1
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
2015. évi hatósági ellenőrzési terve
Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Ellenőrzés tárgya
Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Táncvarázs Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának
törvényességi ellenőrzése
Kreatív Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának
törvényességi ellenőrzése
Áldás Református Óvoda fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának
törvényességi ellenőrzése
Második Esély Felnőttoktató Általános, Gimnázium és
Szakképző Iskola fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának
törvényességi ellenőrzése
Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium és
Szakképző Iskola fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Vivaldi Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának
törvényességi ellenőrzése

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés
ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2014/2015-ös tanév

febr. 16-20.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014/2015-ös tanév

febr. 16-20.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014/2015-ös tanév

febr. 23-27.

2014/2015-ös tanév

febr. 23-27.

2014/2015-ös nevelési
év

febr. 23-27.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014/2015-ös tanév

márc. 2-6.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014/2015-ös tanév

márc. 2-6.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014/2015-ös tanév

márc. 9-13.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014/2015-ös tanév

márc. 9-13.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014/2015-ös tanév

márc. 16-20.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014/2015-ös tanév

márc. 16-20.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2
Árpád-házi Szent Piroska Szakképző Iskola
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görög Katolikus Óvoda
és Általános Iskola fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Tett Szakképző Iskola és Gimnázium fenntartójának
törvényességi ellenőrzése
Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda fenntartójának
törvényességi ellenőrzése
Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium fenntartójának törvényességi ellenőrzése
"Szak-Ma" Szakképző Iskola és Gimnázium
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi
Általános Iskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola,
Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Beregi Alapítványi Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakiskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakképző Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Fedics Mihály Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának
törvényességi ellenőrzése
Budakalász Gimnázium fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Báthori István Gimnázium fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
N.A.P.-Fény Alapfokú Táncművészeti Iskola
fenntartójának törvényességi ellenőrzése

2014/2015-ös tanév

márc. 23-27.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014/2015-ös tanév

márc. 23-27.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014/2015-ös tanév

márc. 23-27.

2014/2015-ös tanév

ápr. 13-17.

2014/2015-ös tanév

ápr. 13-17.

2014/2015-ös tanév

ápr. 13-17.

2014/2015-ös tanév

ápr. 20-24.

2014/2015-ös tanév

ápr. 20-24.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014/2015-ös tanév

ápr. 20-24.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014/2015-ös tanév

május 4-8.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014/2015-ös tanév

május 4-8.

2014/2015-ös tanév

május 11-15.

2014/2015-ös tanév

május 11-15.

2014/2015-ös tanév

május 18-22.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2015/2016-os tanév

szept. 14-18.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

3
Szabolcs Alapfokú Táncművészeti Iskola fenntartójának
törvényességi ellenőrzése
Andrássy Katinka Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Csillagfény Középiskola és Szakiskola fenntartójának
törvényességi ellenőrzése
Csokonai Vitéz Mihály Középiskola fenntartójának
törvényességi ellenőrzése
Dankó Pista Egységes Óvoda- Bölcsőde, Általános
Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
DOWN EGYESÜLET Pedagógiai Szakszolgálata,
Csodavár Korai Fejlesztő Centrum fenntartójának
törvényességi ellenőrzése
ÉFOÉSZ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának
törvényességi ellenőrzése
HARMÓNIA Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Jándi Szakképző Iskola fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Liget Alapfokú Művészeti Iskola és Szakképző Iskola
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola,
Középiskola és Szakiskola fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Muzsika Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
Nyíregyháza fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és
Kommunikációs Szakközépiskolája fenntartójának
törvényességi ellenőrzése

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2015/2016-os tanév

szept. 14-18.

2015/2016-os tanév

szept. 14-18.

2015/2016-os tanév

szept. 21-25.

2015/2016-os tanév

szept. 21-25.

2015/2016-os tanév

szept. 28-okt. 2.

2015/2016-os tanév

szept. 28-okt. 2.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2015/2016-os tanév

okt. 5-9.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2015/2016-os tanév

okt. 5-9.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2015/2016-os tanév

okt. 5-9.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2015/2016-os tanév

okt. 12-16.

2015/2016-os tanév

okt. 12-16.

2015/2016-os tanév

okt. 12-16.

2015/2016-os tanév

okt. 26-30.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2015/2016-os tanév

okt. 26-30.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2015/2016-os tanév

nov. 9-13.

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

4
Nyíri Alapfokú Művészeti Iskola és Szakképző Iskola
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Református Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának
törvényességi ellenőrzése
Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
SION Fejlesztő Nevelést- Oktatást Végző Iskola
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
T-DANCE Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának
törvényességi ellenőrzése
Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Start Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Meseház Óvoda Balsa hatóági ellenőrzése
Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde hatóági
ellenőrzése
Gávavencsellői Csicsergő Óvoda hatóági ellenőrzése
Baptista Szeretetszolgálat Csicsergő Óvodája hatóági
ellenőrzése
Ibrány Városi Óvoda hatóági ellenőrzése
Nagyhalászi Református Óvoda hatóági ellenőrzése
Paszabi Turi Sándor Óvoda hatóági ellenőrzése
Tiszabercel Község Önkormányzatának Óvodája hatóági
ellenőrzése
Napköziotthonos Óvoda Tiszatelek hatóági ellenőrzése
Beszterec Napsugár Óvoda hatóági ellenőrzése

2015/2016-os tanév

nov. 9-13.

2015/2016-os tanév

nov. 16-20.

2015/2016-os tanév

nov. 16-20.

2015/2016-os tanév

nov. 16-20.

2015/2016-os tanév

nov. 23-27.

2015/2016-os tanév

nov. 23-27.

2015/2016-os tanév

nov. 23-27.

2014/2015-ös nevelési
év
2014/2015-ös nevelési
év
2014/2015-ös nevelési
év
2014/2015-ös nevelési
év
2014/2015-ös nevelési
év
2014/2015-ös nevelési
év
2014/2015-ös nevelési
év
2014/2015-ös nevelési
év
2014/2015-ös nevelési
év
2014/2015-ös nevelési
év

febr. 10
febr. 10
febr. 17
febr. 24
márc. 3
márc. 10
márc. 17
márc. 17
márc. 24
márc. 31

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés

5
Kéki Mesekert Óvoda hatóági ellenőrzése
Demecseri Tündérkert Óvoda hatóági ellenőrzése
Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde
hatóági ellenőrzése
Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola hatóági ellenőrzése
Nyírtéti Egységes Óvoda, Bölcsőde és Művelődési
Központ hatóági ellenőrzése

2014/2015-ös nevelési
év
2014/2015-ös nevelési
év
2014/2015-ös nevelési
év
2014/2015-ös nevelési
év
2014/2015-ös nevelési
év

Gégény Napsugár Óvoda hatóági ellenőrzése

2014/2015-ös nevelési
év
2014/2015-ös nevelési
év

Napköziotthonos Óvoda Rétközberencs hatóági
ellenőrzése

2014/2015-ös nevelési
év

Tiszarád Szivárvány Óvoda hatóági ellenőrzése

Ajaki Rozmaring Óvoda és Bölcsőde hatóági ellenőrzése
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda hatóági ellenőrzése
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hatóági ellenőrzése
Dögei Meserét Óvoda hatóági ellenőrzése
Szabolcsveresmarti Óvoda hatóági ellenőrzése
Nyírlövő-Lövőpetri Körzeti Óvoda és Bölcsőde hatóági
ellenőrzése
Fényeslitkei Ligetszépe Óvoda hatóági ellenőrzése
Mezőladányi Tiszavirág Óvoda hatóági ellenőrzése

2014/2015-ös nevelési
év
2014/2015-ös nevelési
év
2014/2015-ös nevelési
év
2015/2016-os nevelési
év
2015/2016-os nevelési
év
2015/2016-os nevelési
év
2015/2016-os nevelési
év
2015/2016-os nevelési
év

márc. 31
ápr. 14
ápr. 21
ápr. 28

intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés

május 5

intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés

május 12

intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés

május 19

intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés

május 19
május 26
május 26
jún. 2
szept. 8
szept. 8
szept. 15
szept. 22
szept. 22

intézményi 67.adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés

6
Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde hatóági
ellenőrzése

Szabolcsbákai Hársfa Óvoda hatóági ellenőrzése

2015/2016-os nevelési
év
2015/2016-os nevelési
év
2015/2016-os nevelési
év

Kékcsei Arany Laci Művészeti Óvoda és Egységes
Óvoda-Bölcsőde hatóági ellenőrzése

2015/2016-os nevelési
év

okt. 13

Tiszakanyári Sün Balázs Napköziotthonos Óvoda hatóági
ellenőrzése

2015/2016-os nevelési
év

okt. 13

Csillag-Közi Központi Társulási Óvoda hatóági
ellenőrzése
Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium hatóági ellenőrzése
Szent György Görög Katolikus Óvoda és Általános Iskola
hatóági ellenőrzése
Szent László Katolikus Középiskola, Általános Iskola,
Kollégium és Óvoda hatóági ellenőrzése

2015/2016-os nevelési
év
2015/2016-os nevelési
év
2015/2016-os nevelési
év
2015/2016-os nevelési
év
2015/2016-os nevelési
év
2015/2016-os nevelési
év
2015/2016-os nevelési
év
2015/2016-os nevelési
év
2015/2016-os nevelési
év
2015/2016-os nevelési
év

Gyulaházai Életfa Óvoda hatóági ellenőrzése

Nyírkarászi Óvoda hatóági ellenőrzése
Nyírtassi Hétszínvirág Óvoda hatóági ellenőrzése
Csillagszem Óvoda hatóági ellenőrzése
Áldás Református Óvoda hatóági ellenőrzése
Tornyospálcai Mesekert Óvoda
Újdombrádi Napsugár Óvoda hatóági ellenőrzése

szept. 29
okt. 6
okt. 6

okt. 20-21
okt. 27.
okt. 27.
nov. 10
nov. 17
nov. 17
nov. 24
dec. 1
dec. 1
dec. 8

intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni 78.ellenőrzés
inté79.zményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum
bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
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Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal
Ellenőrzés tárgya
Répásy Mihály Szociális Szolgáltató Központ
4501 Kemecse, Szent István u. 43.
Nyitva álló helyiségek:
Kemecse, Móricz Zs. u. 49.
Beszterec, Kossuth u. 64.
Tiszarád, Kossuth L. u. 83.
- önálló gyermekjóléti szolgáltató
Gyermekjóléti Szolgáltató
4496 Szabolcsveresmart Kossuth út 113.
- önálló gyermekjóléti szolgáltató
Szociális Alapszolgáltatási Központ
4516 Demecser, Szent I. u. 2-4.
Nyitva álló helyiségek:
Kék, Petőfi u. 2.
Gégény, Táncsics-köz 1.
Székely, Kapitány u. 35.
- önálló gyermekjóléti szolgáltató
Kántorjánosi Község Önkormányzata
4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos út 14.
- önálló gyermekjóléti szolgáltató
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Családsegítő Szolgálat
székhely: 4511 Nyírbogdány, Fő u. 6.
- családsegítés
Sion Idősek Szeretetotthona
székhely: 4511 Nyírbogdány, Kéki u. 1-3.
- idősek otthona: 70 férőhely
- időskorúak nappali ellátása: 60 férőhely
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás: 63 fő
- támogató szolgáltatás

2014. január 1-től

Ellenőrzés
ütemezése
2015. február

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés

2014. január 1-től

2015. február

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés

2014. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés ,
szakhatóság igénybe vétele

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés eszköze

szakértő

2014. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés

2014. január 1-től

2015. január

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő

2014. január 1-től

2015. január

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele
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telephely: 4511 Nyírbogdány, Gyártelep út 12.
- időskorúak nappali ellátása: 40 férőhely
- étkeztetés
telephely: 4511 Nyírbogdány, Gyártelep út 13.
- fogyatékos személyek nappali ellátása: 32 férőhely
Nagyhalászi Református Egyházközség Idősek Otthona
székhely: 4485 Nagyhalász Petőfi út 2.
- idősek otthona: 18 férőhely
- időskorúak nappali ellátása: 30 férőhely
- házi segítségnyújtás:81 fő
- étkeztetés
Falugondnoki Szolgálat
székhely: 4503 Tiszarád, Kossuth u. 51.
- falugondnoki szolgáltatás
Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat
székhely: 4484 Ibrány, Dózsa Gy. u. 52.
- támogató szolgálat
Szent Illés Szeretetotthon
székhely: 4644 Mándok, Mónus I. u. 20.
- idősek otthona: 14 férőhely
Szent Miklós Szeretetotthon
székhely: 4644 Mándok, Mónus I. u. 20.
- idősek otthona: 38 férőhely
Tuzséri Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó
Szolgálat
székhely: 4623 Tuzsér, Kossuth u. 147.
- házi segítségnyújtás: 51 fő
Mándoki Térségi Szociális Központ
székhely: 4644 Mándok, Petőfi u. 23.
- idősek otthona 20 férőhely
- fogyatékos személyek nappali ellátása 18 férőhely
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás 800 fő,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 126 db
- családsegítés
- támogató szolgáltatás

2014. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő

2014. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő

2014. január 1-től

2015. április

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. április

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. április

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő

2014. január 1-től

2015. április

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele
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- falugondnoki szolgáltatás
- tanyagondnoki szolgáltatás
- gyermekjóléti szolgáltatás
Ellátottak számára nyitva álló helyiség:
- 4643 Benk, Petőfi út 3.
- 4646 Eperjeske, Szabadság tér 1.
- 4625 Győröcske, Béke u. 1.
- 4622 Komoró, Ady E. út 2.
- 4644 Mándok, Szabadság tér 2.
- 4624 Tiszabezdéd, Jókai út 1.
- 4645 Tiszamogyorós, Szabadság út 1/B.
- 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 64.
- 4623 Tuzsér, Petőfi tér 24.
- 4625 Záhony, Alkotmány út 29.
- 4627 Zsurk, Dózsa György út 70.
telephely: 4624 Tiszabezdéd, Jókai út 1.
- időskorúak nappali ellátása: 30 férőhely
Záhonyi Református Egyházközség Házi
Segítségnyújtást Biztosító Szolgálata
székhelye: 4627 Zsurk, Kossuth u. 27.
- házi segítségnyújtás: 126 fő
Gesztus Szociális Szolgáltató Központ
székhely: 4625 Záhony, Széchenyi út 16.
- pszichiátriai betegek nappali ellátása: 30 férőhely
- fogyatékos személyek nappali ellátása 25 férőhely
- támogató szolgáltatás
- falugondnoki szolgálat
Ellátottak számára nyitva álló helyiség:
- Győröcske, Váci Mihály út 10.
- Kisvárda, Kölcsey út 5.
Fényeslitkei Református Szociális Szolgáltató Központ
székhely: 4621 Fényeslitke, Petőfi u. 27-29.
- idősek otthona: 88 férőhely
- időskorúak nappali ellátása: 30 férőhely
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás: 36 fő

2014. január 1-től

2015. május

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő

2014. január 1-től

2015. május

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. június

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele
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- támogató szolgáltatás
Szabolcsveresmarti Református Egyházközség Házi
Segítségnyújtást és Étkeztetést Biztosító Szolgálata
székhely: 4496 Szabolcsveresmart, Kossuth u. 33.
- házi segítségnyújtás: 90 fő
- étkeztetés
- időskorúak nappali ellátása: 20 férőhely
- szenvedélybeteg személyek nappali ellátása: 10
férőhely
- pszichiátriai betegek nappali ellátása: 20 férőhely
- tanyagondnoki szolgálat
Kékcsei Református Egyházközség Házi Segítségnyújtást
Biztosító Szolgáltatás
székhely: 4494 Kékcse, Fő u. 132.
- házi segítségnyújtás: 144 fő
Kékcse Község Önkormányzata
székhely: 4494 Kékcse, Fő u. 116-118.
- étkeztetés
Református Egyházközség "Cédrus" Idősek Klubja
székhelye: 4523 Pátroha, Kossuth u. 43/A.
- házi segítségnyújtás 720 fő
- időskorúak nappali ellátása: 75 férőhely
- étkeztetés
- támogató szolgáltatás
Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség „Szent György”
Házi Segítségnyújtó Szolgálata
székhely: 4600 Kisvárda, Császy László út 10.
- házi segítségnyújtás: 162 fő
Református Házi Segítségnyújtó Szolgálat
székhely: 4600 Kisvárda, Flórián tér 17.
- házi segítségnyújtás: 171 fő
Papi Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó
Szolgálat
székhely: 4631 Pap, Kossuth L. u. 98.
- házi segítségnyújtás: 72 fő

2014. január 1-től

2015. június

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. július

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő

2014. január 1-től

2015. július

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő

2014. január 1-től

2015. július

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő

2014. január 1-től

2015. augusztus

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő

2014. január 1-től

2015. augusztus

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő

2014. január 1-től

2015. augusztus

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő
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Szociális étkeztetés
székhely: 4547 Szabolcsbáka, Kossuth u. 23.
- étkeztetés
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona
székhely: 4545 Gyulaháza, Petőfi u. 53.
- idősek otthona: 50 férőhely
- étkeztetés
Székelyi Református Idősek Nappali Intézménye
székhely: 4534 Székely, Illyés Gy. u. 2.
- házi segítségnyújtás: 108 fő,
- időskorúak nappali ellátása: 60 férőhely
- szociális étkeztetés
Árpád-házi Szent Piroska Házi Segítségnyújtó Szolgálat
székhely: 4546 Anarcs, Kossuth u. 34.
- házi segítségnyújtás: 81 fő
Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat
székhely: 4546 Anarcs, Ady E. u. 19.
- házi segítségnyújtás: 108 fő
- étkeztetés
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás
Ellátottak számára nyitva álló helyiség:
- Gyulaháza, Petőfi u. 41.
- Tornyospálca, Újfalusi u. 3.
- Ilk, Bethlen Gábor u. 58.
Kéki Református Egyházközség Szeretetszolgálata
székhelye: 4515 Kék, Kölcsey út 19.
- házi segítségnyújtás: 81 fő
Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ
székhely: 4400 Nyíregyháza, Víz u. 15.
- nevelőszülői hálózat
Szent Lukács Görögkatolikus gyermekvédelmi Központ
1. számú Lakásotthona
telephely: 4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Sugár u. 55.
Szent Lukács Görögkatolikus gyermekvédelmi Központ
2. számú Lakásotthona

