezheti, aki a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló  
miniszteri rendelet szerinti társasházkezelői, ingatlankezelői,  
ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítéssel rendelkezik, és olyan gazdálkodó 
szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa  
nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, 
- gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén a tevékenységet olyan szervezet végezheti, amelynek tevékenységi köre az 
általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti  
ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed, és amely legalább egy 
 olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga 
látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, 
 aki a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e rendelet szerinti nyilvántartásban szerepel. 
- a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégnyilvántartásból nem törölték-e, felszámolási, végelszámolási eljárás vele 
szemben van-e folyamatban, 
- az egyéni vállalkozó szolgáltató az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásában szerepel-e. 
 
Ellenőrzés tárgya: A levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja: A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján Korm. 
rendelet előírásai betartásának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014. január 1.-2014. december 31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: 4., 44. hét. 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: 
A Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala hatáskörébe kizárólag az alábbi 
források tartoznak: 
- a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrása, 
- a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrása, 
- az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló 
tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrása, 
- a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterhelés és 
- a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrás. 
Ellenőrzési területek: 
- az általános levegővédelmi követelmények érvényesülnek-e (Korm. rendelet 4-5. §-ai) 
- a diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesítik-e (Korm. rendelet 26. § (1) bek.) 
- a diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres 
karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik-e (Korm. rendelet 26. § (2) bek.) 
- a bűzzel járó tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával végzik-e (Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bek.) 
 
Szarvas, 2013. december 16. 
 
                                                                                                                            Gaál Roland 
                                                                                                                       járási hivatalvezető 
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18.3. Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási H ivatal Járási Építésügyi Hivatala 
 

A hatóság 

− székhelye: 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27., 

− postázási címe: 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27., 

− címe: 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. 

− további elérhetőségei: tel.:06-66-311-122/ mellékszámok: 170, 166  

e-mail: szarvas.jaras@bekes.gov.hu honlap: www.bekeskh.hu 

 

I. 

ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉSEK 

Az építésfelügyeleti hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 61. § alapján 
ellenőrzést végez. 

1. Az ellen őrző hatóság általános feladata 

Az építésfelügyeleti hatóság az Eljr. 58. § alapján  ellenőrzi vagy ellen őrizheti 

A bontási tevékenység megkezdésének bejelentése nélkül vagy az építésfelügyeleti hatóság tiltása ellenére végzett 
építési tevékenységet, 

− az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, 
− azt, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek-e a tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal, 
− az építőipari kivitelezési dokumentáció meglétét, 
− az építési napló vezetését és annak tartalmát, 
− az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások betartását. 
A meglévő építmények körében a jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését, valamint - az építésügyi 

és örökségvédelmi hatósággal együttműködve - azt, hogy a műemlékek műszaki állapota nem veszélyezteti-e a 
műemléki értékeket. 

Felkutatja 
− a) a szabálytalan építési tevékenységeket, 
− b) az építési vagy bontási engedély nélkül vagy bontási tudomásulvétel nélkül végzett építési tevékenységeket, 
− c) az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén a településrendezési tervek, valamint a helyi 

építési szabályzat és az országos építési követelmények megsértésével végzett építési tevékenységeket. 
Az előzőekben meghatározott ellenőrzéséhez, a tényállás tisztázásához az építésügyi monitoring (ÉMO) alkalmazásával 

adatokat szerezhet be, előzmény iratokat és állapotdokumentumokat vizsgálhat. 
A helyszíni ellenőrzést egyidejűleg legalább két fő végzi. Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzésbe más - 

jogszabályban erre felhatalmazott - szervet, szervezetet is bevonhat, az építési helyszín ellenőrzését az 
építésfelügyelő a bevont szerv, szervezet képviselőjével is lefolytathatja. 

 
2. Az ellen őrző hatóság általános hatásköre és illetékessége 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Éhk) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint, illetékessége az 1. melléklet I. rész 3. sorszáma 3.1. 
szerint: Szarvasi-, Orosházi-, Gyomaendrődi járások területe.  

3. Ellenőrzési id őszak 

2014. január 1. – 2014. december 31. között. 
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4. Ellenőrzés szempontrendszere 

Az Eljr. 61. § (1), (4) és (5) bekezdése szerint: 

Az építésfelügyeleti hatóság köteles évente legalább egyszer ellenőrzést tartani a tudomásulvételi eljárás alapján 
megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység helyszínén. Az e körbe nem tartozó építési tevékenységek 
ellenőrzését szúrópróbaszerűen vagy a (4) bekezdés szerinti ellenőrzési utasításban foglaltak szerint végzi. 

