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A.  Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály hatósági ellenőrzési terve 
 
 
 
 

A.1. Földhivatali Osztály  
 

A kormányhivatalok és a járási hivatalok által végzett hatósági ellenőrzések célja a 
jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása.  

Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, 
a jogkövetésre való figyelmeztetés és végső esetben a szankció alkalmazásával a jogkövetés 
kikényszerítése az egységes jogalkalmazás érdekében. 

Az ellenőrzési terv általános irányelvei: 

 Az egységes jogalkalmazás, törvényesség betartásának, az egyes szakterületeken 
meghatározott jogok és kötelezettségek együttes érvényesülésének biztosítása. 

 Az illetékességi területre jellemző sajátosságok figyelembevétele. 

 A hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, 
költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjaira figyelemmel kell eljárni. 

 A hatósági ellenőrzési terv összeállítása során figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá 
vont sajátosságaira is. 

 

Az egyes hatósági ellenőrzések jogszabályi háttere 

 

TakarNet ellenőrzés 

 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 72-
75. §, valamint 79. § 
 
Az Inytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási 
rendszer szolgáltatásait igénybevevőknek – a Kormány által biztosított azonosítási 
szolgáltatáson keresztül történő lekérdezések kivételével – a lekérdezéseikről naplót 
kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági 
feladatok ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni kell annak a 
bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az iktatószámát is, melyhez az ingatlan-
nyilvántartási adatokat lekérdezték. A napló minden esetben tartalmazza a lekérdezés 
időpontját, a lekérdezést végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos 
megjelölését (település neve, helyrajzi szám), díjmentes lekérdezés esetén a 
lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó jogszabályi rendelkezésre 
való hivatkozást. 
 
Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait igénybevevők adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági 
előírások betartását az ingatlanügyi hatóság és a rendszer üzemeltetője a felhasználók 
által vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a 
biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása 
tárgyában – az ingatlanügyi hatóság illetve a rendszer üzemeltetőjének javaslata 
alapján – az ingatlanügyi hatóság határozatot hoz. 
 
Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok 
harmadik fél felé való szolgáltatása (továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján 
teljesíthető. 
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 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 
Ákr.) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai [Ákr. 7. §, 61. §, valamint 98-102. §]. 
  

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles 
tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Díjtörvény) 30-31. §-ai a tulajdoni lap másolat igazgatási szolgáltatási 
díja alól teljes személyes díjmentességben részesülők körét, valamint a tárgyánál fogva 
díjmentes eljárások taxatív felsorolását tartalmazza. 
 
A Díjtörvény 31. § (4)-(6) bekezdései értelmében a Díjtörvényben meghatározott 
eljárásokhoz (pl. hagyatéki eljárás, közigazgatási hatósági eljárás stb.) szükséges 
elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat 
lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet megalapozó eljárás, az ügyszám, 
illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével – a felhasználás célját hitelt érdemlően 
igazolni kell. Az elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem hiteles és 
hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az erről készített papír alapú másolat kizárólag a 
lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél részére nem adható 
tovább. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a 
díjmentesség igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá az ún. 
továbbszolgáltatási tilalom megsértése esetén az igénybevevőt a díjmentesség 
hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal kötelezi. A 
döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. 
 

 A Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése értelmében a Kormány a számítógépes ingatlan-
nyilvántartási rendszer szolgáltatásait szerződés alapján igénybevevőknek az Inytv. 
szerinti ellenőrzésére, továbbá a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy 
felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként az 
igénybevevő székhelye, illetve ha a szolgáltatások igénybevétele attól eltérő 
telephelyen történik, a telephelye szerinti járási hivatalt jelöli ki. 
A Kormány a földügyi és térinformatikai államigazgatási szervet jelöli ki ingatlanügyi 
hatóságként a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak 
igénybevételéhez szükséges, az Inytv. szerinti hozzáférési jogosultság megadása, 
visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában történő döntés meghozatalára.  

A Korm. rendelet a járási hivatalok feladat és hatáskörébe telepíti a TakarNet 
ellenőrzések lefolytatását. 

 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 113-115/A §-ai az egyes 
felhasználókra (pl. közjegyző, bírósági végrehajtó, felszámoló szervezet stb.) vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmaznak. E rendelkezések a TakarNet ellenőrzést közvetlenül 
nem érintik. 
 