2014. január 1-től

2015. augusztus

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő

2014. január 1-től

2015. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő

2014. január 1-től

2015. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. október

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő

2014. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele
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telephely: 4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Sugár u. 133.
Szent Lukács Görögkatolikus gyermekvédelmi Központ 3.
számú Lakásotthona
telephely: 4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Pannónia u.
128.
Szent Lukács Görögkatolikus gyermekvédelmi Központ
4. számú Lakásotthona
telephely: 4233 Balkány, Adonyi u. 56.
Szent Lukács Görögkatolikus gyermekvédelmi Központ
5. számú Lakásotthona
telephely: 4300 Nyírbátor,Debreceni u. 51.
Szent Lukács Görögkatolikus gyermekvédelmi Központ
6. számú Lakásotthona
telephely: 4300 Nyírbátor,Debreceni u. 55.
Szent Lukács Görögkatolikus gyermekvédelmi Központ
7. számú Lakásotthona
telephely: 4300 Nyírbátor,Debreceni u. 74.
Szent Lukács Görögkatolikus gyermekvédelmi Központ
8. számú Lakásotthona
telephely: 4300 Nyírbátor, Dózsa Gy. u .20.
Szent Lukács Görögkatolikus gyermekvédelmi Központ
Anya Gyermekével Együttes Elhelyezést Biztosító
Lakásotthon
telephely: 4432 Nyíregyháza, Izabella u. 115.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi
Gyermekvédelmi Központ
székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3.
-területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
-nevelőszülői hálózat
Tiszaeszlár Község Önkormányzata
székhely: 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi u. 91.
-gyermekjóléti szolgálat
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermekvédelmi
Központ Tiszadob
székhely: 4456 Tiszadob, Táncsics M. u. 12.
- gyermekotthon

2014. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő

2014. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. április

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele
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-utógondozó otthon
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermekvédelmi
Központ Tiszadob 1. számú Lakásotthona
telephely: 4456 Tiszadob, Táncsics M. u. 13.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermekvédelmi
Központ Tiszadob 2. számú Lakásotthona
telephely: 4456 Tiszadob, Táncsics M. u. 13.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermekvédelmi
Központ Tiszadob 3. számú Lakásotthona
telephely: 4450 Tiszalök, Rákóczi u. 1.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermekvédelmi
Központ Tiszadob 4. számú Lakásotthona
telephely: 4450 Tiszalök, Kossuth L. u. 93.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Baktalórántháza
székhely: 4561 Baktalórántháza, Vasút u. 2.
-nevelőszülői hálózat
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Baktalórántháza 1. számú Lakásotthona
telephely: 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 15/B.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Baktalórántháza 2. számú Lakásotthona
telephely: 4561 Baktalórántháza, Petőfi u. 38.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Baktalórántháza 3. számú Lakásotthona
telephely: 4561 Baktalórántháza, Dózsa Gy. u. 2.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Baktalórántháza 4. számú Lakásotthona
telephely: 4521 Berkesz, Petőfi u. 34.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Baktalórántháza 5. számú Lakásotthona
telephely: 4521 Berkesz, Lenin u. 1/B.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Baktalórántháza 6. számú Lakásotthona
telephely: 4521 Berkesz, Kossuth u. 8/A.

2014. január 1-től

2015. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

14
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Baktalórántháza 7. számú Lakásotthona
telephely: 4521 Berkesz, Lenin u. 1/A.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Baktalórántháza 8. számú Lakásotthona
telephely: 4521 Berkesz, Rákóczi u. 5.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Baktalórántháza 9. számú Lakásotthona
telephely: 4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Pannónia u. 67.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Baktalórántháza 10. számú Lakásotthona
telephely: 4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Csabagyöngye
u. 87.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Baktalórántháza 11. számú Lakásotthona
telephely: 4600 Kisvárda, Bocskai u. 33.
Szabolcs-Szatmár-bereg Megyei Területi
Gyermekvédelmi Központ Befogadó- és Gyermekotthona
telephely: 4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Vasút u. 53.
Szivárvány Egészséges Mozgásfejlesztő Családi Napközi
székhely: 4651 Baktalórántháza, Csűröskert út 10.
-családi napközi
Szivárvány Egészséges Életmódra Nevelő Családi
Napközi
székhely: 4651 Baktalórántháza, Csűröskert út 10.
-családi napközi
Szivárvány Idegennyelvi, Készségfejlesztő Családi
Napközi
székhely: 4651 Baktalórántháza, Csűröskert út 10.
-családi napközi
Napköziotthonos Óvoda Napos Bölcsőde
székhely: 4450 Tiszalök, Kossuth u. 63.
-bölcsőde
TIKKO Ház Családi Napközi I.
székhely: 4555 Levelek, Hősök tere 7.
-családi napközi

2014. január 1-től

2015. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. október

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. október

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. október

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. október

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. november

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. november

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele
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TIKKO Ház Családi Napközi II.
székhely: 4555 Levelek, Hősök tere 7.
-családi napközi
Trinity I. Családi Napközi
székhely: 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 116.
-családi napközi

2014. január 1-től

2015. november

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. november

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

Trinity II. Családi Napközi
székhely: 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 116.
-családi napközi
Trinity III. Családi Napközi
székhely: 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 116.
-családi napközi
Kótaj Község Önkormányzat Gondozási Központ
székhely: 4482 Kótaj, Szent I. u. 13.
telephely (1): 4482 Kótaj, Petőfi u. 47.
- idősek klubja: 25 fő
telephely (2): 4482 Kótaj, Vasvári Pál u. 6.
- tanyagondnoki szolgáltatás
- étkeztetés
- családsegítés
- házi segítségnyújtás: 27 fő
- gyermekjóléti szolgáltatás
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Nyíregyházi
Szociális Gondozási Központ
székhely: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz
telephely (1): 4400 Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35.
- idősek otthona: 43 fő
telephely (2): 4400 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.
- idősek otthona: 20 fő
Gondoskodó Figyelem Oktatási-Szociális Szolgáltató
Központ
Kelet-magyarországi Humán Szolgáltató Központ
székhely: 4024 Debrecen, Rákóczi u. 62/a. fsz/1.
telephely (1): 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 24.
- házi segítségnyújtás: 549 fő

2014. január 1-től

2015. november

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. november

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. január

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. január

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. január

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele
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- étkeztetés
telephely (2): 4233 Balkány, Szakolyi u. 50.
- házi segítségnyújtás: 558 fő
- étkeztetés
Gondoskodó Szeretet Szociális-Oktatási Szolgáltató
Központ
Kelet-magyarországi Szociális Szolgáltató Központ
székhelye: 4024 Debrecen, Rákóczi u. 62/a. fsz/1.
telephely (1): 4233 Balkány, Szakolyi u. 50.
- szenvedélybeteg nappali ellátás: 32 fő
telephely (2): 4485 Nagyhalász, Rákóczi u. 1.
- fogyatékos nappali ellátás: 40 fő
- bölcsőde
HUMAN-NET Alapítvány Városi Családsegítő és
Tanyagondnoki Szolgálat
székhely: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 24.
- családsegítés
- tanyagondnoki szolgáltatás (3 db)
Joób Olivér Gondozó és Rehabilitációs
Szeretetintézmény
székhely: 4400 Nyíregyháza, Bojtár u. 38.
- tanyagondnoki szolgáltatás (2 db)
- étkeztetés
telephely (1): 4400 Nyíregyháza, Bólyai tér 1.
- házi segítségnyújtás: 180 fő
telephely (2): 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 29/a.
- idősek klubja: 20 fő
Tóth András Szeretetotthon
székhely: 4400 Nyíregyháza, Tallér u. 4.
- idősek otthona: 27 fő
Szent Kamill Rehabilitációs Központ
székhely: 4400 Nyíregyháza, Tallér u. 20.
- fogyatékos nappali ellátás: 25 fő
- fogyatékos rehabilitációs lakóotthon: 13 fő
- támogató szolgáltatás

2014. január 1-től

2015. január

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. február

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. február

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. február

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő

2014. január 1-től

2015. február

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele
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Reménység Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona
székhely: 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 18.
- szenvedélybetegek átmeneti otthona: 33 fő
Szent Katalin Szeretetotthon
székhely: 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 18. (8522/92.
hrsz)
- idősek otthona: 71 fő (1 emelt)
telephely: 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 18. 8522/94. hrsz)
- idősek otthona: 28 fő
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ
székhely: 4461 Nyírtelek, Puskin u. 2-4.
- idősek otthona: 36 fő
- házi segítségnyújtás: 190 fő
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 60 készülék
- családsegítés
- szenvedélybeteg közösségi alapellátás
- pszichiátriai közösségi alapellátás
- étkeztetés
- tanyagondnoki szolgáltatás (3db)
telephely: 4461 Nyírtelek, Iskola u. 4-6.
- idősek klubja: 30 fő
Kisléta Község Önkormányzata Egyesített Szociális
Intézménye
4325 Kisléta, Bogáti u. 7.
-gyermekjóléti szolgáltatás
Sonkád és Mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központja
4954 Sonkád, Kossuth u. 18.
4964 Fülesd, Kis u. 4.
4965 Kölcse, Kölcsey u. 121.
4948 Milota, Vörösmarty u. 104.
-gyermekjóléti szolgáltatás
-házi gyermekfelügyelet
Gyermekjóléti Szolgáltató
4482 Kótaj, Szent István u 13.
-gyermekjóléti szolgáltatás

2014. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő

2014. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. április

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
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Anarcs Község Szociális Ellátó Szolgálat
4546 Anarcs, Ady E. út 19.
4546 Gyulaháza, Petőfi u. 41.
-gyermekjóléti szolgáltatás
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ
4461 Nyírtelek, Puskin u. 2-4.
4461 Nyírtelek, Iskola u. 4-6.
4445 Nagycserkesz, Iskola u 21.
4434 Kálmánháza, Kossuth u. 56.
4532 Nyírtura, Arany J. u. 19.
4533 Sényő, Kossuth u. 22.
-gyermekjóléti szolgáltatás
Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat
4300 Nyírbátor, Debreceni u. 67.
-gyermekotthon: 40 férőhely
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Nyírbátor
4300 Nyírbátor, Vasvári P. u. 17.
-gyermekotthon: 40 férőhely
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Nyírbátor I. számú Lakásotthona
4300 Nyírbátor, Dózsa Gy. u. 16.
-gyermekotthon 12 férőhely
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Nyírbátor II. számú Lakásotthona
4300 Nyírbátor, Rajk L. u. 12.
-gyermekotthon: 10 férőhely
Szociális Szolgáltató Központ
székhely: 4761 Porcsalma, Batthyány utca 5.
- időskorúak gondozóháza: 9fh.
- idősek otthona: 10 fh
- időskorúak nappali ellátása:50fh.
- étkeztetés (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás: 300 fő
- jelzőrendszeres hsg: 120 db

2014. január 1-től

2015. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. október

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. október

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. november

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. november

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. november

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő, szakhatóság igénybe vétele
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- családsegítés
- gyermekjóléti szolgálat
4762 Tyukod, Árpád u. 33. (gyermekjóléti szolgálat)
4766 Pátyod, Kossuth u. 48. (gyermekjóléti szolgálat)
Telephely (1): 4824 Szamosszeg, Rákóczi u. 29/a.
- időskorúak nappali ellátása: 35 fh
- fogyatékos személyek nappali ellátása: 15 fh
Telephely (2): 4761 Porcsalma, Battyány u. 7.
- időskorúak (demens) nappali ellátása: 20 fh
- fogyatékos személyek nappali ellátása: 30 fh
Csaholc Falugondnoki Szolgálat
székhely: 4967 Csaholc, Kossuth L. u. 41.
-falugondnoki szolgáltatás
Fülesd Falugondnoki Szolgálat
székhely: 4964 Fülesd, Kis u. 4.
-falugondnoki szolgáltatás
Garbolc Falugondnoki Szolgálat
székhely: 4976 Garbolc, Szatmári u. 1.
-falugondnoki szolgáltatás
Hermánszegi Falugondnoki Szolgálat
székhely: 4735 Hermánszeg, Kossuth L. u. 25.
-falugondnoki szolgáltatás
Kérsemjén Szociális Étkeztetés és Házi Segítségnyújtás
székhely: 4912 Kérsemjén, Alkotmány u. 5.
- étkeztetés (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás: 9 fő
Kömörő Falugondnoki Szolgálat
székhely: 4943 Kömörő, Kossuth u. 24.
-falugondnoki szolgáltatás
Nábrád Szociális Étkeztetés és Házi Segítségnyújtás
székhely: 4911 Nábrád, Kossuth tér 1.
- étkeztetés (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás: 9 fő
Nagyhódos Falugondnoki Szolgálat
székhely: 4977 Nagyhódos, Fő u. 28.
-falugondnoki szolgáltatás

2013. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő
igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2013. augusztus 1-től

2015. április

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő, szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. április

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2013. október 1-től

2015. április

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő, szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. április

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
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Nagyszekeres Falugondnoki Szolgálat
székhely: 4962 Nagyszekeres, Vasút u. 11.
-falugondnoki szolgáltatás
Olcsvaapáti Önkormányzat Falugondnoki Szolgálata
székhely: 4914 Olcsvaapáti, Kossuth L. u. 11.
-falugondnoki szolgáltatás
Sonkád és Mikro Körzete Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központja
székhely: 4945 Sonkád, Kossuth u. 18.
Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek:
- Botpalád, Petőfi u. 7/a. (étk, hsg, css)
- Fülesd, Kis u. 19. (étk)
- Fülesd, Kis u. 4.(hsg, css)
- Kispalád, Fő u. 111. (étk, hsg, css)
- Kölcse, Kölcsey u. 121. (étk, hsg, css)
- Magosliget, Fő u. 73. (étk, hsg, css)
- Milota, Vörösmarty u. 121. (css)
- Milota, Vörösmarty u. 133. (étk, hsg)
- Sonkád, Kossuth u. 1. (étk)
- Uszka, Fő u. 29. (css)
- Uszka, Fő u. 80. (étk, hsg)
- étkeztetés (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás: 137 fő
- családsegítés
- időskorúak nappali ellátása 25 fő
- gyermekjóléti szolgálat
telephely(1): 4964 Fülesd, Kis u. 4.
-időskorúak nappali ellátása: 25 fő
telephely(2): 4965 Kölcse, Kölcsey u. 121.
- időskorúak nappali ellátása: 25 fő
- fogyatékos személyek nappali ellátása: 25 fő
telephely(3): 4952 Uszka, Fő u. 80.
-időskorúak nappali ellátása: 25 fő
Szamosújlak Község Falugondnoki Szolgáltatás
székhely: 4734 Szamosújlak, Petőfi u. 51.
-falugondnoki szolgáltatás

2013. január 1-től

2015. május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő, szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
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Tiszacsécse Falugondnoki Szolgálat
székhely: 4947 Tiszacsécse, Kossuth u. 45.
-falugondnoki szolgáltatás
Tiszakóród Tanyagondnoki Szolgálat
székhely: 4946 Tiszakóród, Kossuth u. 23.
-tanyagondnoki szolgáltatás
Zajta Falugondnoki Szolgálat
székhely: 4974 Zajta, Kossuth L. u. 5.
-falugondnoki szolgáltatás
Zsarolyán Falugondnoki Szolgálat
székhely: 4961 Zsarolyán, Fő u. 18.
-falugondnoki szolgáltatás
Uszka Falugondnoki Szolgálat
székhely: 4952 Uszka, Fő u. 100.
-falugondnoki szolgáltatás
Cégénydányád Gondozási Központ
székhely: 4732 Cégénydányád, Zrínyi u. 58.
- idősek otthona: 18 fh.
- időskorúak nappali ellátása: 50 fh.
- étkeztetés (szociális konyha)
Sz-Sz-B. Megyei „Kék Madár” Ápoló-Gondozó Otthon
Gacsály
székhely: 4972 Gacsály, Ady E. u. 27.
- fogyatékos személyek otthona: 150 fh.
- fogy. szem. áp.-gond. célú lakóotthona: 12 fh.
„Alkonytáj” Szociális Szolgáltató Központ
székhely: 4737 Kisnamény, Kis u. 20.
- idősek otthona: 10 fh
- étkeztetés (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás: 18 fő
- falugondnoki szolgáltatás
Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Győrtelek
székhely: 4752 Győrtelek, Kossuth u. 19.
Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek:
4754 Géberjén, Móricz Zs. u. 30/a. (étk)