Az építésügyért felelős miniszter az Eljr. 58. § (2) bekezdés b) pontja, az 58. § (3) és (4) bekezdése szerinti ellenőrzésre 
az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig a tárgyévre vonatkozóan ellenőrzési utasítást ad ki, amelyben 
a) meghatározza 
aa) a tárgyi évben tartandó építésfelügyeleti célvizsgálatok szempontrendszerét, 
ab) azokat a településeket, településrészeket, ahol összevont építésfelügyeleti hatósági ellenőrzést kell tartani; és 
b) az előző évi nyilvántartási adatok alapján javaslatot tesz utóvizsgálati ellenőrzésre azokon a településeken, 

településrészeken, ahol a szabálytalanságok száma növekedett. 
Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéseit - az építésügyi hatóság, az illetékes területi építész-, illetve mérnöki kamara, 

valamint területi ipar- és kereskedelmi kamara, továbbá az építtetői fedezetkezelők javaslatát is figyelembe véve - az 
építésügyért felelős miniszter ellenőrzési utasítás figyelembevételével az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napjáig 
elkészített éves munkaterv szerint végzi.” 

Az ismertetett további szempontok az építésügyért felelős miniszter (Belügyminiszter) utasításban megadottak 
megfelelően kerülnek a későbbiekben meghatározásra. 

5. A hatósági ellen őrzés eszközei 

a) Helyszíni ellenőrzés. 

b) Elektronikus hatósági nyilvántartási rendszerben távoli eléréssel való ellenőrzés (pld: e-napló ellenőrzése).  

 6. Tervezett hatósági ellen őrzések száma járásonként 

 Település/körzet Tervezett éves ellen őrzések száma 

1. Szarvasi Járás illetékességi területe 26 

2. Orosházi Járás illetékességi területe 22 

3. Gyomaendrődi Járás illetékességi területe 12 

Összesen: 60 

Ellenőrzések havi ütemezése 
 

Időszak Település 
Ellenőrzési 
szempontok 

Tervezett 
ellenőrzések 

száma 

Összevont 
ellenőrzések 

száma 
Összesen  

Január 

Szarvas, 
Békésszentandrás, 

Csabacs űd 
 

4 - 4 

Február 
Szarvas, Kondoros, 
Kardos, Örménykút 

 
4 - 4 

Március 
Orosháza, Kardoskút, 

Tótkomlós 
 

4 - 4 

Április 
Gyomaendr őd, 
Csárdaszállás 

6 - 6 

Május 
Szarvas, 

Békésszentandrás, 

Meglévő építmények 
körében a 

jogszabályban előírt 
jókarbantartási 
kötelezettség 
teljesítését. 

Építési tevékenység 
végzése esetében: 

- Szakmai előírásokban 
foglaltak, különösen 

az építmény 
szerkezetére, a 

kivitelezés 
módszerére és 7 1 8 
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Kondoros 
 

Június 

Tótkomlós, Pusztaföldvár, 
Csanádapáca, 
Békéssámson 

 

8 - 8 

Július 
Szarvas, Kondoros, 
Békésszentandrás 

 
4 - 4 

Augusztus 
Dévaványa, Ecsegfalva, 

Hunya 
4 - 4 

Szeptember 
Orosháza, Nagyszénás, 

Gádoros 
7 1 8 

Október 
Szarvas, 

Békésszentandrás, 
Csabacs űd 

4 - 4 

November 
Szarvas, Gyomaendr őd, 

Dévaványa 
4 - 4 

December Orosháza, Nagyszénás 

technológiájára 
vonatkozó 

követelmények 
betartása. 

- Tervezői, kivitelezői, 
felelős műszaki 
vezetői, építési 
műszaki ellenőri 
jogosultságok 

vizsgálata. 
- Építési napló 

vezetését és annak 
tartalmát. 

- Kiviteli tervek 
vizsgálata. 

További ellenőrzési 
szempontokat a 
későbbiekben 

kibocsájtásra kerülő 
utasításában az 

építésügyért felelős 
miniszter határozza 

meg. 

2 - 2 

Összesen:   58 2 60 
 
 

 
A hatósági ellen őrzési eljáráshoz kapcsolódó további jogszabályok 
− A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 
− Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 31. § - 45. §-sai. 
− Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 
− Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005.(X. 25.) Korm. rendelet. 
− Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet. 
− Az építési műszaki ellenőri, valamint felelős műszaki vezetői szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 

244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet. 
− A településtervezési és az építészeti- műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság 

szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet. 
 

Szarvas, 2013. december 12. 