 A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható 
egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, 
valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 
megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 
28.) FVM rendelet (a továbbiakban: Díjvhr.) 7. §-a a TakarNet ellenőrzés során 
beszedett – a Díjtörvényben meghatározott mértékű – díj kormányhivatalok közötti 
megosztásának, átutalásának szabályait tartalmazza. 

 

 A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott ingatlan-nyilvántartási adatok jogszerű 
felhasználásának ellenőrzéséhez a Földügyi Főosztály által kiadott 16707/2009. számú 
tájékoztató.  
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 A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv (korábban Földmérési és 
Távérzékelési Intézet) és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés 
elválaszthatatlan mellékletét képező Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 

 

A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

 Az Ákr. hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai [Ákr. 7. §, 61. §, valamint 98-102. 
§]. 
 

 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a 
továbbiakban: Földforgalmi tv.) 8. §-a értelmében a föld tulajdonjogának átruházására 
vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba foglalására csak olyan papír alapú 
okmányon kerülhet sor, amely a Földforgalmi tv. végrehajtására kiadott rendeletben 
meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkezik. 
 

 A Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján a Kormány mezőgazdasági igazgatási 
szervként első fokon a Földforgalmi tv. szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású 
föld fekvése szerint illetékes járási hivatalt, másodfokon a kormányhivatalt jelöli ki a 
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 
törvényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott, a biztonsági okmánnyal 
összefüggő kötelezettségek ellenőrzésére. 
 

 A Fétv. 44/A. §-a tartalmazza a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek 
ellenőrzésről szóló rendelkezéseket. 

 

 A felhasználó biztonsági okmánnyal kapcsolatos kötelezettségeinek, valamint a 
mezőgazdasági igazgatási szerv általi ellenőrzés részletes szabályait a föld 
tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 
jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak 
szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rögzíti. 

 

A hasznosítási, az ideiglenes hasznosítási és a mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzése 

 

 A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 5. § (5) 
bekezdése a hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és a mellékhasznosítási 
kötelezettségek (a továbbiakban együtt: hasznosítási kötelezettségek) betartásának 
ellenőrzése érdekében rendszeres hatósági ellenőrzést határoz meg. 
 
A Tfvt. 5. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott előírások betartásának ellenőrzése 
elsődlegesen a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya (a 
továbbiakban: Főosztály) által minden évben elrendelt határszemle ellenőrzések 
keretében történik meg az erdő nélküli termőterület 10-20%-os arányban meghatározott 
területén a Főosztály által kiadott útmutató alapján. 

Hangsúlyozni szükséges azonban, hogy a járási hivataloknak a hasznosítási 
kötelezettséget – a törvényi rendelkezés alapján – rendszeresen kell ellenőrizniük. 
Ebből következően a járási hivatal indokolt esetben bármely időszakban köteles a 
hatósági ellenőrzést lefolytatni, és annak eredményétől függően az egyedi ügyekben 
intézkedéseket tenni. A határszemle-ellenőrzés tehát egész évben rendszeres feladat, 
az elrendelt határszemle ellenőrzések időtartamán túl is.   



   

8 

 

A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a 
továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. 
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a 
közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes 
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint külterületen Korm. rendelet szerint a járási hivatal 
ingatlanügyi hatósági feladatkörben a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésére, 
vagy bejelentés alapján végzi az Éltv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartása 
érdekében. A járási hivatal saját kezdeményezésre a Vhr. 4. § (2) bekezdésben 
meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken, továbbá a tevékenységével 
összefüggésében szerzett információi alapján ellenőrzi a parlagfűvel fertőzött 
területeket. 
Az ellenőrzés belterületen a jegyző feladata.  
 

 
A termőföld védelme tekintetében a termőföld más célú hasznosításának engedélyezése 
esetén az engedélyben foglaltak betartásának, továbbá a termőföld engedély nélküli más célú 
hasznosítását követően az eredeti állapot helyreállításának, illetve a termőföld engedély nélküli 
más célú hasznosítását követően az utólagos hozzájárulás megadása esetén a fizetési 
kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése. 
 