2013. január 1-től

2015. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő, szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő, szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő, szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő, szakhatóság igénybe vétele
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4754 Fülpösdaróc, Fő u. 48. (étk)
4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 30. (css, gyj)
4756 Rápolt, Fő tér 12. (css, gyj)
4754 Géberjén, Móricz Zs. u. 30/a. (css, gyj)
4754 Fülpösdaróc, Fő u. 48. (css, gyj)
- étkeztetés (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás: 54 fő
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgálat
- időskorúak nappali ellátása 30 fh.
Jármi Község Szociális Étkeztetés
székhely: 4337 Jármi, Kölcsey u. 14.
- étkeztetés (szociális konyha)
Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Nagyecsed
székhely: 4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 104/A.
Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek:
4353 Tiborszállás, Dózsa Gy. u. 17. (css)
4354 Fábiánháza, Kossuth u. 17. (css)
4352 Mérk, Hunyadi u. 45. (css)
4351 Vállaj, Szabadság tér 6. (css)
4353 Tiborszállás, Dózsa Gy. u. 17. (hsg)
4351 Vállaj, Szabadság tér 6. (hsg)
4352 Mérk, Hunyadi u. 45. (hsg)
4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 30. (hsg)
4756 Rápolt, Fő tér 12. (hsg)
4754 Géberjén, Móricz Zsigmond u. 30/A. (hsg)
4754 Fülpösdaróc, Fő u. 48. (hsg)
- étkeztetés (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás: 223 fő
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 132 darab
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgálat
- időskorúak nappali ellátása: 40 fő
Telephely: Ököritófülpös-Rápolt Községek Idősek Klubja

2013. január 1-től

2015. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő, szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. október

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő, szakhatóság igénybe vétele
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4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 30.
Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség:
4756 Rápolt, Fő tér 12.
- időskorúak nappali ellátása: 48 fő
- étkeztetés (szociális konyha)
Idősek Klubja Nyírcsaholy
székhely: 4356 Nyírcsaholy, Kossuth u. 3.
- étkeztetés (szociális konyha)
- időskorúak nappali ellátása: 20 fő
Papos Község Szociális Étkeztetés
székhely: 4338 Papos, István király u. 4.
- étkeztetés (szociális konyha)
Sz-Sz-B. Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Mérk
székhely: 4352 Mérk, Hunyadi u. 183.
- idősek otthona: 120 fh.,
- időskorúak gondozóháza: 10 fh.,
- fogyatékos személyek otthona: 120 fh.
Tóháti Integrált Szociális Központ
székhely: 4933 Beregsurány, Árpád u. 52.
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás: 60 fő
- idősek otthona: 20 férőhely
- nappali ellátás (idősek klubja): 30 férőhely
- családsegítés
Ellátottak számára nyitva álló helyiség:
- 4932 Márokpapi, Kossuth u. 33.
Emberséggel Szakszerűen Szociális szolgáltató
Egyesület Házi Segítségnyújtó Szolgálat
székhely:4752 Győrtelek, Kossuth u. 76.
-házi segítségnyújtás 279 fő
Ófehértói Gondozási Központ
székhely: 4558 Ófehértó, Úttörő u. 27.
-idősek otthona (30 férőhely)
-időskorúak nappali ellátása (50 férőhely)
-étkeztetés (szociális konyha)
-házi segítségnyújtás (ellátható személyek száma: 207)

2013. január 1-től

2015. október

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő, szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. november

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő, szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. november

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő, szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. január

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő,
szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. január

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. január

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele
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-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (112 készülékek)
-fogyatékos személyek nappali ellátása (15 férőhely)
Kistérségi Szociális Központ
székhely: 4561 Baktalórántháza, Zrínyi u. 1.
-idősek otthona 32 férőhely
-idősek nappali ellátása 50 férőhely
-étkeztetés
-házi segítségnyújtás 175 fő
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 87 darab
-családsegítés
Nyitva álló helyiségek:
-4543 Laskod, Kossuth u. 59. (css, hsg, jhsg)
-4543 Laskod, Kossuth u. 62. (gyj)
-4563 Rohod, Kossuth u. 12. (css, jhsg, gyj)
Telephely: 4541 Nyírjákó, Petőfi u. 1.
-időskorúak nappali ellátása 15 férőhely
Idősek Otthona Nyírkarász
székhely: 4544 Nyírkarász, Fő út 21/A.
-idősek otthona: 50 fh.
-időskorúak nappali ellátása: 20 fh.
-étkeztetés
Családsegítő Szolgálat
székhely: 4634 Aranyosapáti, Petőfi u. 4.
-családsegítés
Szociális Étkeztetés
székhely: 4634 Aranyosapáti, Petőfi u. 4.
-étkeztetés
Bereg-Nyírség Integrált Szociális Társulás Idősek
Otthona
székhely: 4836 Lónya, Árpád út 91.
-idősek otthona: 20 fh.
-idősek klubja: 20 fh.
-étkeztetés
-házi segítségnyújtás: 144 fő
Nyitva álló helyiségek:
-4834 Tiszakerecseny, Árpád u. 48.

2013. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele
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-4833 Tiszaadony, Kossuth u. 66
-4567 Gemzse, Kossuth u. 36.
-4937 Barabás, Árpád u. 7-9
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Mátészalka
4700 Mátészalka, Képes G. u. 2.
-gyermekotthon: 160 fh
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Mátészalka I. számú Lakásotthona
4742 Cégénydányád, Dózsa Gy. U. 11.
-gyermekotthon: 12 fh
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Mátészalka II. számú Lakásotthona
4742 Cégénydányád, Zrínyi u. 29.
-gyermekotthon: 12 fh
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Mátészalka III. számú Lakásotthona
4742 Cégénydányád, Dózsa Gy. U. 66.
-gyermekotthon: 12 fh
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Mátészalka IV. számú Lakásotthona
4823 Nagydobos, Fő u. 207.
-gyermekotthon: 8 fh
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Mátészalka V. számú Lakásotthona
4823 Nagydobos, József A. köz 12.
-gyermekotthon: 8 fh
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Mátészalka VI. számú Lakásotthona
4823 Nagydobos, Fő u. 158.
-gyermekotthon: 8 fh
Gégény Község Önkormányzati Bölcsőde
4517 Gégény, Rákóczi u. 44.
-bölcsőde: 18 fh
Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat

2013. január 1-től

2015. február

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. február

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. február

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. február

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. február

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. február

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1-től

2015. február

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2012. január 1-től

2015. február

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2012. január 1-től

2015. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele
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székhely: 4752 Győrtelek, Kossuth u. 19.
Nyitva álló helyiségek:
Kocsord, Rákóczi u 2/A.
Ökörítófülpös, Kossuth u. 30.
Géberjén, József Attila u. 2.
Rápolt, Fő tér 12.
Fülpösdaróc, Fő u. 48.
-gyermekjóléti szolgálat
Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Nagyecsed
székhely: 4355 Nagyecsed, Rákóczi u 104/A
Nyitva álló helyiségek:
Tiborszállás, Dózsa György u 17.
Fábiánháza, Kossuth L. u. 25/A.
Mérk, Hunyadi u. 45.
Vállaj, Szabadság tér 6.
-gyermekjóléti szolgálat
Dél-Nyírségi Önkormányzati Kistérségi Társulás Szakoly
Alapszolgáltatási Központ
székhely: 4234 Szakoly, Bercsényi u. 2
-önálló gyermekjóléti szolgáltató
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ
székhely: 4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 39.
Nyitva álló helyiség: 4244 Újfehértó, Petőfi u. 37.
- gyermekjóléti szolgálat
Kicsik Vidám Háza Családi Napközi
székhely: 4400 Nyíregyháza, Keleti M. u. 15.
- önálló családi napközi 7 fh
Kicsik Vidám Háza II. Angol-Magyar Családi Napközi és
Gyermekcentrum
székhely: 4400 Nyíregyháza, Keleti M. u. 15.
-önálló családi napközi 7 fh
Bereg-Nyírség Integrált Szociális Társulás Idősek
Otthona
székhely: 4836 Lónya, Árpád út 91.

szakértő

2012. január 1-től

2014. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő

2012. január 1-től

2014. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés
szakértő

2012. január 1-től

2014. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés
szakértő

2012. január 1-től

2014. február

2012. január 1-től

2014. február

2014. január 1-től

2015. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele
szakértő
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele
szakértő
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele
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gyermekjóléti szolgáltatás
Sója Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmenti
Otthona
4334 Hodász, Sója Miklós utca 6.
-családok átmeneti otthona 25 férőhely
Szent Lukács Görögkatolikus Ápoló-Gondozó Otthona
Szakoly
székhely: 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2.
-fogyatékos személyek otthona: 231 fh.
-fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthona:20 fh.
-támogató szolgáltatás
telephely: Szent Pantaleimon Szeretetotthon, 4544
Nyírkarász, Fő út 106.
-idősek otthona: 31 fh.
Főegyházmegyei Papi Szociális Otthon
székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasgyár u. 1.
-idősek otthona: 74 fh.
Nyugalomsziget Idősek Otthona
székhely: Penészlek, Vasvári P. u. 66.
- idősek otthona: 41 fh
- idősek gondozóháza: 14 fh
- házi segítségnyújtás: 24 fő
Étkeztetés
székhely: 4363 Nyírmihálydi, Postakör u. 2.
- étkeztetés
Ömböly Község falugondnoki szolgálata
székhely: 4373 Ömböly, Szabadság tér 10.
- étkezés
- tanyagondnoki szolgáltatás
Kisléta Község Önkormányzatának Egyesített Szociális
Intézménye
székhely: Kisléta, Bogáti u. 7.
- idősek otthona: 19 fh.
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás: 12 fő
- családsegítés

szakértő
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele
szakértő

2014. január 1-től

2015. szeptember

2014. január 1-től

2015. január

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2014. január 1-től

2015. február

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1.

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele
2015. február

2013. január 1.
2015. február

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2015. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1.

2013. január 1.

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele
2015. március
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telephely: Kisléta, Debreceni u. 4.
- időskorúak napközbeni ellátása 30 fh
Sz-Sz-B. Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta
székhely: Kisléta, Pócsi u. 52.
- fogyatékosok otthona: 208 fh.
- fogyatékosok ápoló-gondozó célú lakóotthona: 12 fh.
telephely: Kék Szirom Lakóotthon 4400 Nyíregyháza,
Újszőlő u. 21-23.
- fogyatékos ápoló-gondozó lakóotthon: 10 fő
Nyírvasvári Szociális Étkeztetés
székhely: 4341 Nyírvasvári, Bátori u. 4.
-étkeztetés (szociális konyha)
Bökönyi Görögkatolikus Egyházközség Szociális
Szolgáltató Intézmény
székhely: Bököny, Árpád u. 13.
- szenvedélybetegek nappali ellátása: 50 fh
- házi segítségnyújtás: 270 fő
Tiszaeszlári Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
székhely: 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi u. 91.
- étkeztetés (szociális konyha)
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgálat
- falugondnoki szolgáltatás
- házi segítségnyújtás (ellátható személyek száma 81fő)
Tanyagondnoki Szolgálat
székhely: 4456 Tiszadob, Andrássy utca 37.
- tanyagondnoki szolgáltatás
Tiszanagyfalu Község Önkormányzat Tanyagondnoki
Szolgálat
székhely: 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth u. 43.
- tanyagondnoki szolgáltatás

2013. január 1.

2015. május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2015. május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1.

2013. január 1.

2015. június

2013. január 1.

2015. október

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1.

2015. október

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele

2013. január 1.

2015. november

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele
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Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve
Ellenőrzés tárgya
A foglalkoztatók bejelentési, nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata
A biztosítottat foglalkoztató jogi és természetes
személyeknél az ellátások megállapításához közölt
adatok megalapozottságának, és időben történő
teljesítésének ellenőrzése
Méltányossági ügyekben, felkérés alapján
környezettanulmány készítése
Illetékes szakegységek felkérése alapján egyedi
ügyekben való vizsgálat

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés
ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2010-2014.

Folyamatos

Átfogó ellenőrzés

2010-2014.

Folyamatos

Átfogó ellenőrzés

2014-2015.

Igény szerint

Helyszíni szemrevételezés

2010-2014.

Igény szerint

Célellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság
Ellenőrzés tárgya
Nemzeti támogatással megvalósult beruházások
ellenőrzése
Vis maior események bekövetkezését követő ellenőrzés
Elemikár- bejelentések helyszíni ellenőrzése
Őstermelői igazolványok rendeltetésszerű használatának
ellenőrzése
2014/2015.évi vadgazdálkodási terv végrehajtásának
ellenőrzése
2014/2015.évi vadazonosító jel elszámolás ellenőrzése
2014/2015.évi trófeabemutatási kötelezettség ellenőrzése
a vadászatra jogosultak komplex ellenőrzése

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés
ütemezése

1993-2004

2015.09.-2015.12

folyamatosan
folyamatosan

folyamatosan
folyamatosan

folyamatosan

folyamatosan

2014.március 012015.február 28.
2014.március 012015.február 28.
2014.március 012015.február 28.
2012.március 012014.február 28.

2015.03.20-08.31
2015.03.20-06.30
2015.03.20-09.30
2015.01.01-02.15
2015.06.01-12.31

Ellenőrzés eszköze
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
adatszolgáltatás alapján végzett
adminisztratív ellenőrzés
adatszolgáltatás alapján végzett
adminisztratív ellenőrzés
adatszolgáltatás alapján végzett
adminisztratív ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
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2014.március 012015.február 28.
egyéni és társas vadászati naplók ellenőrzése, hivatásos
vadászok szolgálati naplójának ellenőrzése
társas vadászatok ellenőrzése

folyamatosan

folyamatosan
társas nagyvadvadászatok előkészületeinek ellenőrzése
folyamatosan
eseti vadászati ellenőrzés (bejelentéshez, eljáráshoz stb.
kapcsolódóan)
bejelentett haltelepítések/ halgazdálkodási tervek
végrehajtásnak ellenőrzése
eseti, fentiekben nem említett halászati ellenőrzés
(bejelentéshez, eljáráshoz stb. kapcsolódóan)
mezei őrszolgálatokhoz kapcsolódó támogatási igények
ellenőrzése

folyamatosan
a vadgazdálkodó által
előzetesen
bejelentett vadászat
alkalmával
a vadgazdálkodó által
előzetesen
bejelentett vadászat
alkalmával

folyamatosan

eseti jelleggel

folyamatosan

a halgazdálkodó
haltelepítési
bejelentése alapján

folyamatosan

eseti jelleggel

2014.10.01-2015.09.30

2015.01.01-02.15,
2015.04.01-05.15
2015.07.01-08.15
2015.10.01-11.15.

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés
negyedévente beterjesztett támogatási
kérelem alapján végzett adminisztratív
ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
Ellenőrzés tárgya
Harmadik országba szállítandó (export) ellenőrzésköteles
termékek berakóhelyen végzett növény-egészségügyi
ellenőrzése (export növény-egészségügyi vizsgálatok).
Harmadik országba szállítandó (export) ellenőrzésköteles
termékek termőhelyi növény-egészségügyi ellenőrzése
(termőhelyi szemle, export előzetes vizsgálat).

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés
ütemezése

2014.03.01.-2015.02.28

folyamatos bejelentés
alapján

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

bejelentés alapján

hatósági ellenőrzés

Ellenőrzés eszköze
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Re-export termékek növény-egészségügyi ellenőrzése
(re-export vizsgálat).
A növény-egészségügyi előírásoknak nem megfelelő
import, export vagy re-export szállítmányok
feltartóztatása,
A közösségen belüli áruszállítás szúrópróbaszerű
ellenőrzése a külön utasításban meghatározottak szerint.
Csatlakozás a VPOP által működtetett Mobil Ellenőrző
Csoportok által végzett ellenőrzésekhez.
A termelők növény-egészségügyi nyilvántartásba vétele,
regisztrációs számmal történő ellátása, az előírások
betartásának ellenőrzése.
A növényútlevél rendszer működtetése, a felhasználás,
az áru nyomon-követhetőségének ellenőrzése
Fa-csomagolóanyag gyártók, forgalmazók, hőkezelést
végző cégek ellenőrzése.
A kereskedelemben használt fa-csomagolóanyagok
ellenőrzése.
Raktározott termények növény-egészségügyi ellenőrzése.
Az előírásoknak megfelelő minősítési és ellenőrzési
rendszerben előállított, minőségtanúsított szaporító- és
ültetvényanyagok előállításának ellenőrzése.
- erdészeti szaporítóanyagok, - szőlő, - gyümölcs, dísznövény, - zöldség, - burgonya, - vetőmag,
- vegetatív szaporítóanyag előállítás ellenőrzése.
A zárlati, illetve az EU által előírt károsítók felderítése a
diagnosztikai szakemberek által elkészített kiegészítő
módszerleírások alapján, előfordulásuk esetén a
szükséges intézkedések megtétele.
Az elsőfokú növény-egészségügyi hatósági feladatok
ellátása.
A növény-egészségügyi információs rendszer (PHYSAN),
valamint az AIR növény-egészségügyi részének
működtetése. Folyamatos
Az engedélyköteles termékek forgalmazása, vásárlása
során az előírásoknak megfelelő személyi, tárgyi

2014.03.01.-2015.02.28

folyamatos bejelentés
alapján

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

folyamatos bejelentés
alapján

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

40 ellenőrzés

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

bejelentés alapján

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

400 ellenőrzés

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

30 ellenőrzés

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

230 ellenőrzés

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

80 ellenőrzés

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

bejelentés alapján

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

54 témalap 780
ellenőrzés

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

folyamatos

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

140 ellenőrzés

hatósági ellenőrzés
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feltételek meglétének és a nyilvántartási kötelezettségek
betartásának ellenőrzése.
Engedélyköteles termékek mintavétele a minőségi
jellemzők ellenőrzésére.
Kérelemre a lejárt szavatossági idejű engedélyköteles
termékek mintavétele analitikai vizsgálatra a szakmailag
indokolatlan veszélyes hulladék képződés megelőzése
céljából.
Az engedélyköteles termékek kereskedelmével foglalkozó
egységek felderítése (amely esetben a jegyző esetleg
nem kér(t) szakhatósági hozzájárulást)
Az engedélyköteles termékek felhasználása során az
előírásoknak megfelelő személyi, tárgyi feltételek
meglétének és a nyilvántartási kötelezettségek
betartásának ellenőrzése.
A növényvédelmi tevékenység munkavégzési
körülményeinek, illetve a növényvédelmi technológiai
fegyelem (munkavédelmi, egészségvédelmi,
környezetvédelmi előírások) betartásának ellenőrzése.
A növényvédelmi védekezések során a szállítás,
raktározás szabályainak, a növényvédelmi gépek
alkalmasságának és az előírt nyilvántartások meglétének,
illetve naprakész vezetésének ellenőrzése.
A légi növényvédelemre vonatkozó előírások
(szakirányító jelenléte, légi járművezető növényvédelmi
továbbképzésének érvényessége, tevekénységhez
szükséges engedélyek meglétének ellenőrzése, előírt
nyilvántartások vezetése, az alkalmazott készítmény
felhasználhatósága, stb.) betartásának ellenőrzése,
bejelentések nyilvántartása.
Az AKG ellenőrzések végrehajtása MVH-val
együttműködésben.
Az Kölcsönös Megfeletetés ellenőrzések végrehajtása.
Az AKG minimumkövetelmények ellenőrzésének
végrehajtása.