                                                                                                                      Krivjanszki János  
                                                                                                                          hivatalvezető 
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18.4. Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási H ivatal Járási Földhivatala  

 
AZ  ELLENŐRZÉSI TERV CÉLJA 

 
Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, 
földvédelem) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson a földhivatal által 2014. évben lefolytatandó hatósági ellenőrzések 
megtervezéséhez. 
 
I. AZ INGATLANÜGYI  HATÓSÁG  ÁLTAL  LEFOLYTATÁSRA  KERÜLŐ ELLENŐRZÉSEK  ÁLTALÁNOS  CÉLJA 

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja a jogszabályokban előírt kötelezettségek 
teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 
Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való 
figyelmeztetés és végső esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az egységes jogalkalmazás 
érdekében. 
 
II. AZ  ELLENŐRZÉSI TERV ÁLTALÁNOS  IRÁNYELVEI 
 
Az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának biztosítása 
A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, költségtakarékosság és a 
hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 
A terv összeállításánál figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira. 
 
III. AZ  EGYES HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  JOGSZABÁLYI  HÁTTERE 
 
1. Takarnet-ellen őrzés 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény  (a továbbiakban: Inytv.)  72-75. §, valamint 79. § 

 
Az Inytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő lekérdezések kivételével – a 
lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok 
ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az 
iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték. A naplónak minden esetben tartalmaznia kell a 
lekérdezés időpontját, a lekérdezést végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, 
helyrajzi szám), díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó jogszabályi 
rendelkezésre való hivatkozást. 
 
Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők 
adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi hatóság és a rendszer 
üzemeltetője a felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a 
biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi hatóság, 
illetve a rendszer üzemeltetőjének javaslata alapján – a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) 
határozatot hoz. 
 
Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való szolgáltatása 
(továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 
 

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL  törvény  (a 
továbbiakban: Ket. ) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket. 39.§, 49.§, valamint 87-94. §). 

 
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény  (a továbbiakban: Díjtörvény ) 30-31. §-ai a tulajdonilap-
másolat igazgatási szolgáltatási díja alól teljes személyes díjmentességben részesülők körét, valamint a 
tárgyánál fogva díjmentes eljárások taxatív felsorolását tartalmazza. 

 
A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott eljárásokhoz (pl. hagyatéki 
eljárás, közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles 
tulajdonilap-másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet megalapozó eljárás, az ügyszám, 
illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével – a felhasználás célját hitelt érdemlően igazolni kell. Az elektronikus 
dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem hiteles és hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az erről készített 
papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél részére nem 
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adható tovább. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a díjmentesség 
igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá az ú. n. továbbszolgáltatási tilalom megsértése esetén az 
igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal kötelezi. A 
döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. 
 

• A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  (továbbiakban Korm. rendelet ) 7. § (2) és (3) bekezdése értelmében Az 
Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság 
megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a 
hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult 
ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy 
felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét. (3) Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerinti, a járási 
földhivatal bevonásával történő ellenőrzésre és a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy felfüggesztésére 
irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a megyei – Budapesten a fővárosi – 
földhivatalt jelöli ki. 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM 

rendelet  (a továbbiakban: Inyvhr. ) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. közjegyző, bírósági végrehajtó, 
felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. E rendelkezések a TakarNet ellenőrzést 
közvetlenül nem érintik. 

 
• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási 

adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási 
szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) 
FVM rendelet  (a továbbiakban: Díjvhr. ) 7. §-a a TakarNet ellenőrzés során beszedett – a Díjtörvényben 
meghatározott mértékű – díj FÖMI és a földhivatalok között megosztásának és átutalásának szabályait 
tartalmazza. 

 
• A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzéséhez a 

Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú tájékoztató szolgál. 
 

• A FÖMI és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 
Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 

 
2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzése 
 

• A Ket. 88. §-a alapján a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  (a továbbiakban: Tfvt. ) kötelező és rendszeresen 
lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdésében előírtakat a földhivatal 
rendszeresen ellenőrzi. 

 
A Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
„5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet 
művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások 
betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). 
(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő terméssel kell hasznosítani.  
(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú 
felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás) 
(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen 
elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, illetőleg 
nem korlátozza (mellékhasznosítás). 
(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén az 
ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs 
bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett 
földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös 
tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli. 
 
A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és 
Térinformatikai Főosztálya által elrendelt határszemle ellenőrzésének keretében kerülnek lefolytatásra az erdő 
nélküli termőterület 10-20%-os arányban meghatározott területén. 
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3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

 
• A Ket. 88. §-a alapján A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 

rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 
• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény  (a továbbiakban: Éltv. ) 17. § (4) 

bekezdése érdekében a fölhasználó köteles adott év június 30. napjáig  az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. 

• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés 
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008 (VIII. 30.) Korm. rendelet  (a 
továbbiakban: Vhr. ) tartalmazza, hogy a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre, vagy bejelentés alapján, 
külterületen az ingatlanügyi hatóság, vagyis a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 
149/2012 (XII. 28.) VM rendelet  (a továbbiakban: Jár.r ) szerint területileg illetékes járási földhivatal (a 
továbbiakban: járási földhivatal), belterületen a jegyző végzi, az Éltv . 17. § (4) bekezdésében foglaltak 
betartásának ellenőrzése érdekében. 

• Ugyanezen bekezdés rögzíti, hogy a járási földhivatal saját kezdeményezésre a helyszíni ellenőrzést a Vhr.  4. §-
ában meghatározott területeken folytatja le. 
A Vhr. 4. § (1) bekezdése értelmében a járási földhivatal saját kezdeményezésre végez helyszíni ellenőrzést: 
a) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken, illetve 
b) a tevékenységével összefüggésben szerzett információi alapján parlagfűvel fertőzött területeken. 

 
IV. AZ  INGATLANÜGYI  HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  KERETÉBEN,  2014. ÉVBEN  A  JÁRÁSI  

FÖLDHIVATALNAK  A  KÖVETKEZŐKET  KELL  KIEMELTEN  VIZSGÁLNIUK  (AZ  ELLENŐRZÉSEK  

SZEMPONTJAI) 

1. TakarNet ellen őrzés 

• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI (2012. év előtt a Vidékfejlesztési 
Minisztérium) által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók 
(Inytv. 72-74. Inyvhr 113/A-113/E.§) által végzett lekérdezésekre. 

• Jogszerűtlen felhasználás: valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott hozzáférési jogosultság 
iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött szolgáltatási szerződésben foglalt felhasználási 
céltól és módtól eltérő igénybevétel, így különösen a lekérdezett adatok változatlan, vagy módosított (kiegészített, 
csökkentett) tartalommal történő továbbadásával (továbbszolgáltatásával), akár ingyenesen, akár 
ellenszolgáltatás fejében került rá sor,a név szerinti lekérdezési jogosultság előírástól eltérő használatával, a 
hozzáférés jogosulatlan személy részére történő átengedésével, továbbá a biztonsági előírások megsértésével. 
Emellett a naplózási kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra vonatkozó előírások 
megsértése is jogszerűtlen felhasználásnak tekinthető. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: felhasználók) 
adatlekérdezései jogszerűségének –pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi díjmentes lekérdezés, napló 
jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése a Földmérési és Távérzékelési Intézet által 
készített gépi napló és a felhasználó által a lekérdezésekről vezetett napló összevetése alapján történik. 

• Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az. ún. 
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett adatok továbbítására, 
továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés jogosulatlan átengedésére. 

• A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következető szempontokra figyelemmel kell elvégezni: 
o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó jelszó megőrzése a 

jogosulatlan hozzáféréstől; 
o a számítógépen vezetett ingatlan-nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus formában történő 

tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges; 
o különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt tulajdoni lapok 

tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá; 
o amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok jogosulatlan 

hozzáférés elleni védelméről; 
o a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a lekérdezett 

adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályi előírások és 
szerződéses kikötések betartására. 

 
2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

A Tfvt-ben meghatározott földrészleteken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék- és ideiglenes hasznosítási 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 
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3. A parlagf űvel fert őzött terület felkutatása  

Külterületen a járási földhivatalok által az Éhft. 17.§ (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése. 
 
 
V. AZ  ELLENŐRZÉST VÉGZŐK  HATÁSKÖRE  KITERJED 

  
1. TakarNet ellen őrzés  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel meglétére, 
• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 
• a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. továbbadási tilalom betartása) 

kötelezettségek vizsgálatára, 
• az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásunkra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 

részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint egyéb („nem hivatalos”) forrásból származó 
információk (pl. reklámok, hirdetések, internetes honlapok célzott megfigyelése révén) vizsgálatára is. 