A termőföld más célú hasznosításának engedélyezése esetén az engedélyben foglaltak 
betartásának ellenőrzése 

 A Tfvt. 10. § (1) bekezdése alapján a termőföldet főszabály szerint az ingatlanügyi 
hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. Az engedélyben foglaltak alapján 
az érintett földrészletet ellenőrizni kell, mert a Tfvt. 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
az engedélyben foglaltaktól eltérő igénybevétel engedély nélküli más célú 
hasznosításnak minősül, illetve a Tfvt. 24. § (1) bekezdése értelmében a más célú 
hasznosítás megkezdése bejelentésének elmulasztása, valamint az engedély nélküli 
más célú hasznosítás földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.  
 

 A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítását követően az eredeti állapot 
helyreállításának, valamint a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítását követően 
az utólagos hozzájárulás megadása esetén a fizetési kötelezettség teljesítésének az 
ellenőrzése. 

 

 A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása észlelése esetén a Tfvt. szabályai 
szerint az ingatlanügyi hatóságnak eljárást kell lefolytatnia az igénybevevővel szemben. 

 Az ingatlanügyi hatóság a Tfvt.-ben előírt esetekben [pl. Tfvt. 16. § (7) bekezdése, 16/A. 
§ (2) bekezdése] elrendeli az eredeti állapot helyreállítását, vagy utólagos hozzájárulás 
kiadásával [pl. Tfvt. 16./A. § (1) bekezdés] hozzájárul a más célú hasznosítás 
folytatásához, földvédelmi járulék (Tfvt. 21-23. §) és bírság (Tfvt. 24-25. §) kiszabása 
mellett. 

 Az eredeti állapot helyreállításának elfogadásáról a Tfvt. 17. §-ának rendelkezései 
szerint az ingatlanügyi hatóságnak döntést kell hoznia.  

   

A földhasználat bejelentésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 
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A Fétv. 95. § (1) bekezdésében foglaltak szerint főszabályként a földhasználó a 
használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül köteles az ingatlanügyi 
hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A bejelentési kötelezettség 
teljesítését az ingatlanügyi hatóságnak a Fétv. 76. § (2) bekezdésében és 95. § (8) 
bekezdésében foglaltak értelmében ellenőriznie kell.  
 
 

A művelési ág változás bejelentésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 
 

A Tfvt. 3. §-ában foglaltak szerint a termőföld művelési ágának megváltoztatását – az 
erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően – be kell jelenteni az 
ingatlanügyi hatóságnak. A bejelentést előíró külön jogszabály az Inytv. 27. § (3) 
bekezdése.  
 
 

Szakfelügyeleti ellenőrzés 

 A kormányhivatalok által lefolytatott, és a földmérési szakterületet érintő hatósági 
ellenőrzéseket az Fttv. 35. § (1) bekezdés b) pontja, a Korm. rendelet 39. § (2) 
bekezdés c) és g) pontjai, a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő 
minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) 
VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 17. -18. §-ai szabályozzák. 
 

 A hatósági ellenőrzésekre vonatkozó kötelezettséget az Fttv. 35. § (1) bekezdés b) 
pontja, valamint a Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés c) és g) pontja írja elő, míg a 
hatósági (szakfelügyeleti) ellenőrzésekre vonatkozó szempontokat a VM rendelet 17. – 
18. §-ai tartalmazzák. 

 
 

A Földforgalmi törvényben meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások, és tilalmak 
betartásának mezőgazdasági igazgatási szerv általi ellenőrzése 

 Az Ákr. 99. §-a alapján „a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a 
jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben 
foglaltak teljesítését”. 
 

 A Földforgalmi tv. kötelező és rendszeresen lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz 
meg. Eszerint a Földforgalmi tv. hatálya alá tartozó földszerzésére vonatkozóan a 
mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró járási hivatal ellenőrzi, hogy a tulajdonos, 
illetve a földhasználó 
 

o nem tartotta be a szerzéshez vállalt, a 13. §-ban, a 15. §-ban, illetve a 42. §-ban 
előírt kötelezettségeket, 

o a szerzés feltételeként az e törvényben előírt meghatározott célú fölhasználattól, 
tevékenységtől tartósan eltért, 

o földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezeti minősége bármely okból 
megszűnt, 

o jogszerű és folyamatos Magyarországon való tartózkodása, illetve székhelye, 
telephelye, mezőgazdasági üzemközpontja bármely okból megszűnt, vagy 

o az e törvényben meghatározott határidőn belül a hatósági jóváhagyáshoz kötött 
szerződést nem nyújtotta be a hatósághoz, vagy – adás-vétel, illetve a 
haszonbérlet esetén az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlása 
céljából a 21. § (1) bekezdésében vagy a 49. § (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint – a jegyzőhöz. 
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 Nem állapítható meg a 62. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt jogsértés, ha 
a föld kisajátítást pótló adás-vételre kerül sor, vagy a tulajdonos egészségi állapota oly 
mértékben megromlott, vagy az életkörülményeiben olyan tartós változás következett 
be, amely az e törvényből eredő kötelezettségeinek teljesítését akadályozza. 