2014.03.01.-2015.02.28

25 mintavétel

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

kérelem alapján

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

50 ellenőrzés

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

330 ellenőrzés

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

194 ellenőrzés

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

201 ellenőrzés

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

24 ellenőrzés

hatósági ellenőrzés
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Az ökológiai tanúsító szervezetek által kezdeményezett
termelői ellenőrzések végrehajtása, illetve időközönként
helyszíni ellenőrzés
Az ökológiai gazdálkodásból származó növény, illetve
növényi termékek növényvédőszer-maradék tartalmának
vizsgálata céljából mintavétel.
A védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése a
szomszédos gazdálkodó termelés biztonságára veszélyt
jelentő károsító esetében.
Felszólítás károsítók elleni védekezésre, közérdekű,
állami védekezés, illetve megsemmisítés elrendelése,
növényvédelmi szabálysértés kezdeményezése,
növényvédelmi bírság kiszabása.
I. és II. forgalmi kategóriájú készítmények vásárlására és
felhasználására jogosító igazolványok kiadása – az EU
tagállamok állampolgárai részére is –, nyilvántartása és a
vásárlói jogosultság meglétének ellenőrzése.
A légi mezőgazdasági munkavégzésre jogosító
engedélyek kiadása, nyilvántartása
A használati jogosultság meglétének ellenőrzése
Szakhatósági tevékenység ellátása kis- és
nagykereskedelmi növényvédő szer forgalmazás
beindításánál.
Határállomásokon, kereskedelmi egységekben és
termőhelyeken történő mintavétel növényi termékből a
megengedett növényvédő szer maradék tartalom
ellenőrzése céljából.
Megkeresésre, bejelentésre részvétel növényvédelmi
káresetek kivizsgálásában.
Raktározott és forgalmazott termények, élelmiszerek
rovar-fertőzöttségének vizsgálata.
Amerikai kukoricabogár előfordulásának és
népességének vizsgálata (központi feladat, megyénként
egy csapdázási helyen, egy feromon és egy sárgalap
csapdával, június 6-től a tenyészidő végéig)

2014.03.01.-2015.02.28

megkeresés alapján

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

megkeresés alapján

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

400 ellenőrzés

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

600 ellenőrzés

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

kérelem alapján

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

bejelentés alapján

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

megkeresés alapján

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

155 mintavétel

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

bejelentés alapján

hatósági ellenőrzés
hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

2014.03.01.-2015.02.28

2 csapda

hatósági ellenőrzés
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Amerikai kukoricabogár lárvák kártételének felmérése a
2009/2010. évi imágó-fertőzöttségi pontokon (központi
feladat, felügyelői körzetenként öt-öt kukoricatáblán
végezve).
Elsőfokú hatósági feladatok ellátása a parlagfűmentesítéssel kapcsolatos külterületi ingatlanok
esetében, továbbá a belterületi ingatlanok esetében a
növényvédelmi bírság kiszabásánál.
Másodfokú hatósági feladatok ellátása a belterületi
ingatlanok esetében (kivétel a növényvédelmi bírság
kiszabása).
Ökológiai gazdálkodással kapcsolatos ügyekben a
tanúsító szervezet kezdeményezése alapján elsőfokú
hatósági feladatok ellátása a 79/2009. FVM rendelet 27. §
(1) bekezdése szerint:
A Parlagfű Információs Rendszer (PIR), valamint az
Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer (AIR)
naprakész vezetése, adatokkal való feltöltése
A NIR működtetése, adatokkal feltöltése és továbbítása
az Nebih NTAI Növényvédelmi Technológia Fejlesztési és
Koordinációs Osztály részére, országos feldolgozás.
A károsítók tömeges elszaporodása esetén megyei,
tájegységi és országos előrejelzések kibocsátása
(média), az információk eljuttatása a termelés
szervezésért felelős szervezetekhez.
Periodikus jelentések megyei elkészítése és
felterjesztése az Nebih NTAI Növényvédelmi Technológia
Fejlesztési és Koordinációs Osztálya részére. „A károsító
helyzet alakulása és várható következményei” címmel
táv-előrejelzési kiadvány elkészítése.
Az Erwinia amylovora fertőzések kialakulásának
megelőzésére működtetett előrejelzési szoftver jelzéseiről
és az annak alapján tett hatósági intézkedésekről
rendszeres adatszolgáltatás, valamint fertőzésveszély
esetén a megyei Kormányhivatal NTI vezetőjének,
valamint az Nebih Növényvédelmi Technológia

2014.03.01.-2015.02.28

60 ellenőrzés

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

folyamatos

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

folyamatos

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

bejelentés alapján

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

folyamatos

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

folyamatos

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

folyamatos

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

10 jelentés

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

folyamatos

hatósági ellenőrzés
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Fejlesztési és Koordinációs Osztály soron kívüli
tájékoztatása.
Károsító, kárkép, kórkép fotó adatbázis készítése,
feltöltése folyamatos
Kereskedelmi egységek feltárása, regisztrálása:
Regisztrált belföldi forgalmazók ellenőrzése:
Kivitel ellenőrzése, Behozatal ellenőrzése:
Kivitel ellenőrzése az ipari feldolgozásra szánt termékek
esetében
Behozatal ellenőrzése az ipari feldolgozásra szánt
termékek esetében
Iskolagyümölcs programban résztvevő beszállítok
ellenőrzése
Monitorig mintavételek végrehajtása.
Lakossági panaszok kivizsgálása, intézkedés
Eljáró hatóságként a talajvédelmi hatóság engedélyt
ad ki:
- talajjavításhoz (savanyú, szikes, homok),
- mezőgazdasági célú tereprendezéshez,
- a talajvédelmi műszaki beavatkozásokhoz,
létesítmények megvalósításához, amennyiben az
engedélyezés nem tartozik más hatóság
hatáskörébe,
- hígtrágya termőföldön történő felhasználásához,
- szennyvíz,
szennyvíziszap,
szennyvíziszap
komposzt mezőgazdasági felhasználásához,
- nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes
hulladék
(pl.
cefremaradék,
fermentlé)
termőföldön történő felhasználásához,
- mezőgazdasági termelés során keletkező nem
veszélyes
hulladék
termőföldön
történő
felhasználásához, kivéve a mezőgazdasági
táblán keletkező növényi maradványokat.
A talajvédelmi hatóság a termőföldet érintően számos
eljárásban működik közre szakhatóságként a termőföld
minőség védelmének biztosítása érdekében.

2014.03.01.-2015.02.28

folyamatos

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

450 ellenőrzés

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

bejelentés alapján

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

bejelentés alapján

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

bejelentés alapján

hatósági ellenőrzés
hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28
2014.03.01.-2015.02.28
2014.03.01.-2015.02.28

25 minta
bejelentés alapján

hatósági ellenőrzés
hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

folyamatosan

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

megkeresés szerint

hatósági ellenőrzés
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A talajvédelmi hatóság szakhatóságként működik közre:
bányafelügyeleti,
építésügyi,
közlekedési hatósági,
légiközlekedési hatósági,
ingatlanügyi hatósági,
vízügyi hatósági,
környezetvédelmi hatósági,
természetvédelmi hatósági,
hírközlési hatósági,
kulturális örökségvédelmi hatósági,
telepítési hatósági,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági,
területfejlesztési és területrendezési hatósági
eljárásokban.
Az
engedélyekben,
illetve
a
szakhatósági
állásfoglalásokban előírtakat a talajvédelmi hatóság
folyamatosan ellenőrzi, szükség esetén szankcionálja.
A talajvédelmi hatóság ellátja a Talajvédelmi Információs
és Monitoring (TIM) rendszer megyei működtetését
a talajok minőségi változásainak, környezeti állapotának
folyamatos figyelemmel kísérése céljából. Mintát vesz
laboratóriumi vizsgálatok céljára.
Nitrátérzékeny területen az 59/2008. (IV.29.) FVM
rendelet („nitrátdírektíva) alapján előírt szabályok
betartását folyamatosan ellenőrzi, szankcionálja, a
kötelezően előírt adatszolgáltatás betartását figyelemmel
kíséri, a szükséges nyilvántartásokat naprakészen vezeti.
Ellenőrzi az EK műtrágyák és engedélyköteles
termésnövelő anyagok forgalmazását, felhasználását. A
termékeket mintázza a minőségi jellemzők ellenőrzésére.
Talajvédelmi hatósági nyilvántartás vezetése az AIR
programban.
AKG hatásmonitoring mintavétel.
Növény-egészségügyi határkirendeltségek működtetése

2014.03.01.-2015.02.28

30 db ellenőrzés

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

76 db TIM pont,
mintavétel: 229 + 76
db

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

adatfeldolgozás:
folyamatosan kb
2000 db

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

21 db minta

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

folyamatosan

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

92 db 275 db minta
Folyamatos

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

hatósági ellenőrzés
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Harmadik országból származó növény-egészségügyileg
nem vizsgálatköteles növények, növényi termékek, illetve
egyéb anyagok szúrópróbaszerű növény-egészségügyi
ellenőrzése (szúrópróbaszerű import vizsgálatok)
Az EU növény-egészségügyi rendszerének részeként,
tagországi kötelezettségből adódóan, harmadik országból
származó
növény-egészségügyileg
vizsgálatköteles
növények, növényi termékek, illetve egyéb anyagok
növény-egészségügyi ellenőrzése (import vizsgálatok)
A megyei kijelölésű kultúrákban a zárlati, veszélyes és
egyéb károsítók fellépésének differenciált megfigyelése.
A járványhelyzet megítélését alátámasztó, a hatósági
tevékenységet és döntéseket megalapozó szakmai
információk felterjesztése az Nebih NTAI Növényvédelmi
Technológia Fejlesztési és Koordinációs Osztályához a
károsító helyzet alakulásáról. Tájékoztató jelentések
megküldése március végétől november végéig az Nebih
NTAI Növényvédelmi Technológia Fejlesztési és
Koordinációs Osztály részére, illetve országos szintű
tájékoztató jelentés készítése.
Elvégzi növény-egészségügyi és növényvédelmi károsító
diagnosztikai vizsgálatokat;
Elvégzi az engedélyköteles termékek (növényvédő
szerek, termésnövelő anyagok) hatósági engedélyezési
vizsgálatait;
Elvégzi a növény-egészségügyi felügyelet számára a
zárszolgálati intézkedések megalapozását szolgáló
laboratóriumi
vizsgálatokat
működtetett
minőségbiztosítási rendszerében;
Szervezi, működteti a megyei növényvédelmi előrejelzési
rendszert, tájékoztatja a termelőket a növényvédelmi
előrejelzés adatairól és tájékoztatást ad az országos
előrejelzés részére;
Végrehajtja az engedélyköteles termékekkel, alkalmazott
vagy alkalmazásra kerülő technológiákkal, a termelést
közvetlenül vagy potenciálisan veszélyeztető károsítókkal

2014.03.01.-2015.02.28

bejelentés alapján

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

Folyamatos
tervezhető

nem

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

Folyamatos
tervezhető

nem

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

megrendelés alapján

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

Folyamatos
tervezhető

nem

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

Folyamatos
tervezhető

nem

hatósági ellenőrzés

2014.03.01.-2015.02.28

Folyamatos
tervezhető

nem

hatósági ellenőrzés
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kapcsolatos
biológiai,
technológiai
kísérleteket,
vizsgálatokat;
Feltárja a növényvédelmi problémák okait, javaslatot tesz
a szükséges intézkedésre;
Megoldja az illetékességi területen felmerült speciális
növényvédelmi problémákat;
Adaptálja, kidolgozza és fejleszti a növényvédelmi és
növény-egészségügyi vizsgálati módszereket, kapcsolatot
tart a kutató és fejlesztő intézetekkel és szervezetekkel;
Részt vesz a mezőgazdasági termelők növényegészségügyi,
növényvédelmi
és
talajvédelmi
ismereteinek fejlesztésében, az új védekezési eljárások
elterjesztésében és a szaktanácsadásban

2014.03.01.-2015.02.28

2014.03.01.-2015.02.28

2014.03.01.-2015.02.28

Folyamatos
tervezhető

nem

hatósági ellenőrzés

Folyamatos

hatósági ellenőrzés

Folyamatos

hatósági ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
Ellenőrzés tárgya
Élelmiszerlánc
Mintavételi
mintavételek termékeknél

Tervhez

Ellenőrzési időszak
kapcsolódó
terv
ütemezésben
évben

szerinti
egész

terv
ütemezésben
évben

szerinti
egész

terv
ütemezésben
időszakban

szerinti
kijelölt

állategészségügyi felügyelet alá tartozó létesítmények

állattartó telepek ellenőrzése Kölcsönös Megfeleltetés
szerint

Ellenőrzés
ütemezése
negyedéves
ütemezés,
Élelmiszerlánc
Mintavételi
Terv
szerint
negyedéves
ütemezés,
Élelmiszerláncbiztonsági
és
Állategészségügyi
Létesítmény
Ellenőrzési
Terv
szerint
KM Ellenőrzési Terv
szerint

Ellenőrzés eszköze

helyszíni mintavétel

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés
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borászati termékek

állattenyésztési ellenőrzés alá tartozó létesítmények,
tevékenységek
kábítószer és pszichotróp anyagokkal végzett állatorvosi
tevékenység

terv
ütemezésben
évben

szerinti
egész

terv
ütemezésben
évben

szerinti
egész

ütemezés
időszakban

szerinti

negyedéves
ütemezés, Borászati
és alkoholos Italok
Ellenőrzési
Terve
szerint
negyedéves
ütemezés, ellenőrzési
terv szerint
évente
3X,
rendőrséggel
egyeztetve

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

iratbemutatás, helyszíni ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala
Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

A parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatban a
földhivatalra háruló feladatok ellátása.

2015. július 1-től a
Földművelésügyi
Minisztérium Földügyi
Főosztálya által
meghatározott időpontig
A Földművelésügyi
Minisztérium Földügyi
Főosztálya által
meghatározott
időtartamban.

A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztálya
elrendelését követően a határszemle lefolytatása.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv.
alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei TakarNet
felhasználók adatlekérdezései jogszerűségének és a
biztonsági előírások betartásának ellenőrzése.
A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez
szükséges jogosultság, valamint a földmérési és
térképészeti állami alapadatok jogszerű felhasználásának
szakfelügyeleti ellenőrzése

Ellenőrzés
ütemezése

Ellenőrzés eszköze

Az ellenőrzési
időszakban heti
ütemezés szerint

Helyszíni ellenőrzés

Az ellenőrzési
időszakban heti
ütemezés szerint

Helyszíni ellenőrzés

2015. január 1-től 2015.
december 31-éig

Külön ütemterv
szerint

Helyszíni ellenőrzés

2015. január 1-től 2015.
december 31-éig

Külön ütemterv
szerint

Helyszíni ellenőrzés
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Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Ellenőrzés tárgya
2014. évi munkahelyteremtő beruházási támogatások
létszámfeltöltésének ellenőrzése.
2011.évi központi munkahelyteremtő beruházások záróellenőrzése
TÁMOP 1.1.2. projekt keretében támogatott foglalkoztatások
ellenőrzése
2012 évi központi munkahelyteremtő beruházások záróellenőrzése
A Kistérségi Start Munka Program ellenőrzése a
kirendeltségekkel
2014-ben indult országos közfoglalkoztatási támogatások
záró-ellenőrzése
Két munkaügyi kirendeltség átfogó ellenőrzése a
társosztályok bevonásával
2015. évi munkahelyteremtő beruházási támogatások
pénzügyi ellenőrzése
2015-ben indult országos közfoglalkoztatási támogatások
záró-ellenőrzése
GINOP. projekt keretében nyújtott támogatások
ellenőrzése

Ellenőrzési időszak
2014-2015
2011-2015
2014-2015
2012-2015
2015
2014-2015
2014-2015
2015
2015
2015

Ellenőrzés
ütemezése
2015.01.012015.06.30
2015.01.012015.03.31
2015.01.012015.03.31
2015.01.012015.06.30
2015.01.012015.11.30
2015.04.012015.06.30
2015.04.012015.12.31
2015.07.012015.12.31
2015.07.012015.12.31
2015.07.012015.12.31

Ellenőrzés eszköze
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
Ellenőrzés tárgya
Faipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálata

Ellenőrzési időszak
2015. II. negyedév

Ellenőrzés ütemezése
Irányító hatóság utasítása
szerint

Ellenőrzés eszköze
Helyszíni ellenőrzés,
adatszolgáltatás, iratbemutatás
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Biológiai kóroki tényezők okozta fertőzések és
megbetegedések megelőzése munkavédelmi célvizsgálat
Munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szabályok
munkaügyi célellenőrzése
A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében
a foglalkoztatására vonatkozó alapvető szabályok érvényre
juttatására irányuló munkaügyi akcióellenőrzés
A szabadsággal kapcsolatos szabályok munkaügyi
célellenőrzése