 
2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
 
3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
VI. AZ ELLENŐRZÉSI TERV TARTALMA 

1. Takarnet-ellen őrzés 
 
• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés ill. meghatározott esetekben a napló ellenőrzött időszakra vonatkozó másolatának 

bekérése  
• ellenőrzés időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint  
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala által elkészített beosztás 

szerint  
• az ellenőrzésben résztvevők: 

o Lénárt Gáborné hivatalvezető 
o Ambrus Gyula földmérési ügyintéző 

 
2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzésének lényeges adatai:  
 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• 2014. június 1-től  2014. szeptember 30-ig 
• ellenőrizendő település: Szarvas  
• ellenőrizendő terület:  külterület 
• az ellenőrzést végzi:  

o Bajkai István földügyi ügyintéző 
o Körmendi István földmérési ügyintéző 

 
3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

 
• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• 2014. július 1-től  2014. október 30-ig 
• ellenőrizendő település: járási földhivatal illetékességi területe 
• az ellenőrzést végzi: 

o Bajkai István földügyi ügyintéző 
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A Szarvasi Járási Hivatal Járási Földhivatala a Tak arNet ellen őrzés során és a parlagf ű ellenőrzésekben csak, 
mint közrem űködő hatóság vesz részt, hatósági döntést nem hoz. 
 
 
Szarvas, 2013. december 16. 
 
 
 
 
 
 Lénárt Gáborné  
 járási földhivatal-vezető 
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                                                                                                                              19. függelék 
A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hiva tala 
 
 
19.1. Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály 
 
 
Ellenőrzés tárgya: egyéni vállalkozók tevékenységének ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) 3/A. § 
(2) bekezdés e) pontja alapján az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése:  
2014.01.01. napjától az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül. 
Tevékenységüket szüneteltető vállalkozók esetében a 2014. évben bejelentett szünetelések szerint negyedéves 
bontásban. 
2014. I. félévében a kereskedelmi-vendéglátói tevékenységet végző egyéni vállalkozók ellenőrzése. 
2014. II. félévében a biztosítási tevékenységet végző egyéni vállalkozók ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § a) és b) pontja szerinti ellenőrzéssel. 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere: 
1.) képesítéshez kötött tevékenység esetén az egyéni vállalkozó a jogszabályban meghatározott képesítéssel 
rendelkezik-e (Evtv. 16. § (2) bekezdés), 
2.) amennyiben az egyéni vállalkozó képesítéssel nem rendelkezik, a tevékenység folytatásában közreműködő, általa 
határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van-e olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik, (Evtv. 16. § (2) 
bekezdés) 
3.) ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet- hatósági 
engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti 
(Evtv. 15. § (3) bekezdés), 
4.) ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat 
valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell (Evtv. 16. § (3) bekezdés), 
5.) az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) 
és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni (Evtv. 16. § (4) bekezdés), 
6.) amennyiben az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti, akkor annak időtartama megfelel az Evtv. 18. § (1)  
bekezdésben foglaltaknak, 
7.) a vállalkozói tevékenység szüneteltetésének időtartama alatt annak ellenőrzése, hogy az egyéni vállalkozó  
egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot  
nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat (Evtv. 18. § (3) bekezdés) 
 
 
Szeghalom, 2013. december 16. 
 
 
 
                    Szabó Viktor 
                                                                                    okmányirodai osztályvezető  
 
 
Jóváhagyta:     
 
                                                                                         Détárné Molnár Andrea 
                                                                                                járási hivatalvezető 
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19.2. Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Hatósági Osztály 
 
 
Ellenőrzés tárgya: a járási hivatal illetékessége területén fellelhető egyházi és köztemetők temetkezési szolgáltatása, 
temető üzemeltetése 
 
Az ellen őrzés célja: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: tv.), valamint a  
végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rend.-ben (továbbiakban: Korm. rend.) foglalt előírások ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése:  
2. negyedév (április 1-június 30.) Füzesgyarmat 
3. negyedév (július 1-szeptember 30.) Körösladány, Szeghalom 
4. negyedév (október 1-december 31.) Vésztő 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel 
 