 

 A mezőgazdasági igazgatási szerv az ellenőrzése során a rendelkezésére álló adatok, 
bizonyítékok, és az összes körülmény alapos mérlegelése alapján első lépcsőként 
felhívja a figyelmét a jogszabálysértésre, és határidő megállapításával írásban 
felszólítja a jogszerű állapot helyreállítására. 

  

 Ha a kötelezett a felhívásban megadott határidőben nem tesz eleget felszólításnak, a 
mezőgazdasági igazgatási szerv a kötelezettel szemben mulasztási bírságot szab ki, 
amelynek mértéke a föld szerzéskori aranykorona-értéke húszezerszeres szorzatának 
megfelelő forintösszeg. A bírság megfizetése alól felmentés nem adható, illetve 
fizetési kedvezmény nem nyújtható. A határidőre meg nem fizetett bírság adók 
módjára behajtandó köztartozás. A bírság ismételten kiszabható mindaddig, amíg a 
jogsértő állapot fennáll. 

 

 Ha a bírság kiszabása ellenére a kötelezett 6 hónap elteltével sem állítja helyre a 
jogszerű állapotot, a mezőgazdasági igazgatási szerv – az erdőnek minősülő föld 
kivételével a Földforgalmi tv. 65. §-ában meghatározottak szerint intézkedik a föld 
kényszerhasznosításba adásáról. 
 

A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben az Agrárminisztérium 
Földügyi és Térinformatikai Főosztálya által meghatározott szempontok szerint és időtartamra 
vonatkozóan lefolytatandó ellenőrzés keretében kerül sor.  

Az ingatlanügyi hatósági ellenőrzések keretében, a 2019. évben a 
kormányhivataloknak és a járási hivataloknak a következőket kell kiemelten 
vizsgálniuk: 

 

TakarNet ellenőrzés 

 Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie Budapest 
Főváros Kormányhivatala, mint földügyi és térinformatikai államigazgatási szerv által 
kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal rendelkező 
felhasználók [Inytv. 72-74. §, Inyvhr. 113/A-113/E. §] által végzett lekérdezésekre. 
Különös figyelmet fordítva a felszámoló szervezetek, a hitelintézetek, a térítésmentes, 
valamint a természetes személyazonosító adatokkal történő lekérdezésre jogosult 
felhasználók ellenőrzésére. 

 A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a 
továbbiakban: felhasználók) adatlekérdezései jogszerűségének – pl. név szerinti, 
személyes vagy tárgyi díjmentes lekérdezés, napló jogszabályban előírt kötelező 
tartalmi elemeinek – ellenőrzése Budapest Főváros Kormányhivatala, mint földügyi és 
térinformatikai államigazgatási szerv által készített gépi napló és a felhasználó által a 
lekérdezésekről vezetett napló összevetése alapján történik. 

 Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell 
fordítani az ún. továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel 
a lekérdezett adatok továbbadására, továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés 
jogosulatlan átengedésére. 
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 Jogszerűtlen felhasználás valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott 
hozzáférési jogosultság iránti engedélyben megjelölt, illetve az annak alapján megkötött 
szolgáltatási szerződésbe foglalt felhasználási céltól és módtól eltérő igénybevételével, 
így különösen a lekérdezett adatok változatlan, vagy módosított (kiegészített, illetve 
csökkentett) tartalommal történő továbbadásával (továbbszolgáltatásával), akár 
ingyenesen, akár ellenszolgáltatás fejében kerül rá sor, a név szerinti lekérdezési 
jogosultság előírástól eltérő használatával, a hozzáférés jogosulatlan személy részére 
történő átengedésével, továbbá a biztonsági előírások megsértésével. Emellett a 
naplózási kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve a naplózásra vonatkozó 
előírások megsértése is jogszerűtlen felhasználásnak tekinthető. 