2015. III. negyedév
2015. március-április
2015. június-július
2015. október-november

Irányító hatóság utasítása
szerint
Irányító hatóság utasítása
szerint
Irányító hatóság utasítása
szerint

Helyszíni ellenőrzés,
adatszolgáltatás, iratbemutatás
Helyszíni ellenőrzés,
adatszolgáltatás, iratbemutatás

Irányító hatóság utasítása
szerint

Helyszíni ellenőrzés,
adatszolgáltatás, iratbemutatás

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

Helyszíni ellenőrzés,
adatszolgáltatás, iratbemutatás

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Ellenőrzés tárgya
Az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és
árfelszámítás átfogó vizsgálata, különös tekintettel az
áruházláncok akciós ajánlataira
A szavatossággal, jótállással kapcsolatos fogyasztói
kifogások intézésének ellenőrzése, valamint fogyasztói
igények érvényesítésére vonatkozó megtévesztő
kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése
Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési
tevékenység ellenőrzése
A 18. életévet be nem töltött személyek védelmét szolgáló
jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése, különös
tekintettel az alkoholtartalmú italokkal és dohánytermékkel
történő kiszolgálás ellenőrzés vonatkozásában
Az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és
szolgáltatási tevékenységek ellenőrzése, különös
tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre és a
taxi-szolgáltatás ellenőrzésére
A villamosenergia-, földgáz-, víziközmű-, távhő- és
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenőrzése a

Ellenőrzési időszak
2015. január 1. –
december 31.

helyszíni ellenőrzés/adatkérés

2015. április 6. –
november 27.

helyszíni ellenőrzés/adatkérés

2015. március 30. –
december 31.

helyszíni ellenőrzés/adatkérés

2015. január 26. –
október 30.

helyszíni ellenőrzés

2015. június 1. –
augusztus 28.

helyszíni ellenőrzés

2015. január 1. –
december 31.

adatkérés
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beérkezett fogyasztói beadványok alapján
RAPEX riasztás keretében érkező termékek keresése
kereskedelmi egységekben, webáruházakban
A KPIR rendszerben található veszélyes termékek
kereskedelmi és internetes forgalomból történő
kivonásának ellenőrzése
A kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági
termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
Villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének
piacfelügyeleti ellenőrzése
Játékok biztonságosságának laboratóriumi vizsgálattal
egybekötött ellenőrzése
Bőrrel érintkező termékek laboratóriumi vizsgálattal
egybekötött ellenőrzése (mintavételi terv alapján)
Csecsemő és kisgyermek ruházati termékek, lábbelik
laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti
ellenőrzése
Mutatványos berendezések üzemeltetési feltételeinek
piacfelügyeleti ellenőrzése
Játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek
piacfelügyeleti ellenőrzése
Karácsonyi szezonális villamossági termékek ellenőrzése
(mintavételi terv alapján)
Szén-monoxid riasztók laboratóriumi vizsgálattal
egybekötött ellenőrzése (mintavételi terv alapján)
Kültéri és beltéri kerámia burkolólapok piacfelügyeleti
ellenőrzése
A reklámtevékenység átfogó ellenőrzése, különös
tekintettel a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra és az
egészségtudatosságot befolyásoló állítások
valóságtartalmára
Az elektronikus hírközlési szolgáltatás átfogó ellenőrzése a
beérkezett fogyasztói beadványok alapján
Az elektronikus kereskedelmi tevékenység
jogszerűségének ellenőrzése

2015. január 1. –
december 31.

helyszíni ellenőrzés

2015. január 1. –
december 31.

helyszíni ellenőrzés

2015. február 2. –
december 31.
2015. március 2. –
március 27.
2015. február 2. –
december 31.
2015. október 5. –
november 28.
2015. április 6. – október
30.

helyszíni ellenőrzés/mintavétel
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés/mintavétel
helyszíni ellenőrzés/mintavétel
helyszíni ellenőrzés/mintavétel

2015. május 4. –
szeptember 25.
2015. április 6. – október
30.
2015. november 2. –
december 18.
2015. szeptember 14. –
október 30.
2015. április 6. – május
29.

helyszíni ellenőrzés/mintavétel

2015. március 23. –
november 6.

adatkérés

2015. január 1. –
december 31.
2015. május 18. – október
16.

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés/mintavétel
helyszíni ellenőrzés

adatkérés
adatkérés
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A fogyasztói csoportok szervezésének tilalmát kimondó
rendelkezések megtartásának ellenőrzése
Szálláshellyel kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi
gyakorlatok feltárása a nemzeti tanúsító védjegyrendszer
tükrében
A földgázszolgáltatók ki- és visszakapcsolási gyakorlatának
vizsgálata
A bekötési vízmérők hitelesítési cseréjének vizsgálata
Autókereskedések, autószervizek és autós boltok általános
kereskedelmi feltételeinek ellenőrzése
Gyermekek tömegét hordozó termékek vizsgálata
Probiotikus és egyéb étrend-kiegészítők és pezsgőtabletták
vizsgálata
Szezonális – nyári és téli időszakban jellemző – termékek
vizsgálata
Cigaretták kátrány-, nikotin- és szén-monoxid hozamának
vizsgálata
Vásárok és piacok vizsgálata a fogyasztók anyagi
érdekeinek védelme, a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatok, a vásáron-piacon nem értékesíthető termékek
kiszűrése érdekében

2015. január 1. –
december 31.

adatkérés

2015. március 2. – július
17.

helyszíni ellenőrzés

2015. február 23. –
szeptember 25.
2015. május 4. – október
30.
2015. január 1. –
december 31.
2015. március 2. – május
15.
2015. április 6. – május
29.
2015. április 13. – július
10. és 2015. október 12. –
december 11.
2015. március 9. – április
18.

adatkérés
adatkérés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés/mintavétel

2015. március 2. –
november 30.

helyszíni ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Ellenőrzés tárgya
Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó étrendkiegészítő készítményeket forgalmazó egységek

Ellenőrzési időszak
2015. március 01. - 2015.
december 31.

Ellenőrzés ütemezése
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Laboratóriumi
mintavételezés: később

Ellenőrzés eszköze

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel
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Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt
célcsoportot képező fogyás elősegítését célzó termékeket
forgalmazó egységek

Anyatej-helyettesítő tápszereket, mint különleges
táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket forgalmazó
egységek

Csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott
gabona alapú tejpépet, mint különleges táplálkozási igényt
kielégítő élelmiszereket forgalmazó egységek

Glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszereket, mint
különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket
forgalmazó egységek

Nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban
sportolóknak, nehéz fizikai munkát végzőknek szánt
élelmiszerek közül az izomtömeg-növelő készítményeket,
mint különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket
forgalmazó egységek

2015. március 01. - 2015.
december 31.

2015. március 01. - 2015.
december 31.

2015. március 01. - 2015.
december 31.

2015. március 01. - 2015.
december 31.

2015. március 01. - 2015.
december 31.

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

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés
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Cumikat és cuclikat forgalmazó egységek
2015. március 01. - 2015.
december 31.

Iskolabüfék
2015. március 01. - 2015.
december 31.
Óvodákban a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírások ellenőrzése, laboratóriumi
vizsgálatokkal kiegészítve.

Nevelési-oktatási intézmények, ahol diétás étkeztetést
biztosítanak a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírások ellenőrzése.

Az OÉTI-nél nyilvántartásból törölt étrend-kiegészítő
készítmények ellenőrzése étrend-kiegészítő
készítményeket forgalmazó egységekben
Kozmetikai termékeket forgalmazó egységek

Időszakosan és folyamatosan működő gyermeküdülők és
szálláshellyel rendelkező táborok
Faanyagvédőszereket forgalmazó egységek

2015. szeptember 01. 2015. december 31.

2015. február 01. - 2015.
március 31.

2015. március 01. - 2015.
december 31.
2015. március 1. - 2015.
december 31.
2015. június 15. - 2015.
augusztus 31.
2015. január 1.- 2015.
december 31.

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

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés
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Intermedier anyagot gyártó és importáló cégek

Vonatok, vasúti megállók, várakozó helyek és peronok
dohányzási korlátozás megsértésének ellenőrzése

Szórakoztató-vendéglátóipari egységek dohányzási
korlátozás megsértésének ellenőrzése
Természetes fürdőhelyek, fürdővizek
Minden település vonatkozásában az ivóvizek vizsgálata a
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet által előírt minimális
hatósági ellenőrző vizsgálat elvégzésével, illetve az előre
meghatározott minimális önellenőrző ólomvizsgálat
megkövetelése a vízszolgáltatótól.
A többször használatos orvosi eszközöket alkalmazó
egészségügyi szolgáltatók
Fekvőbeteg-ellátó intézmények ápolási osztályai, krónikus
belgyógyászatai és a geriátriái

2015. március 15-30.,
2015. szeptember 16-30.
2015. május 31.- 2015.
november 15.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Hétköznapokon reggel, a
munkába menetel, illetve
délután, a munkából
jövetel időtartamában
Munkaidőn túli, illetve
hétvégén az esti órákban
Az ellenőrzési
időszakban folyamatosan

2015. január 1.- 2015.
december 31.

Az ellenőrzési
időszakban folyamatosan

2015. március 16. - 2015.
december 31.
2015. február 28. - 2015.
december 31.

Az ellenőrzési
időszakban folyamatosan
Az ellenőrzési
időszakban folyamatosan

2015. január 1.- 2015.
december 31.
2015. március 1-14.,
2015. szeptember 1-15.

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés,
laboratóriumi vizsgálat

Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
Ellenőrzés tárgya
TISPOL és ECR közúti ellenőrzési akció

„Józan Húsvét” és „Tavaszi átállás” ellenőrzési akció
„Cargo control” ellenőrzési akció

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése
Február 10-12;
Március 10-12;
Június 9-11;
Július 21-23;
Szeptember 15-17;
Október 6-8;
November 17-19.
Április 2-4.
Június 15-19.

Ellenőrzés eszköze
közúti ellenőrzés

közúti ellenőrzés
közúti ellenőrzés
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Nemzetközi menetrendszerinti autóbuszok ellenőrzése a
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség részvételével.
Téli átállás akciósorozat közúti ellenőrzés
Téli átállás akciósorozat összevont ellenőrzés több
szakigazgatási szerv részvételével.
Vizsgáló állomások ellenőrzése.

Az ellenőrzést megelőző
1 év

Vizsgáló állomások összevont ellenőrzés több
szakigazgatási szerv részvételével.

Előzetes eredetiség vizsgáló állomások ellenőrzése.
Javítóipari ellenőrzés.
Járműfenntartók ellenőrzése a Fogyasztóvédelmi
Felügyelőség részvételével.
Autóbontók ellenőrzése.
Alkatrész minőség ellenőrzése.
Piacfelügyeleti ellenőrzési akció –
Alkatrész forgalmazók összevont ellenőrzése a
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség részvételével.
Menetíró-készülék illesztők ellenőrzése.
Gumijavító vállalkozások ellenőrzési akciója.
Tengelyterhelés mérés,
Közlekedési Hatóság „Overload” akció (3,5 t feletti
járművek ellenőrzése).
Vezetési és pihenőidő ellenőrzése /AETR közúti/.
Vezetési és pihenőidő ellenőrzése /AETR telephelyi/
Közlekedésbiztonsági ellenőrzés.
„Műszaki és biztonsági berendezések megvizsgálása”
akció a Fogyasztóvédelmi Felügyelősség részvételével.
Mobil vizsgáló állomáson történő ellenőrzés.
Közúti közlekedési szolgáltatások ellenőrzése,
Árufuvarozói engedélyek ellenőrzési akciója.

Szeptember 28-30.

közúti ellenőrzés

November 11–13.
November 11-12;

közúti ellenőrzés
közúti ellenőrzés

folyamatos

helyszíni ellenőrzés,
adatszolgáltatás, iratbemutatás
helyszíni ellenőrzés

Március 17;
Április 21;
Szeptember 8;
Október 13.
folyamatos
folyamatos
Május 10-12.

Az ellenőrzést megelőző
1 év

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

folyamatos
folyamatos
Május 4-8.

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

folyamatos
Október 14-15.
folyamatos,

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
közúti ellenőrzés

Augusztus 24-26.
folyamatos
folyamatos
folyamatos
Július 6-10.
folyamatos
folyamatos,
Május 27-29.

közúti ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés,
adatszolgáltatás, iratbemutatás
közúti ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
közúti ellenőrzés
közúti ellenőrzés;
helyszíni ellenőrzés,
adatszolgáltatás, iratbemutatás.
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Személytaxis valamint személyszállító járművek ellenőrzési
akciója a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség részvételével.
Üzemeltetés (nem KKSZ) saját szállítás ellenőrzése.

Június 19-20.

közúti ellenőrzés

folyamatos

Környezetvédelmi ellenőrzés.
ADR ellenőrzés.
Forgalomkorlátozás ellenőrzés és akció.

folyamatos
folyamatos
folyamatos,
Augusztus 8-9.
folyamatos
folyamatos, ill. december
31.
folyamatos, ill. december
31.
folyamatos
folyamatos;
Július 20-24.
folyamatos

közúti ellenőrzés;
helyszíni ellenőrzés,
adatszolgáltatás, iratbemutatás.
közúti ellenőrzés
közúti ellenőrzés
közúti ellenőrzés

Fuvarozási szolgáltatás ellenőrzése telephelyen.
A megye területén lévő vasúti átjárók forgalombiztonsági
felülvizsgálata.
Építésfelügyeleti ellenőrzések végzése a folyamatban levő
útépítéseken.
Járművezető képzőszervek átfogó- és célellenőrzése.
Oktatójárművek ellenőrzése, Járművezetési gyakorlat
közúti ellenőrzési akciója.
Szakoktatók és iskolavezetők tevékenységének az
ellenőrzése.
Képzőszervek hirdetési- és reklámtevékenységének
ellenőrzési akciója.
Autósiskolák összevont ellenőrzés több szakigazgatási
szerv részvételével.

Az ellenőrzést megelőző
1 év

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
közúti ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

Június 22-26.

helyszíni ellenőrzés,

Június 23;
Június 25.

helyszíni ellenőrzés,
adatszolgáltatás, iratbemutatás

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
helyszíni ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság
Ellenőrzés tárgya
Nemzeti támogatással megvalósult beruházások
ellenőrzése
Vis maior események bekövetkezését követő ellenőrzés
Elemikár- bejelentések helyszíni ellenőrzése
Őstermelői igazolványok rendeltetésszerű használatának

Ellenőrzési időszak
1993-2004

2015.09.-2015.12

folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan

folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
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ellenőrzése
2014/2015.évi vadgazdálkodási terv végrehajtásának
ellenőrzése
2014/2015.évi vadazonosító jel elszámolás ellenőrzése
2014/2015.évi trófeabemutatási kötelezettség ellenőrzése
a vadászatra jogosultak komplex ellenőrzése

egyéni és társas vadászati naplók ellenőrzése, hivatásos
vadászok szolgálati naplójának ellenőrzése
társas vadászatok ellenőrzése

2014.március 012015.február 28.
2014.március 012015.február 28.
2014.március 012015.február 28.
2012.március 012014.február 28.
2014.március 012015.február 28.
folyamatosan
folyamatosan

társas nagyvadvadászatok előkészületeinek ellenőrzése
folyamatosan

2015.03.20-08.31
2015.03.20-06.30
2015.03.20-09.30
2015.01.01-02.15
2015.06.01-12.31
folyamatosan
a vadgazdálkodó által
előzetesen bejelentett
vadászat alkalmával
a vadgazdálkodó által
előzetesen bejelentett
vadászat alkalmával

eseti vadászati ellenőrzés (bejelentéshez, eljáráshoz stb.
kapcsolódóan)

folyamatosan

eseti jelleggel

bejelentett haltelepítések/ halgazdálkodási tervek
végrehajtásnak ellenőrzése

folyamatosan

a halgazdálkodó
haltelepítési bejelentése
alapján

folyamatosan

eseti jelleggel

2014.10.01-2015.09.30

2015.01.01-02.15,
2015.04.01-05.15
2015.07.01-08.15
2015.10.01-11.15.

eseti, fentiekben nem említett halászati ellenőrzés
(bejelentéshez, eljáráshoz stb. kapcsolódóan)
mezei őrszolgálatokhoz kapcsolódó támogatási igények
ellenőrzése

adatszolgáltatás alapján végzett
adminisztratív ellenőrzés
adatszolgáltatás alapján végzett
adminisztratív ellenőrzés
adatszolgáltatás alapján végzett
adminisztratív ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés
negyedévente beterjesztett
támogatási kérelem alapján
végzett adminisztratív ellenőrzés
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Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Baktalórántházai Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Közfoglalkoztatás támogatásának jogszerű felhasználása

Ellenőrzési időszak
2015.01.01. - 2015.12.31.

Ellenőrzés ütemezése
havonta

Egyéni vállalkozók jogszerű működésének ellenőrzése

2015.01.01. - 2015.12.31.

havonta

Ellenőrzés eszköze
Belső eljárási rend, jegyzőkönyv
Iratbemutatás, adatszolgáltatás,
internetes nyilvántartások
ellenőrzése

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Csengeri Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése, az egyéni
vállalkozás jogszerű működésének ellenőrzése az egyéni
vállalkozásról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV.
törvény 19/A § (2) bekezdés alapján.

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése
Évente három
alkalommal: 2015. január
– március; 2015. április –
június; 2015. július –
szeptember, 2015.
október – december. A
vállalkozás indítását,
valamint az adatváltozást
követő 30 napon belül.

Ellenőrzés eszköze

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

2014. év

2015. január - 2015.
június

2014. év

2015. július – 2015.
szeptember

Ellenőrzés eszköze
Bekért iratok alapján, interneten
hozzáférhető kötelező
nyilvántartásokból történő
lekérdezéssel
bekért iratok alapján, helyszíni
szemle

2015. január 01.- 2015.
december 31.