Az ellen őrzés szempontrendszere:  
Nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás rendelkezésre áll-e, megfelelően, 
naprakészen vezetett-e (tv. 16. § f), tv. 18. §, Korm. rend 41. § (1)); 
Temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak mértéke, temetőgondnoki 
feladatok, kötelezettségek) rendelkezése áll-e, tartalmát tekintve a tv. és korm. rend.-ben foglaltaknak megfelel-e  (tv. 6. § 
(4), tv. 16. §, Korm. rend 41/A. §) 
Temetői térkép rendelkezésre áll-e (Korm.r. 17§ (1)); Sírhelytáblák, sorok számozása megfelelő-e (Korm. r. 10. § (2); 
Rendelkezési jog időtartama betartott-e (tv. 22. § (4), Korm. rend. 18. § (1)); Ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató 
helyiség, technikai helyiség) rendszeres takarítását elvégzik-e (Korm.r. 5.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) bekezdés Korm. r. 
5.§ (6), tv. 16. § d); Hűtés megfelelő-e (Korm.r. 5.§ (3)); Tájékoztatás nyitvatartásról, temetők rendjéről megfelelően 
történik-e (Korm.r. 17.§ (3)); Fásítás megfelelő mértékű-e (Korm.r. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));   
Parkoló rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  
Megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); Kerítés megfelelő-e (Korm.r. 3.§ (3), 
tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) (Korm.r. 8. § (1) lezárt temető)); 
Hulladékgyűjtés megfelelően történik-e (Korm.r. 4.§ (1), tv. 16. § j)); Vízvételi lehetőség biztosított-e (Korm.r. 4.§ (2), tv. 6. 
§ (1), tv. 13. § (1));  
Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban foglaltak megtartásra kerülne-e 
(Korm.r. 55.§ (3), tv. 39. §);  
Jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. r. 54. § (1) tv. 17. §); 
Telephely megfelelően kialakított-e (Korm.r. 47.- 48.§);  
Tevékenységet engedélyező határozat (száma, kelte) a végzett tevékenység az engedélyben foglaltaknak megfelelően 
történik-e (tv. 30. § (1));  
Milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása (tv. 25. §); Ügyfélfogadás (helyisége, rendje) megfelelően történik-e 
(Korm.r. 47.§ (1), (2), tv. 26. § (2)); Kellékbemutató helyiséget kialakítottak-e (Korm. r. 47. § (1), tv. 26. § (3));Halott 
szállítása megfelelően történik-e (Korm.r. 43. § tv. 35. §) Halott-szállító jármű (tisztítása, fertőtlenítése, naplóvezetés) 
megfelelő-e (Korm.r. 44.§ (1), 45. § (3) tv. 35. §); Alkalmazottak, szakképesítése (Korm.r. 51. § (1) tv. 26. § (1)); Vagyoni 
biztosíték rendelkezésre áll-e (Korm.r. 52. § , 53. § tv. 30. §); Kifogásolható közegészségügyi (higiénés) körülmény 
esetén a Ket. 94. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint jegyzőkönyv erre vonatkozó része megküldendő a járási 
népegészségügyi intézet részére.   
 
 
 
Ellenőrzés tárgya: a levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzése. 
 
Az ellen őrzés célja: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján Korm. 
rendelet előírásai betartásának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzési id őszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
 
Az ellen őrzés ütemezése: bejelentés alapján folyamatosan. 
 
Az ellen őrzés eszköze: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 szóló 2004. évi CXL. törvény 89. § b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. 
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Az ellen őrzés szempontrendszere:  
a Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala hatáskörébe kizárólag az alábbi 
források tartoznak: 
- a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrása, 
- a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrása, 
- az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló 
tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrása, 
- a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterhelés és 
- a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrás. 
Ellenőrzési területek: 
- az általános levegővédelmi követelmények érvényesülnek-e (Korm. rendelet 4-5. §-ai) 
- a diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesítik-e (Korm. rendelet 26. § (1) bek.) 
- a diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres 
karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik-e (Korm. rendelet 26. § (2) bek.) 
- a bűzzel járó tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával végzik-e (Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bek.) 
 
Szeghalom, 2013. december 16. 
 
 

                                                                                                                        Détárné Dr.Molnár Andrea 
                                                                                                                                járási hivatalvezető 
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19.3. Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala 
 

 
AZ  ELLENŐRZÉSI TERV CÉLJA 

 
Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, 
földvédelem) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson a földhivatal által 2014. évben lefolytatandó hatósági ellenőrzések 
megtervezéséhez. 
 
I. AZ INGATLANÜGYI  HATÓSÁG  ÁLTAL  LEFOLYTATÁSRA  KERÜLŐ ELLENŐRZÉSEK  ÁLTALÁNOS  CÉLJA 

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja a jogszabályokban előírt kötelezettségek 
teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. 
Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való 
figyelmeztetés és végső esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az egységes jogalkalmazás 
érdekében. 
 
II. AZ  ELLENŐRZÉSI TERV ÁLTALÁNOS  IRÁNYELVEI 
 
Az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának biztosítása 
A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, költségtakarékosság és a 
hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 
A terv összeállításánál figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira. 
 
III. AZ  EGYES HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  JOGSZABÁLYI  HÁTTERE 
 
1. Takarnet-ellen őrzés 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény  (a továbbiakban: Inytv.)  72-75. §, valamint 79. § 

 
Az Inytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő lekérdezések kivételével – a 
lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok 
ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az 
iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték. A naplónak minden esetben tartalmaznia kell a 
lekérdezés időpontját, a lekérdezést végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, 
helyrajzi szám), díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó jogszabályi 
rendelkezésre való hivatkozást. 
 
Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők 
adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi hatóság és a rendszer 
üzemeltetője a felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a 
biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi hatóság, 
illetve a rendszer üzemeltetőjének javaslata alapján – a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) 
határozatot hoz. 
 
Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való szolgáltatása 
(továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 
 

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL  törvény  (a 
továbbiakban: Ket. ) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket. 39.§, 49.§, valamint 87-94. §). 

 
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény  (a továbbiakban: Díjtörvény ) 30-31. §-ai a tulajdonilap-
másolat igazgatási szolgáltatási díja alól teljes személyes díjmentességben részesülők körét, valamint a 
tárgyánál fogva díjmentes eljárások taxatív felsorolását tartalmazza. 

 
A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott eljárásokhoz (pl. hagyatéki 
eljárás, közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles 
tulajdonilap-másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet megalapozó eljárás, az ügyszám, 
illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével – a felhasználás célját hitelt érdemlően igazolni kell. Az elektronikus 
dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem hiteles és hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az erről készített 
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papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél részére nem 
adható tovább. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a díjmentesség 
igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá az ú. n. továbbszolgáltatási tilalom megsértése esetén az 
igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal kötelezi. A 
döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. 
 

• A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  (továbbiakban Korm. rendelet ) 7. § (2) és (3) bekezdése értelmében Az 
Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság 
megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a 
hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult 
ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy 
felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét. (3) Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerinti, a járási 
földhivatal bevonásával történő ellenőrzésre és a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy felfüggesztésére 
irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a megyei – Budapesten a fővárosi – 
földhivatalt jelöli ki. 

 
• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM 

rendelet  (a továbbiakban: Inyvhr. ) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra (pl. közjegyző, bírósági végrehajtó, 
felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. E rendelkezések a TakarNet ellenőrzést 
közvetlenül nem érintik. 

 
• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási 

adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási 
szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) 
FVM rendelet  (a továbbiakban: Díjvhr. ) 7. §-a a TakarNet ellenőrzés során beszedett – a Díjtörvényben 
meghatározott mértékű – díj FÖMI és a földhivatalok között megosztásának és átutalásának szabályait 
tartalmazza. 

 
• A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának ellenőrzéséhez a 

Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú tájékoztató szolgál. 
 

• A FÖMI és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 
Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 

 
2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzése 
 

• A Ket. 88. §-a alapján a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  (a továbbiakban: Tfvt. ) kötelező és rendszeresen 
lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdésében előírtakat a földhivatal 
rendszeresen ellenőrzi. 

 
A Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
„5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet 
művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások 
betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). 
(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő terméssel kell hasznosítani.  
(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú 
felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás) 
(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen 
elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, illetőleg 
nem korlátozza (mellékhasznosítás). 
(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén az 
ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs 
bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett 
földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös 
tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli. 
 
A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és 
Térinformatikai Főosztálya által elrendelt határszemle ellenőrzésének keretében kerülnek lefolytatásra az erdő 
nélküli termőterület 10-20%-os arányban meghatározott területén. 
 
 

3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  
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• A Ket. 88. §-a alapján A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 

rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 
• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény  (a továbbiakban: Éltv. ) 17. § (4) 

bekezdése érdekében a fölhasználó köteles adott év június 30. napjáig  az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. 

• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés 
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008 (VIII. 30.) Korm. rendelet  (a 
továbbiakban: Vhr. ) tartalmazza, hogy a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre, vagy bejelentés alapján, 
külterületen az ingatlanügyi hatóság, vagyis a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 
149/2012 (XII. 28.) VM rendelet  (a továbbiakban: Jár.r ) szerint területileg illetékes járási földhivatal (a 
továbbiakban: járási földhivatal), belterületen a jegyző végzi, az Éltv . 17. § (4) bekezdésében foglaltak 
betartásának ellenőrzése érdekében. 

• Ugyanezen bekezdés rögzíti, hogy a járási földhivatal saját kezdeményezésre a helyszíni ellenőrzést a Vhr.  4. §-
ában meghatározott területeken folytatja le. 
A Vhr. 4. § (1) bekezdése értelmében a járási földhivatal saját kezdeményezésre végez helyszíni ellenőrzést: 
a) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken, illetve 
b) a tevékenységével összefüggésben szerzett információi alapján parlagfűvel fertőzött területeken. 