Adatszolgáltatás, iratbemutatás
és egyéb tájékoztatás kérésével
megvalósuló ellenőrzés.
Helyszíni ellenőrzés. Hatósági
nyilvántartáson alapuló
ellenőrzés.

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Építőipari kivitelezői tevékenységet végző egyéni
vállalkozók ellenőrzése

Temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatása
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Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Ibrány Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Az Ibrányi Járási Hivatal nyilvántartásában szereplő
temetkezési szolgáltatók ellenőrzése
Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi
CXV. törvény alapján a hatósági nyilvántartásba vett
egyéni vállalkozói tevékenységet folytatók törvényes
működésének -, illetve az egyéni vállalkozói nyilvántartás
közhitelességének biztosítása.

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

2015. év

2015. I negyedév

2015. év

2015. év folyamatosan

Ellenőrzés eszköze
helyszíni ellenőrzés,
adatszolgáltatás, iratbekérés,
iratbemutatás
egyéni vállalkozói tevékenység
feltételeinek ellenőrzése okiratok
illetve egyéb hatóságok által
vezetett nyilvántartások alapján

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kemecse Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
A Kemecsei Járási Hivatal nyilvántartásában szereplő
temetkezési szolgáltatók ellenőrzése
Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi
CXV. törvény alapján a hatósági nyilvántartásba vett
egyéni vállalkozói tevékenységet folytatók törvényes
működésének - , illetve az egyéni vállalkozói nyilvántartás
közhitelességének biztosítása.
Működő vállalkozások ellenőrzése a szolgáltatást igénybe
vevők életét, testi épségét, egészségét, vagyonát érintő
kockázatokat magában hordozó szabályozott szakmákat
gyakorló egyéni vállalkozók ellenőrzése, időszakonként 10
vállalkozás véletlenszerű kiválasztásával

Ellenőrzési időszak
2014. év

Ellenőrzés ütemezése
2014. II negyedév

Ellenőrzés eszköze
helyszíni ellenőrzés,
adatszolgáltatás, iratbekérés,
iratbemutatás

2014. év

2014. II negyedév

dokumentumok átvizsgálás
helyszíni, illetve hivatali
helyiségben

2014. év

2014. I negyedév
építőipar
2014.II negyedév
élelmiszeripar
2014.III.negyedév
bejelentéshez és
engedélyhez kötött
kereskedelmi
tevékenységek

dokumentumok átvizsgálás
helyszíni, illetve hivatali
helyiségben
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Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Az Állategészségügyi Hivatal éves létesítmény ellenőrzési
terve
Az Állategészségügyi Hivatal éves hatósági mintavételi
monitoring terve

Ellenőrzési időszak
2015. 04. 01- 2016. 03.
31.

Ellenőrzés ütemezése

2015. 04. 01- 2016. 03.
31.

NÉBIH és ÉBAI által

Kérelemre induló hatósági eljárások

2015. 01. 01- 2015. 12.
31.
2015. 01. 01- 2015. 12.
31.
2015. 01. 01- 2015. 12.
31.
2015. 01. 01- 2015. 12.
31.

Szükség szerint

Hivatalból induló hatósági eljárások.
Új nyilvántartásba vett létesítmények ellenőrzés
Szakhatósági megkeresések
A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztálya
elrendelését követően a határszemle lefolytatása
A parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatban a
földhivatalra háruló feladatok ellátása
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti
tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.)
VM rendelet 47. § alapján végzett időszaki helyszínelés
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti
tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.)
VM rendelet 56. § alapján végzett felmérési, térképezési és
területszámítási hiba vizsgálata
Köztemetők fenntartásának, üzemeltetésének ellenőrzése
A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő
feladatok ellátása, a jogszabályokban és a temető
szabályzatban foglalt rendelkezések betartásának
vizsgálata.

NÉBIH és ÉBAI által

Szükség szerint
Szükség szerint
Szükség szerint

Ellenőrzés eszköze
Helyszíni ellenőrzés, irat
bemutatás, informatikai rögzítés
Helyszíni ellenőrzés, mintavételi
jegyzőkönyv bemutatás,
mintavételi eszközök használata
Helyszíni ellenőrzés, irat
bemutatás, informatikai rögzítés
Helyszíni ellenőrzés, irat
bemutatás, informatikai rögzítés
Helyszíni ellenőrzés, irat
bemutatás, informatikai rögzítés
Helyszíni ellenőrzés, irat
bemutatás, informatikai rögzítés

2015. év

Elrendelés szerint,
előzetes ütemezéssel

Helyszíni szemle

2015. július 1.-től az FM.
FTF által meghatározott
időpontig

A határszemle
ellenőrzéshez igazodva

Helyszíni szemle

2015. év

Eseti ellenőrzés

Helyszíni szemle, mérés

2015. év

Eseti ellenőrzés

Helyszíni szemle, mérés

2015. 01.01.-2015.12.31.

Tornyospálca község:
2015. I. negyedév

Helyszíni ellenőrzés,
adatszolgáltatáson, valamint
iratbemutatáson alapuló
ellenőrzés.

Ajak város:
2015. II. negyedév
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Amennyiben a köztemető fenntartásával és
üzemeltetésével összefüggő feladatokat az önkormányzat
kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján látja el, a
szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítésének
ellenőrzése.
Kiemelten vizsgálandó:
a köztemetőben vezetett nyilvántartások megléte,
tartalma, a bejegyzett személyes adatok biztonságos
kezelése,
a temetőben szolgáltatást végzők jogosultsága,
a Ttv. 9. §, 13.§, Tr. 3-17. § szerintiek teljesülése,
az üzemeltető kötelezettségeinek betartása,
a szolgáltatást végzők közötti egyenlő bánásmód
követelményének megtartása,
a kegyeleti közszolgáltatási szerződés tartalma,
az üzemeltetés a Ttv. 17.§ -ának, valamint a Tr. 54.
§-ának, 55. § (3) bekezdésének történő megfelelősége.
Temetkezési szolgáltatást végzők ellenőrzése
-

Pap, Nyírlövő és
Lövőpetri községek:
2015. III. negyedév

2015.01.01.-2015.12.31.

2015. II. negyedév

Helyszíni ellenőrzés,
adatszolgáltatáson, valamint
iratbemutatáson alapuló
ellenőrzés.

2015. 01.01.-2015.12.31.

Kisvárda város:
2015. III-IV. negyedév

Helyszíni ellenőrzés,
adatszolgáltatáson, valamint
iratbemutatáson alapuló
ellenőrzés.

A járási hivatal illetékességi terültén működő temetkezési
szolgáltatást végző szolgáltatók jogszabályban előírt
feltételek vizsgálata
Az üzletszerű társasház-kezelői, ingatlankezelői
tevékenységet végzők ellenőrzése
A Kisvárdai Járási Hivatal illetékességi területén lévő
társasház-kezelői, illetve ingatlankezelői tevékenységet
végzők ellenőrzése

Az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával és
nyilvántartásával kapcsolatos tevékenység

2015. év

folyamatos

Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó étrend-

2015. március 01. - 2015.

A vizsgálatok végzése az

adatszolgáltatás, iratbemutatás
és egyéb tájékoztatás kérésével
megvalósuló ellenőrzés,
hatósági nyilvántartásokon
alapuló ellenőrzés.
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel
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kiegészítő készítményeket forgalmazó egységek
Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt
célcsoportot képező fogyás elősegítését célzó termékeket
forgalmazó egységek
Anyatej-helyettesítő tápszereket, mint különleges
táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket forgalmazó
egységek
Csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott
gabona alapú tejpépet, mint különleges táplálkozási igényt
kielégítő élelmiszereket forgalmazó egységek
Glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszereket, mint
különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket
forgalmazó egységek
Nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban
sportolóknak, nehéz fizikai munkát végzőknek szánt
élelmiszerek közül az izomtömeg-növelő készítményeket,
mint különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket
forgalmazó egységek
Cumikat és cuclikat forgalmazó egységek

Iskolabüfék népegészségügyi termékadó köteles termékek
ellenőrzése.
Óvodák közétkeztetésére vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírások ellenőrzése
Nevelési-oktatási intézmények, ahol diétás étkeztetést
biztosítanak
Az OÉTI-nél nyilvántartásból törölt étrend-kiegészítő
készítmények ellenőrzése étrend-kiegészítő
készítményeket forgalmazó egységekben
Kozmetikai termékeket forgalmazó egységek

december 31
2015. március 01. - 2015.
december 31
2015. március 01. - 2015.
december 31
2015. március 01. - 2015.
december 31
2015. március 01. - 2015.
december 31

2015. március 01. - 2015.
december 31

2015. március 01. - 2015.
december 31
2015. március 01. - 2015.
december 31
2015. március 01. - 2015.
december 31
2015. február 01. - 2015.
március 31
2015. március 01. - 2015.
december 31
2015. március 01. - 2015.

ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan
A vizsgálatok végzése az

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel
Helyszíni ellenőrzés
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december 31
Időszakosan és folyamatosan működő gyermeküdülők és
szálláshellyel rendelkező táborok
Faanyagvédőszereket forgalmazó egységek

Intermedier anyagot gyártó és importáló cégek

Vonatok, vasúti megállók, várakozó helyek és peronok.a
dohányzási korlátozás megsértésének ellenőrzése

Szórakoztató-vendéglátóipari egységek dohányzási
korlátozás megsértésének ellenőrzése
Természetes fürdőhelyek, fürdővizek

Minden település vonatkozásában az ivóvizek vizsgálata a
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet által előírt minimális
hatósági ellenőrző vizsgálat elvégzésével, illetve az előre
meghatározott minimális önellenőrző ólomvizsgálat
megkövetelése a vízszolgáltatótól.
A többször használatos orvosi eszközöket alkalmazó
egészségügyi szolgáltatók
Fekvőbeteg-ellátó intézmények ápolási osztályai, krónikus
belgyógyászatai és a geriátriáinak ellenőrzése

2015. június 15. - 2015.
augusztus 31
2015. január 01. - 2015.
december 31
2015. január 01. - 2015.
december 31
2015. március 01. –
14.2015.szept1-15.
2015. március 15. –
30.2015.szept 16-30.
2015. május 31. –
2015.nov 15.

2015. január 01. - 2015.
december 31

2015. március 16. - 2015.
december 31
2015. február 28. - 2015.
december 31.

ellenőrzési időszakban
folyamatosan
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Hétköznapokon reggel, a
munkába menetel, illetve
délután, a munkából
jövetel időtartamába
Munkaidőn túli, illetve
hétvégén az esti órákban.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés,
laboratóriumi vizsgálat.

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés
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Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelessége, valamint az
egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működése
2009. évi CXV. tv. 3/A. § (2) bekezdés e) pont

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

2015. január 1. – 2015.
december 31.

Nyilvántartásba vételt
követő 30 napon belül

2015.01.01-2015.12.31

Havonta 2 önkormányzat

Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó étrendkiegészítő készítményeket forgalmazó egységek
ellenőrzése:
E-vitamint, illetve Cvitamint tartalmazó termékek esetében a két komponensre
vonatkozóan célzott laboratóriumi vizsgálatok elvégzése

2015. március 01. - 2015.
december 31.
Összefoglaló jelentés.
2016. január 31.

Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek
forgalmazásának ellenőrzése: nagy izomerő kifejtését
elősegítő, elsősorban sportolóknak, nehéz fizikai munkát
végzőknek szánt élelmiszerek közül az izomtömeg-növelő
készítmények vizsgálata
Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek
forgalmazásának ellenőrzése: anyatej-helyettesítő tápszer

2015. március 01. - 2015.
december 31.
Összefoglaló jelentés.
2016. január 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Laboratóriumi
mintavételezés: később
kidolgozásra kerülő
monitoring terv alapján.
(Az egységes módszer és
metodika alkalmazásának
szükségességére
tekintettel a vizsgálatok
finanszírozása külön
elkülönített keretből
történik.)
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Közfoglalkoztatási programok végrehajtásának ellenőrzése

2015. március 01. - 2015.
december 31.
Összefoglaló jelentés.
2016. január 31.

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

Ellenőrzés eszköze
Adatszolgáltatás
Iratbekérés
Egyéb tájékoztatás kérése
Táv-adatszolgáltatás kérése
Előzetes értesítés nélküli
helyszíni és székhelyén végzett
hatósági ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

Helyszíni ellenőrzés.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.
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Cumik és cuclik egészségügyi követelményeinek, a
forgalmazás feltételeinek ellenőrzése: szilikon gumiból
készült etető cumik esetében a kioldható anyag tartalom
meghatározása és a peroxid maradék kimutatása
laboratóriumi vizsgálatokkal

2015. március 01. - 2015.
december 31.
Összefoglaló jelentés.
2016. január 31.

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

2015. március 01. - 2015.
december 31.
Összefoglaló jelentés.
2016. január 31.

Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek
forgalmazásának ellenőrzése: glutén-érzékenyeknek szánt
élelmiszerek kategória

2015. március 01. - 2015.
december 31.
Összefoglaló jelentés.
2016. január 31.

Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt
célcsoportot képező fogyás elősegítés céljából
forgalmazott termékek esetében gyógyszer-hatóanyag
tartalomra célzott laboratóriumi vizsgálatok elvégzése

2015. március 01. - 2015.
december 31.
Összefoglaló jelentés.
2016. január 31.

Iskolabüfék árukínálatának vizsgálata

2015. szeptember 1. 2015. december 31.
Összefoglaló jelentés.
2016. január 31.

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

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.
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Az óvodai közétkeztetés keretében biztosított napi
háromszori étkeztetés ételeinek Na tartalom vizsgálata

2015. szeptember 1. 2015. december 31.
Összefoglaló jelentés.
2016. január 31.

Nevelési-oktatási intézményekben történő diétás étkeztetés
biztosításának vizsgálata.

2015. február 1. - 2015.
március 31.
Összefoglaló jelentés.
2016. április 15.

Szociális étkeztetést biztosító intézmények.

2015. január 01. - 2015.
december 31.

Az OÉTI-nél nyilvántartásból törölt étrend-kiegészítő
készítmények célzott vizsgálata.

2015. szeptember 1. 2015. december 31.
Összefoglaló jelentés.
2016. január 31.
2015. március 15. - 2015.
június 15.
Összefoglaló jelentés.
2015. július 15.
2015. március 15. - 2015.
december 31.
Részjelentés: 2015.
augusztus 31.
Összefoglaló jelentés.
2015. július 15.
2015. március 1. - 2015.
szeptember 15.
Összefoglaló jelentés.
2015. október 15.

Hazai, kozmetikumot előállító cégek teljes körű komplex
ellenőrzése

Forgalmazott kozmetikumok ellenőrzése, különös
hangsúllyal a harmadik országból származó termékekre

Forgalmazott kozmetikumok címke állításainak ellenőrzése
(Európai Uniós kötelezettség alapján)

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Laboratóriumi
minatvételezés, később
kidolgozásra kerül,
monitoring terv alapján.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Laboratóriumi
minatvételezés, később
kidolgozásra kerül,
monitoring terv alapján.
Az ellenőrzések a
Szociális és Gyámhivatal
megkeresése alapján
egész évben.
A vizsgálatok elvégzése
az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel
és tápanyagszámítás.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel
és tápanyagszámítás.

Helyszíni ellenőrzés és
tápanyagszámítás.

Helyszíni ellnőrzés.
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A gyermeküdülők és szálláshellyel rendelkező táborok
közegészségügyi körülményeinek felmérése
Kollégiumok és diákotthonok közegészségügyi
körülményeinek felmérése
Intermedier státusz és regisztárciós követelményeknek
való megfelelés ellenőrzése (REACH 17., 18. CIKK)
REACH KORLÁTOZÁS: Higany korlátozása különös
tekintettel a 847/2012/EK rendelet módosítására. (REACH
XVII. Melléklet)
Biociddal kezelt árucikkek ellenőrzése

Veszélyes anyagok és keverékek bejelentése során
tapasztalt hiányosságok kijavításának ellenőrzése.
Jóváhagyott biocid hatóanyagot tartalmazó biocid
készítmények ellenőrzése különös tekintettel a 8.
terméktípusra.
1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) hatálya alá tartozó
anyagok és keverékek ellenőrzése.

2015. december 15.
2015. december 15.
Negyedévente az aktuális
időszakot követő hónap
15-ig.
Negyedévente az aktuális
időszakot követő hónap
15-ig.
Végrehajtás: folyamatos
Jelentés: negyedévente
az aktuális időszakot
követő hónap 15-ig
Negyedévente az aktuális
időszakot követő hónap
15-ig.
Negyedévente az aktuális
időszakot követő hónap
15-ig.
1.Jelentés: negyedévente az aktuális
időszakot követő hónap
15-ig
2.Jelentés: negyedévente az aktuális
időszakot követő hónap
15-ig
3. Jelentés: negyedévente az aktuális
időszakot követő hónap
15-ig
4. Jelentés: időpontjának
meghatározására később

A vizsgálatok végzése
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
1., 2., 3., 5., 7., 8.
pontokban az ellenőrzési
időszakban folyamatosan.
A 4., és a 6. pontok
tekintetében a II. félévben
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés
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Vonatokon, vasúti megállókban, várakozó helyeken, és
peronokon a dohányzási korlátozás betartásának kiemelt
ellenőrzése

Szórakoztató-vendéglátóipari egységek kiemelt ellenőrzése

A határérték feletti ólomtartalommal érintett
gyermekintézmények azonosítása, a hazai ólom helyzet
felmérésének támogatása.
Környezeti szempontból fenntartható egészségügyi
intézmények felmérése

kerül sor összhangban az
ECHA pilot project-jével
5. Jelentés: negyedévente az aktuális
időszakot követő hónap
15-ig
6. Jelentés: II. félévtől
negyedévente az aktuális
időszakot követő hónap
15-ig
7. Jelentés: negyedévente az aktuális
időszakot követő hónap
15-ig
8. Jelentés: negyedévente az aktuális
időszakot követő hónap
15-ig
Ellenőrzés:
2015. március 01-14.
2015. szeptember 01-15.
Jelentés: folyamatosan,
az NVT szoftverben
történő adatrögzítéssel
Ellenőrzés:
2015. március 15-31.
2015. szeptember 16-30.
Jelentés: folyamatosan,
az NVT szoftverben
történő adatrögzítéssel
a) negyedévente a
tárgyhónapot követő 30ig,
b) folyamatos
2015. január 01. - 2015.
december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés (közterület
felügyelettel közös ellenőrzések
is)

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés (közterület
felügyelettel közös ellenőrzések
is)

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban

Helyszíni ellenőrzés
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Belső téri levegőminőséggel kapcsolatos feladatok

2015. január 01. - 2015.
december 31.

Külső téri levegőminőséggel kapcsolatos felmérés.

2015. január 01.
2015. december 31.

A Humán Hazsnálatú Vizek Informatikai Rendszerének
(HUMVI) beveztése

a) 2015. február 28.
b) 2015. május 31.
c) Negyedévente a
tárgyhót követő 21. napon
belül.
a) 2015. május 31.
b) folyamatos
c) azonnal és
folyamatosan d) 2015.
november 15.
a) 2015. május 31.
b) folyamatos
c) azonnal és
folyamatosan
d) 2015. november 15.
2015. december 15.

A természetes fürdőhelyek, fürdővizekkel kapcsolatos
egyes hatósági feladatok kiemelt kezelése

Szezonális medencés fürdők ellenőrzése

A 37/1996. (X. 18.) NM rendelet IV. 4. pontban töltő-ürítő
medencék vonatkozásában előírt szabályozás üzemeltetési
kötelezettség betartásának ellenőrzése a mellékletben
meghatározott fürdők tekintetében
A nappali és bentlakásos szociális intézmények
járványügyi és higiénés vizsgálata.

A többször használatos orvosi eszközök tisztításfertőtlenítésére szolgáló műszertisztító-fertőtlenítő
berendezések felmérése.
A járványügyi felügyeletet kiszolgáló új OSZIR bevezetése

2015. január 01. - 2015.
december 31.

2015. január 01. - 2015.
december 31.
2015. január 01. - 2015.

folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés,
laboratóriumi vizsgálat

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

Az ellenőrzések a
Szociális és Gyámhivatal
megkeresése alapján
egyész évben, illetve
munkaterv alapján is.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az

Helyszíni ellenőrzés.

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés
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december 31.

ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatos.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatos.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatos.

A HPV elleni iskolai kampányoltások keretében a serdülő
lányok körében végzett védőoltások teljesítésének
értékelései.
Hűtőlánc biztosítása.

2015. január 01. - 2015.
június 5.

Egészségügyi kártevők elleni védekezés a 18/1998. (VI. 3.)
NM rendeletben, az OEK 2012. évi 3. számú Módszertani
Levélben "A tetvesség elleni védekezésről"
meghatározottak szerint.
Önálló járási/kerületi népegészségügyi intézetek hatósági
ellenőrzési feladatának végrehajtása

2015. január 01.- 2015.
december 31.

Járási/kerületi ápolási szakfelügyeleti tevékenység
végrehajtása.

2015. január 01.- 2015.
december 31.

Járási/kerületi ápolási szakfelügyeleti tevékenység
végrehajtása.

2015. január 01.- 2015.
december 31.

Járási/kerületi védőnői szakfelügyeleti tevékenység.

2015. január 01. - 2015.
június 30.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Az ellenőrzések
elvégzése egész évben
folyamatosan
Az ellenőrzések
elvégzése egész évben
folyamatosan
Az ellenőrzések
elvégzése folyamatos

2010 - 2014

2015.01.01.- 2015.11.30.

2015.04.01-től

2015.04. körül kerül
ütemezésre

2015.04.01-től

nincs ütemezve,
alkalomszerű

2015. január 01.- 2015.
december 31.

2015. január 01.- 2015.
december 31.

Temetkezési szolgáltatási tevékenység ellenőrzése

Hatósági ellenőrzések (élelmiszer előállító üzem, állattartó
telep, élelmiszerforgalmazó, gyógyszer
takarmányforgalmazó helyek stb.)
Közös ellenőrzések: (NAV, Rendőrség, stb.)

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés,
adatszolgáltatás,
iratbemutatás
A rendelkezésre álló hatósági
állatorvosi gárda, illetve az
általuk hivatalos célra használt
gépjármű.
ua.
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Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nagykálló Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Új egyéni vállalkozók

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

2015.01.01-2015.12.31.

nyilvántartásba vételt
követő 30 nap

2015.01.01-2015.12.31.

nyilvántartásba vételt
követő 30 nap

2015.01.01.-2015.12.31.

nyilvántartásba vételt
követő 30 nap

panasz esetén

azonnal

Tevékenységi kör bővítése

Egyéb ellenőrzések

Panasz alapján indult ellenőrzése

Ellenőrzés eszköze
adatszolgáltatás, iratbemutatás,
helyszíni ellenőrzés, hatósági
nyilvántartás
adatszolgáltatás, iratbemutatás,
helyszíni ellenőrzés, hatósági
nyilvántartás
adatszolgáltatás, iratbemutatás,
helyszíni ellenőrzés, hatósági
nyilvántartás
helyszíni ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyírbátor Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 30. § (6) bekezdése szerinti temetkezési
szolgáltatási tevékenységet végzők hatósági ellenőrzése
Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009.
évi CXV. törvény 19/A.§ (2) e) pontja alapján az egyéni
vállalkozók működésének ellenőrzése
A Nyírbátori Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző Hivatala éves létesítmény ellenőrzési
terve, melyben állattartó telepek, élelmiszer előállító és
forgalmazó helyek, kistermelői élelmiszer előállítók,
takarmány előállító és forgalmazó valamint állatgyógyszer
forgalmazó helyek kerülnek ellenőrzésre.
A Nyírbátori Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző Hivatal éves hatósági mintavételi

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
Helyszíni ellenőrzés,
Iratbekérés, közhiteles
nyilvántartások felhasználása

2015. év

2015.06.01-2015.10.31.

2015. év

Az egyéni vállalkozók
nyilvántartásba vételét
követő 30 napon belül
(folyamatosan)

Iratbekérés, közhiteles
nyilvántartások felhasználása

2015.04.01- 2016.03.31.

NÉBIH és ÉBAI által

Helyszíni ellenőrzés, irat
bemutatás, informatikai rögzítés

2015.04.01- 2016.03.31.

NÉBIH és ÉBAI által

Helyszíni ellenőrzés, mintavételi
jegyzőkönyv bemutatás,
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monitoring terve, melyben élelmiszer előállítóknál és
forgalmazóknál történő mintavételre kerül sor az alábbi
vizsgálati irányokban: reziduum toxikológia, mikrobiológia,
minőség-ellenőrzés, radioanalitikai, ivóvíz,
csomagolóanyag, entomológiai, gomba, növényvédőszer
maradékanyag, adalékanyag, kémiai biztonsági
Kérelemre induló hatósági eljárások: engedélyek,
igazolások, bizonyítványok kiadása.
Hivatalból induló hatósági eljárások: járványvédelmi
intézkedések, állami kártalanítások, élelmiszerlánc
felügyeleti figyelmeztetések és bírságok, élelmiszerellenőrzési bírságok, takarmány ellenőrzési bírságok
kiszabása
Újonnan nyilvántartásba vett létesítmények ellenőrzése.

mintavételi eszközök használata

2015.01.01- 2015.12.31.

Szükség szerint

Helyszíni ellenőrzés, irat
bemutatás, informatikai rögzítés

2015.01.01- 2015.12.31.

Szükség szerint

Helyszíni ellenőrzés, irat
bemutatás, informatikai rögzítés

2015.01.01- 2015.12.31.

Szükség szerint

2015.01.01- 2015.12.31.

Szükség szerint

Az ingatlan-nyilvántartási iratokról másolat kiadása esetén
a jogos érdek fennállásának igazolása az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI tv. 67. § (1)-(4)
bekezdései alapján.

2015.01.01- 2015.05.30.
2015.01.01- 2015.11.30.

2015.06.08 - 2015.06.12.
2015.12.07 - 2015.12.11.

Helyszíni ellenőrzés, irat
bemutatás, informatikai rögzítés
Helyszíni ellenőrzés, irat
bemutatás, informatikai rögzítés
Célellenőrzés
Iratellenőrzés

Az elsőfokú eljárásért változással érintett ingatlanonként
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének
ellenőrzése az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV.
törvény 32/A. § (1) bekezdése alapján.

2015.01.01- 2015.05.30.
2015.01.01- 2015.11.30.

2015.06.08 - 2015.06.12.
2015.12.07 - 2015.12.11.

Célellenőrzés
Iratellenőrzés

Termőföld más célú hasznosításának engedélyezése során
az átlagosnál jobb minőségű termőföld felhasználásának,
jogszerűségének vizsgálata a termőföl védelméről szóló
2007. évi CXXIX. tv. 11. § (1)-(2) bekezdései alapján.
A Nemzeti Kataszteri Program keretében készült
földmérési és térképészeti állami alapadatokból

2015.01.01- 2015.05.30.
2015.01.01- 2015.11.30.

2015.06.08 - 2015.06.12.
2015.12.07 - 2015.12.11.

Célellenőrzés
Iratellenőrzés

2015.01.01- 2015.05.30.
2015.01.01- 2015.11.30.

2015.06.08 - 2015.06.12.
2015.12.07 - 2015.12.11.

Célellenőrzés
Iratellenőrzés

Szakhatósági megkeresések
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szolgáltatott, egy földrészletre vonatkozó térképmásolat
(helyszínrajz) igazgatási szolgáltatási díja megfizetésének
ellenőrzése a földmérési és térképészeti állami alapadatok
kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási
szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM
együttes rendelet 3. § - a alapján.
Az ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintő sajátos célú
földmérési és térképészeti munkák - ideértve a szolgalmi
jog vagy tény bejegyzéséhez készített vázrajzot is –
hatósági vizsgálatának díja megfizetésének ellenőrzése a
földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről,
szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról
szóló 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 18.
§ (1) bekezdése alapján.
Építési engedélyezési eljárások
Építésfelügyeleti ellenőrzések végrehajtása
Használatbavételi engedélyezési eljárások

2015.01.01- 2015.05.30.
2015.01.01- 2015.11.30.

2015.02.01-2015.04.30.
2015.05.01.-2015.08.31.
2015.09.01.-2015.11.30.

2015.06.08 - 2015.06.12.
2015.12.07 - 2015.12.11.

Célellenőrzés
Iratellenőrzés

Az ellenőrzési időszakot
követő 15 napon belül
Az ellenőrzési időszakot
követő 15 napon belül
Az ellenőrzési időszakot
követő 15 napon belül

helyszíni ellenőrzés, ügyiratok
megtekintésével
helyszíni ellenőrzés, ellenőrzési
jegyzőkönyv megtekintése
helyszíni ellenőrzés, ügyiratok
megtekintésével

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Temető üzemeltetés hatósági ellenőrzése Nyírtelek,
Nagycserkesz, Nyíregyháza (Hatósági Osztály)
Társasházkezelő tevékenységet végzők adatváltozásainak
ellenőrzése (Hatósági Osztály)
Ingatlankezelői tevékenységet végzők adatváltozásainak
ellenőrzése (Hatósági Osztály)
Egyéni vállalkozók ellenőrzése (Okmányirodai Osztály)

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése
2015. június, szeptemberoktóber

Ellenőrzés eszköze

2015. év

2015. november

iratbekérés

2015. év

2015. november

iratbekérés

2015. év folyamatosan

2015. évben
folyamatosan

iratbekérés

2014. évtől folyamatosan

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés
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Az élelmiszerlánc felügyeleti ellenőrzés (várható szám: kb:
1223 db, a NÉBIH 2015. évi szempontrendszere még nem
ismert, mivel az Integrált Nemzeti Intézkedési Terv ITNET
minden év április 1- napján kezdődik, és a következő év
március 31-én ér véget) (ÉBÁI)
Összevont ellenőrzési terv
(mélységi ellenőrzések a NAV és az MRFK
közreműködésével 6 alkalom/év;
állatmenhely állatjóléti ellenőrzése Nyíregyházi Járási
Hivatallal 1 alkalom/év;
kiemelt ellenőrzési időszakok, „8 hatóság” közös
ellenőrzései)
Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó étrendkiegészítő készítményeket forgalmazó egységek
(Népegészségügy)
Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt
célcsoportot képező fogyás elősegítését célzó termékeket
forgalmazó egységek
Anyatej-helyettesítő tápszereket, mint különleges
táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket forgalmazó
egységek
Csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott
gabona alapú tejpépet, mint különleges táplálkozási igényt
kielégítő élelmiszereket forgalmazó egységek
Glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszereket, mint
különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket
forgalmazó egységek
Nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban
sportolóknak, nehéz fizikai munkát végzőknek szánt
élelmiszerek közül az izomtömeg-növelő készítményeket,
mint különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket
forgalmazó egységek
Cumikat és cuclikat forgalmazó egységek

2015.01.01- 2015.12.31.

folyamatos, hatósági
állatorvosonkénti

NÉBIH hatósági útmutató
alapján

eseti

Helyszíni ellenőrzés

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

2015.01.01- 2015.12.31.

2015. április és december
hónapok
2015. március 01. –
2015. december 31.

2015. március 01. –
2015. december 31.
2015. március 01. –
2015. december 31.
2015. március 01. –
2015. december 31.
2015. március 01. –
2015. december 31.
2015. március 01. –
2015. december 31.

2015. március 01. –
2015. december 31.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés
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Iskolabüfék

2015. március 01. –
2015. december 31.

Óvodák

2015. szeptember 01. –
2015. december 31.

Nevelési-oktatási intézmények, ahol diétás étkeztetést
biztosítanak

2015. február 01. –
2015. március 31.

Az OÉTI-nél nyilvántartásból törölt étrend-kiegészítő
készítmények ellenőrzése étrend-kiegészítő
készítményeket forgalmazó egységekben
Kozmetikai termékeket forgalmazó egységek

2015. március 01. –
2015. december 31.

Időszakosan és folyamatosan működő gyermeküdülők és
szálláshellyel rendelkező táborok

2015. június 15. - 2015.
augusztus 31.

Faanyagvédőszereket forgalmazó egységek

2015. január 1.- 2015.
december 31.

Intermedier anyagot gyártó és importáló cégek

2015. január 1.2015. december 31.

Vonatok, vasúti megállók, várakozó helyek és peronok

2015. március 1-14.,
2015. szeptember 1-15.

Szórakoztató-vendéglátóipari egységek

2015. március 15-30.,
2015. szeptember 16-30.
2015. május 31.2015. november 15.

Természetes fürdőhelyek, fürdővizek

2015. március 1. - 2015.
december 31.

folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Hétköznapokon reggel, a
munkába menetel, illetve
délután, a munkából
jövetel időtartamában
Munkaidőn túli, illetve
hétvégén az esti órákban
A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
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Minden település vonatkozásában az ivóvizek vizsgálata a
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet által előírt minimális
hatósági ellenőrző vizsgálat elvégzésével, illetve az előre
meghatározott minimális önellenőrző ólomvizsgálat
megkövetelése a vízszolgáltatótól.
A többször használatos orvosi eszközöket alkalmazó
egészségügyi szolgáltatók
Bőrgyógyász magánorvosi rendelők ellenőrzése, különös
tekintettel a kisműtétes beavatkozásokra, az ehhez
kapcsolódó szövettani vizsgálatokhoz köthető szerződéses
kapcsolatra.
A felnőtt háziorvosi rendszerben a körzeti-közösségi ápoló
tevékenységének a vizsgálata, különös tekintettel a területi
munkára és az ápolási dokumentáció vezetésére.
Termőföldekre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes
hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség
ellenőrzése (Földhivatal)

2015. január 1.2015. december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés,
laboratóriumi vizsgálat

2015. március 16. –
2015. december 31.
2015. december 31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

2015. december 31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Rendszeres feladat

Parlagfűvel fertőzött területek felkutatása

A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő
kötelezettség ellenőrzése

2015. július 01.-október
15. között

Rendszeres feladat

Az időjárási feltételektől
és az egyedi bejelentések
számától függően, az
éves útmutatóban
meghatározott
területnagyságon 2015.
május 01.- október 30.
között
Elsősorban a parlagfűveszélyeztetett
területeken
Elsősorban a nagy
mennyiségű biztonsági
okmányt felhasználó jogi
képviselők ellenőrzése

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni szemle, ortofotó,
műholdas felvételek

Helyszíni szemle, FÖMI által
készített veszélyeztetettségi
térképek
Helyszíni szemlén
nyilvántartások ellenőrzése
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Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Oktatási tevékenységet végző egyéni vállalkozók
Mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozók
Pénzügyi tevékenységet végző egyéni vállalkozók

Ellenőrzési időszak
2014
2014

Ellenőrzés ütemezése
2015.01-2015.03.
2015.04-2015.06.

Ellenőrzés eszköze
Bekért iratok alapján
Bekért iratok alapján
Interneten hozzáférhető
kötelező nyilvántartásokból,
bekért iratok
Bekért iratok, interneten
hozzáférhető kötelező
nyilvántartásokból

2014

2015.07-2015.09.

2014

2015.10-2015.12.