 
IV. AZ  INGATLANÜGYI  HATÓSÁGI  ELLENŐRZÉSEK  KERETÉBEN,  2014. ÉVBEN  A  JÁRÁSI  

FÖLDHIVATALNAK  A  KÖVETKEZŐKET  KELL  KIEMELTEN  VIZSGÁLNIUK  (AZ  ELLENŐRZÉSEK  

SZEMPONTJAI) 

1. TakarNet ellen őrzés 

• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI (2012. év előtt a Vidékfejlesztési 
Minisztérium) által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók 
(Inytv. 72-74. Inyvhr 113/A-113/E.§) által végzett lekérdezésekre. 

• Jogszerűtlen felhasználás: valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott hozzáférési jogosultság 
iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött szolgáltatási szerződésben foglalt felhasználási 
céltól és módtól eltérő igénybevétel, így különösen a lekérdezett adatok változatlan, vagy módosított (kiegészített, 
csökkentett) tartalommal történő továbbadásával (továbbszolgáltatásával), akár ingyenesen, akár 
ellenszolgáltatás fejében került rá sor,a név szerinti lekérdezési jogosultság előírástól eltérő használatával, a 
hozzáférés jogosulatlan személy részére történő átengedésével, továbbá a biztonsági előírások megsértésével. 
Emellett a naplózási kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra vonatkozó előírások 
megsértése is jogszerűtlen felhasználásnak tekinthető. 

• A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: felhasználók) 
adatlekérdezései jogszerűségének –pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi díjmentes lekérdezés, napló 
jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése a Földmérési és Távérzékelési Intézet által 
készített gépi napló és a felhasználó által a lekérdezésekről vezetett napló összevetése alapján történik. 

• Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az. ún. 
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett adatok továbbítására, 
továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés jogosulatlan átengedésére. 

• A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következető szempontokra figyelemmel kell elvégezni: 
o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó jelszó megőrzése a 

jogosulatlan hozzáféréstől; 
o a számítógépen vezetett ingatlan-nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus formában történő 

tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges; 
o különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt tulajdoni lapok 

tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá; 
o amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell azok jogosulatlan 

hozzáférés elleni védelméről; 
o a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a lekérdezett 

adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályi előírások és 
szerződéses kikötések betartására. 

 
2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

A Tfvt-ben meghatározott földrészleteken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék- és ideiglenes hasznosítási 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 
 
 
 
3. A parlagf űvel fert őzött terület felkutatása  
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Külterületen a járási földhivatalok által az Éhft. 17.§ (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése. 
 
V. AZ  ELLENŐRZÉST VÉGZŐK  HATÁSKÖRE  KITERJED 

  
1. TakarNet ellen őrzés  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt feltétel meglétére, 
• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 
• a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. továbbadási tilalom betartása) 

kötelezettségek vizsgálatára, 
• az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére, 
• a hivatali munka során tudomásunkra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, valamint az ügyfelek 

részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint egyéb („nem hivatalos”) forrásból származó 
információk (pl. reklámok, hirdetések, internetes honlapok célzott megfigyelése révén) vizsgálatára is. 

 
2. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékh asznosítási kötelezettség ellen őrzése 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
 
3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
VI. AZ ELLENŐRZÉSI TERV TARTALMA 

1. Takarnet-ellen őrzés 
 
• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés ill. meghatározott esetekben a napló ellenőrzött időszakra vonatkozó másolatának 

bekérése  
• ellenőrzés időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ellenőrzési terve szerint  
• ellenőrzésre kerülő felhasználók: a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala által elkészített beosztás 

szerint  
• az ellenőrzésben résztvevők: 

o Hajdu Róza járási földhivatal-vezető (Szeghalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala) 
o Kovácsné Kiss Anikó főelőadó (Szeghalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala) 

 
2. A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzésének lényeges adatai:  
 

• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• 2014. június 1-től  2014. szeptember 30-ig 
• ellenőrizendő település: Vésztő, Körösújfalu 
• ellenőrizendő terület: 14315 ha 
• az ellenőrzést végzi:  

o Krcsmárik Roland osztályvezető (Szeghalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala) 
o Mike András fogalmazó, földügyi ügyintéző (Szeghalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala) 

 
3. A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása  

 
• a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
• helyszíni ellenőrzés 
• 2014. július 1-től  2014. október 30-ig 
• ellenőrizendő település: Bucsa, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, Körösújfalu, Szeghalom, Vésztő. 
• az ellenőrzést végzi: 

o Mike András fogalmazó (Szeghalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala) 
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A Szeghalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala a Ta karnet-ellen őrzés során és a parlagf ű ellenőrzésekben csak, 
mint közrem űködő hatóság vesz részt, hatósági döntést nem hoz. 
 
 
Szeghalom, 2013. december 7. 
 
 
 
 
 Hajdu Róza 
 járási földhivatal-vezető 
 
 