2014

2015. március – 2015.
május

bekért iratok alapján

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat és kapcsolódó
szolgáltatásokat végző egyéni vállalkozók (ÖVTJ kód:
011101-017001)

2014

2015. június – 2015.
augusztus

interneten hozzáférhető kötelező
nyilvántartásokból történő
lekérdezéssel, bekért iratok
alapján

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat végző egyéni
vállalkozók (ÖVTJ kód: 871001-889907)

2014

2015. szeptember –
2015. október

bekért iratok alapján

2014

2015. november –
2015. december

interneten hozzáférhető kötelező
nyilvántartásokból történő
lekérdezéssel, bekért iratok
alapján

Vendéglátóipari tevékenységet végző egyéni vállalkozók

Oktatási tevékenységet végző egyéni vállalkozók (ÖVTJ
kód: 851001-856007)

Sport-, szórakoztató- és szabadidős tevékenységet végző
egyéni vállalkozók (ÖVTJ kód: 931101-931907)

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
A Járási Hivatal illetékességi területén lévő temetők
(köztemetők) fenntartásával és üzemeltetésével
(működtetésével) összefüggő feladatok.

Ellenőrzési időszak

évente egy alkalom,

Ellenőrzés ütemezése
Aranyosapáti, III.-IV.
hónap; Nagyvarsány, V.VI. hónap; Pusztadobos,
VII.-VIII. hónap; Ilk, IX.-X.
hónap

Ellenőrzés eszköze
Helyszíni szemle, iratbekéréssel
meglévő dokumentumok alapján
(helyi rendelet, Kegyeleti
Közszolgálati Szerződés, stb.)
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A Járási Hivatal illetékességi területén lévő temetők
(köztemetők) fenntartásával és üzemeltetésével
(működtetésével) összefüggő feladatok

panasz, közérdekű
bejelentés, belföldi
jogsegély alapján,

panasz, közérdekű
bejelentés, belföldi
jogsegély alapján,

Kereskedelmi-, Vendéglátó-, Biztosítási ügynöki, bróker,
egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységet folytató egyéni
vállalkozó ellenőrzése

2014. január 1. –
2014. december 31.

2015. I. – IV. negyedév
negyedévente 5 fő egyéni
vállalkozó

évente egy alkalommal

Sz-Sz-B. M.-i
Temetkezési V. –
Vásárosnamény, Kossuth
u. 38. szám alatti
telephelyének ellenőrzése
VII.-VIII. hónap

negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

A Járási Hivatal nyilvántartásában szereplő temetkezési
szolgáltatók ellenőrzése

Álláskeresési nyilvántartás
(nyilvántartásba vétel, szüneteltetés, törlés, felszólítás)
Álláskeresési ellátások
(álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély,
egyösszegű kifizetés, visszakövetelés)
Közvetítés előre meghatározott darabszámban,
szúrópróbaszerű kiválasztással
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
(IR, FOKA)
Közérdekű munkavégzés

Képzés

Támogatás
(Uniós forrás: bérköltség támogatás, bértámogatás,
lakhatási támogatás)

Helyszíni szemle, iratbekéréssel
meglévő dokumentumok alapján
(helyi rendelet, Kegyeleti
Közszolgálati Szerződés, stb.)
Iratbekéréssel meglévő
dokumentumok alapján
(szakképesítés, üzleti bejelentő,
PSZÁF engedély)

Helyszíni szemle

előre meghatározott
darabszámban,
szúrópróbaszerű kiválasztással
előre meghatározott
darabszámban,
szúrópróbaszerű kiválasztással
előre meghatározott
darabszámban,
szúrópróbaszerű kiválasztással
előre meghatározott
darabszámban,
szúrópróbaszerű kiválasztással
előre meghatározott
darabszámban,
szúrópróbaszerű kiválasztással
előre meghatározott
darabszámban,
szúrópróbaszerű kiválasztással
előre meghatározott
darabszámban,
szúrópróbaszerű kiválasztással
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Támogatás
(hazai forrás: bértámogatás, lakhatási támogatás,
munkahely-megőrző támogatás, vállalkozóvá válási
támogatás)
Közfoglalkoztatás

negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

Foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálat

Közfoglalkoztatás ellenőrzése a települési
önkormányzatoknál
A mező és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi
földek, külterületi termőföldek és termőföldnek nem
minősülő kivett (utak, csatornák, beruházási területek,
beruházási célterületek, stb.) ingatlanokon a hasznosítási
kötelezettség, a mellék- és ideiglenes hasznosítási
kötelezettség teljesítésének rendszeres ellenőrzése

Az ellenőrzés célja a külterületi termőföldeken és
termőföldnek nem minősülő kivett (utak, csatornák,
beruházási területek, beruházási célterületek, stb)
ingatlanokon az adott év június 30. napjáig a parlagfű
virágbimbójának kialakulásának megakadályozása, és azt
követően az állapotot a vegetációs időszak végéig történő
folyamatos fenntartása.

A hasznosítási, ideiglenes
hasznosítási
és
mellékhasznosítási
kötelezettség
teljesítésének ellenőrzése
rendszeres feladata az
ingatlanügyi hatóságnak a
Tfvt. 5. § (5) bekezdése
értelmében.
Átfogó jellegű ellenőrzést
a gazdálkodási, időjárási
viszonyokhoz igazodóan
2015. évben június 3.
napjától
október
30.
napjáig terveznek a járási
földhivatalok.
2015. június 30-ig a
hasznosítási
kötelezettség
keretein
belül. 2015. július 1.
napjától várhatóan 2015.
október 5. napjáig a
parlagfű elleni védekezés

Az
ellenőrzés
ütemtervben
foglalt
időpontjai az időjárás
körülmények, illetve az
egyedi
bejelentések
számától
függően
változhatnak

A közérdekű védekezés
költségei
megállapításának
és
igénylésének
részletes
szabályairól
szóló
221/2008.
(VIII.
30.)
Korm.
rendelet
(a

előre meghatározott
darabszámban,
szúrópróbaszerű kiválasztással
előre meghatározott
darabszámban,
szúrópróbaszerű kiválasztással
előre meghatározott
darabszámban,
szúrópróbaszerű kiválasztással
előre meghatározott
darabszámban,
szúrópróbaszerű kiválasztással

Helyszíni
szemle,
(műholdas felvételek).

ortofotó

Az ellenőrzés eszköze helyszíni
szemle, a FÖMI által megküldött
távérzékeléses
(műholdas
felvételek)
veszélyeztetettségi
térképek alapján.
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jogszabályi rendelkezései
alapján.

továbbiakban Vhr.) 3. §
(1) bekezdése szerint az
ingatlanügyi hatóság a 3.
§ (1) bekezdése alapján
saját kezdeményezésre
vagy bejelentés alapján
végez ellenőrzést.
A Vhr. 4. § (1)-(3)
bekezdései alapján:
(1)
Az
ingatlanügyi
hatóság a 3. § (1)
bekezdése szerint saját
kezdeményezésre
helyszíni ellenőrzést
a) a (2) bekezdésében
meghatározott parlagfűveszélyeztetett
területeken,
b) a tevékenységével
összefüggésben szerzett
információi
alapján
parlagfűvel
fertőzött
területeken végez.
(2)
Parlagfűveszélyeztetett területnek
(a
továbbiakban:
veszélyeztetett
terület)
azon külterületi fekvésű
területek
minősülnek,
amelyeken az űrfelvételek
távérzékeléses
kiértékelése és a korábbi
helyszíni
ellenőrzések
tapasztalatai alapján a
tárgyévi
parlagfű
fertőzöttség
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valószínűsíthető.
(3)
A
veszélyeztetett
területeket a Földmérési
és Távérzékelési Intézet
(a továbbiakban: FÖMI)
megfigyelő rendszerben
azonosítja, és azokról
veszélyeztetettségi
térképet készít.
Kivett területként nyilvántartott vagy a természetbeni
állapota szerint mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt
nem álló földként történő használat megszűnésének
vizsgálata.

Művelési ág változtatás bejelentésének ellenőrzése,
földminősítési mintaterek helytállóságának vizsgálata.
Művelési ág változás esetén:
Az ellenőrzés tárgya a mező és erdőgazdasági művelés
alatt álló belterületi földek, külterületi termőföldek és
termőföldnek nem minősülő kivett művelési ágú ingatlanok
(utak, csatornák, beruházási területek, beruházási
célterületek, stb). Az ellenőrzés célja a természetbeni
állapot
és
az
ingatlan-nyilvántartás
tartalmának
egyezőségét biztosítani.
Földminősítési mintaterek helytállósága:
A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999.
(XII.22.) FVM rendelet szerint a földminősítési mintatér
településenként -a halastó és a fásított terület művelési ág
kivételével - művelési áganként és minőségi osztályonként
az ott előforduló különböző minőségű földek jellemző
tulajdonságainak szemléltetésére szolgáló terület.
A hivatkozott FVM rendelet 9. § (1) bekezdése szerint, ha a

Az
átfogó
jellegű
ellenőrzés keretén belül
végzett
határszemlék
alkalmával
a
gazdálkodási,
időjárási
viszonyokhoz igazodóan
2015. évben június 3.
napjától
október
30.
napjáig terjed.

Az
átfogó
jellegű
ellenőrzés keretén belül
végzett
határszemlék
alkalmával
a
gazdálkodási,
időjárási
viszonyokhoz igazodóan
2015. évben június 3.
napjától
október
5.
napjáig terjed.

Az
ellenőrzés
ütemtervben
foglalt
időpontjai az időjárás
körülmények és az egyedi
bejelentések
számától
függően változhatnak.

Az
ellenőrzés
ütemtervben
foglalt
időpontjai az időjárás
körülmények,
egyedi
bejelentések
számától
függően változhatnak.

Helyszíni
szemle,
(műholdas felvételek).

ortofotó

Helyszíni
szemle,
(műholdas felvételek).

ortofotó
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művelési ág, a földrészlet területe vagy határvonala, a föld
minősége, valamint a minőségi osztály határvonalának
változása miatt a mintatér megszűnik, akkor helyette
helyszíni eljárással (osztályba sorozással) új mintateret kell
kijelölni, és a változást a mintatér jegyzéken át kell vezetni.
Termőföldek engedély nélküli más célú hasznosítása.
Az ellenőrzés tárgya a külterületi termőföldek. A talaj, a
termőföld az egyik legfontosabb feltételesen megújuló
természeti erőforrás. Az ellenőrzés célja a termőföldek
mennyiségi védelme, minőségük megőrzése a különböző
hatósági eljárások alkalmával. Feltárni és mielőbb
intézkedni a jogszabálysértő állapot megszüntetése
érdekében a termőföldvédelmi szempontok figyelembe
vételével.

Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó étrendkiegészítő készítményeket forgalmazó egységek.
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. E-vitamin és C-vitamin tartalmú
készítmények esetében célzott laboratóriumi vizsgálatokkal
kiegészítve.
Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt
célcsoportot képező fogyás elősegítését célzó termékeket

Az ingatlanügyi hatóság a
napi tevékenysége során
a termőföldek más célú
hasznosítására irányuló, a
művelési ág változási és
záradékolási
eljárások
elbírásánál folyamatosan
látja
el
ellenőrzési
feladatát.
Az
átfogó
jellegű
helyszíni
ellenőrzések alkalmasak
arra, hogy a termőföldeket
érintő be nem jelentett
más célú hasznosítások
feltárása megtörténjen.
Átfogó jellegű ellenőrzés
a gazdálkodási, időjárási
viszonyokhoz igazodóan
2015. évben június 3.
napjától
október
5.
napjáig terjed.

Az ingatlanügyi hatóság a
napi tevékenysége során
a termőföldek más célú
hasznosítására irányuló, a
művelési ág változási és
záradékolási
eljárások
elbírásánál folyamatosan
látja
el
ellenőrzési
feladatát.
Az
átfogó
jellegű
helyszíni
ellenőrzések alkalmasak
arra, hogy a termőföldeket
érintő be nem jelentett
más célú hasznosítások
feltárása megtörténjen.
Átfogó jellegű ellenőrzés
a gazdálkodási, időjárási
viszonyokhoz igazodóan
2015. évben június 3.
napjától
október
5.
napjáig terjed.

2015.03.01-12.31.

Ellenőrzési időszakban
folyamatos.
Laboratóriumi
mintavételezés a
későbbiekben
meghatározott ütemterv
szerint.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

2015.03.01-2015.12.31.

Ellenőrzési időszakban
folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

Helyszíni
szemle,
(műholdas felvételek)

ortofotó
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forgalmazó egységek.
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.
Anyatej-helyettesítő tápszereket, mint különleges
táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket forgalmazó
egységek. A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről
szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet, az anyatejhelyettesítő 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.
Csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott
gabona alapú tejpépet, mint különleges táplálkozási igényt
kielégítő élelmiszereket forgalmazó egységek.
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.
Glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszereket, mint
különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket
forgalmazó egységek.
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.
Nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban
sportolóknak, nehéz fizikai munkát végzőknek szánt

Laboratóriumi
mintavételezés a
későbbiekben
meghatározott ütemterv
szerint.

2015.03.01-2015.12.31.

Ellenőrzési időszakban
folyamatos.
Laboratóriumi
mintavételezés a
későbbiekben
meghatározott ütemterv
szerint.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

2015.03.01-2015.12.31.

Ellenőrzési időszakban
folyamatos.
Laboratóriumi
mintavételezés a
későbbiekben
meghatározott ütemterv
szerint.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

2015.03.01-2015.12.31.

Ellenőrzési időszakban
folyamatos.
Laboratóriumi
mintavételezés a
későbbiekben
meghatározott ütemterv
szerint.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

2015.03.01-2015.12.31.

Ellenőrzési időszakban
folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés.
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élelmiszerek közül az izomtömeg-növelő készítményeket,
mint különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket
forgalmazó egységek.
A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló
36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet alapján a jelölések
ellenőrzése, egészségre vonatkozó állítások ellenőrzése.
Cumikat és cuclikat forgalmazó egységek.
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.
Iskolabüfék ellenőrzése. A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendeletben foglaltak szerint a népegészségügyi
termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben foglaltak
figyelembevételével.
Óvodák ellenőrzése.
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben
foglaltak ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal
kiegészítve.

Nevelési-oktatási intézmények, ahol diétás étkeztetést
biztosítanak.
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben
foglaltak ellenőrzése.

Az OÉTI-nél nyilvántartásból törölt étrend-kiegészítő
készítmények ellenőrzése étrend-kiegészítő

2015.03.01-2015.12.31.

2015.03.01-2015.12.31.

2015.09.01-2015.12.31.

2015.02.01-2015.03.31.

2015.03.01-2015.12.31.

Ellenőrzési időszakban
folyamatos.
Laboratóriumi
mintavételezés a
későbbiekben
meghatározott ütemterv
szerint.
Ellenőrzési időszakban
folyamatos.
Laboratóriumi
mintavételezés a
későbbiekben
meghatározott ütemterv
szerint.
Ellenőrzési időszakban
folyamatos.
Laboratóriumi
mintavételezés a
későbbiekben
meghatározott ütemterv
szerint.
Ellenőrzési időszakban
folyamatos.
Laboratóriumi
mintavételezés a
későbbiekben
meghatározott ütemterv
szerint.
Ellenőrzési időszakban
folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.

Helyszíni ellenőrzés.
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készítményeket forgalmazó egységekben.
Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) EszCsM
rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó készítmények
ellenőrzése az OÉTI "Forgalomba hozataltól eltiltott
étrend–kiegészítők listája" elnevezésű táblázatban
szereplő törölt készítmények tekintetében.
Kozmetikai termékeket forgalmazó egységek.
A kozmetikai termékekre vonatkozó állítások közös
kritériumok alapján történő alkalmazásának ellenőrzése
Időszakosan és folyamatosan működő gyermeküdülők és
szálláshellyel rendelkező táborok közegészségügyi
ellenőrzése.
Faanyagvédőszereket forgalmazó egységek.
A 8. terméktípusba tartozó faanyagvédőszerek ellenőrzése,
és az engedéllyel nem rendelkező, vagy illegális termékek
kiszűrése
Intermedier anyagot gyártó és importáló cégek.
Intermedier státusz és regisztrációs követelményeknek
való megfelelés ellenőrzése
Vonatok, vasúti megállók, várakozó helyek és peronok.
A dohányzási korlátozás megsértésének ellenőrzése
Szórakoztató-vendéglátóipari egységek.
A dohányzási korlátozás megsértésének ellenőrzése
Természetes fürdőhelyek, fürdővizek.
Az üzemeltetni kívánt természetes fürdőhelyek helyszíni
ellenőrzése, valamint az ütemterv szerinti laboratóriumi
vízminőségi vizsgálataik elvégzésének és a jelentés
megtörténtének ellenőrzése.
Minden település vonatkozásában az ivóvizek vizsgálata a
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet által előírt minimális
hatósági ellenőrző vizsgálat elvégzésével, illetve az előre
meghatározott
minimális
önellenőrző
ólomvizsgálat
megkövetelése a vízszolgáltatótól.
2013. december 25-én változott az ivóvíz ólomtartalmára
vonatkozó határérték, az ideiglenes 25 µg/l helyett a 10 µg/l

2015.03.01-2015.12.31.

Ellenőrzési időszakban
folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés.

2015.06.15-2015.08.31.

Ellenőrzési időszakban
folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés.

2015.01.01-2015.12.31.

Ellenőrzési időszakban
folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés.

2015.01.01-2015.12.31.

Ellenőrzési időszakban
folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés.

2015. március 1-14.,
2015. szeptember 1-15.
2015. március 15-30.,
2015. szeptember 16-30.

Ellenőrzési időszakban
folyamatos.
Ellenőrzési időszakban
folyamatos.

2015. május 31.- 2015.
november 15.

Ellenőrzési időszakban
folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés.

2015.01.01-2015.12.31

Ellenőrzési időszakban
folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés,
laboratóriumi vizsgálat.

Helyszíni ellenőrzés.
Helyszíni ellenőrzés.