 A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következő szempontokra 
figyelemmel kell elvégezni:  

o a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz 
tartozó jelszó megőrzése a jogosulatlan hozzáféréstől; 

o a számítógépen vezetett ingatlan nyilvántartásból lekérdezett adatok 
elektronikus formában történő tárolása csak a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően lehetséges; 

o különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen 
eltárolt tulajdoni lapok tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz 
illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá; 

o amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni 
kell azok jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről; 

o a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, 
avagy a lekérdezett adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a 
vonatkozó jogszabályi előírások és szerződéses kikötések betartására. 

 

A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

[Fétv. 44/A. §, 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 8. §] 

 A járási hivatalok ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a biztonsági okmányt 
kezelő közjegyzők, ügyvédek vagy az adott szervezetnél működő jogtanácsos (a 
továbbiakban együtt: felhasználó) biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségeinek 
vizsgálatára. A járási hivatal ellenőrzi a föld tulajdonjogának átruházására, vagy a föld 
tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba foglalására szolgáló biztonsági okmánnyal 
összefüggő kötelezettségek betartását. 
 

 A járási hivatal a biztonsági okmányt kezelő felhasználónál az alábbi előírások, 
kötelezettségek betartását ellenőrzi: 

o a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, jegyzőkönyv-
vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolására vonatkozó előírások, valamint 

o a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és 
visszaszolgáltatási kötelezettségek. 

 

 Biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos 
kötelezettségek megsértése (jogsértés megállapítása) 

o a járási hivatal a felhasználót bírsággal sújtja, vagy figyelmeztetésben részesíti, 
egyidejűleg felhívja a jogsértő állapot megszüntetésére; 

o a fenti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek, 
vagy a mulasztásnak a járási hivatal tudomására jutásától számított egy év, 
illetve ha a cselekmény, vagy mulasztás elkövetésétől számított három év eltelt; 

o ha a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű 
bírság kiszabása is szükségtelen, bírságolás helyett a járási hivatal 
figyelmeztetésben részesíti a felhasználót; 
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o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege 
a korábban kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem 
haladhatja meg a kiszabható bírság legmagasabb mértékét; 

o a bírság összege a kormányhivatalt illeti meg. 
 

 A biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos 
kötelezettségek megsértése esetén kiszabható bírság  

o legkisebb összege: tizenötezer, legmagasabb összege százezer forint; 
o mértéke: az ellenőrzés során feltárt jogsértés összes körülményére (így 

különösen a nyilvántartás-, és jegyzőkönyv-vezetési, valamint az 
érvénytelenítési kötelezettség elmulasztásának, a megőrzési és 
visszaszolgáltatási kötelezettség, továbbá a biztonságos tárolásra vonatkozó 
előírások megsértésének súlya, gyakorisága) tekintettel kell meghatározni; 

o azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén: a bírság 
összege a korábban kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de 
nem haladhatja meg a kiszabható bírság legmagasabb mértékét; 

o összege a kormányhivatalt illeti meg; 
o megfizetése: a kiszabásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől 

számított tizenötödik nap. 
 

Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése 

A Tfvt.-ben foglaltak szerint a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellékhasznosítási 
és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

Külterületen a járási hivatal által az Éltv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának 
ellenőrzése. 

A földvédelmi eljárás keretében a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása során az 
eredeti állapot helyreállításának ellenőrzése, továbbá a termőföld más célú hasznosításának 
engedélyezése, illetve a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása során az utólagos 
hozzájárulás kiadása esetén a fizetési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése 

 

A Tfvt-ben foglalt földvédelmi eljárás vonatkozó szakaszai alapján hozott hatósági 
döntések, az azokban foglalt rendelkezések végrehajtása és a jogszabályokban 
meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése. 

A földhasználat bejelentésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben 
meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású földek esetében (ide nem értve az 
erdő művelési ágú földrészleteket) a földhasználat bejelentésére vonatkozó 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése.  

A művelési ág változás bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 

A művelési ág változás bejelentési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése az ingatlan-
nyilvántartás adatai és a természetbeni állapot alapján. 

Szakfelügyeleti ellenőrzés 

 Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie az állami 
alapadatok adatbázisainak jogszerű felhasználására. 
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 A jogszerűtlen adatfelhasználás felderítésére. A vevő a rendelkezésére bocsátott 
digitális adatállományt, kizárólag saját hatáskörében jelentkező feladatokra 
használhatja fel, annak másolatát, vagy a felhasználásával létrehozott értéknövelt 
terméket harmadik félnek nem adhatja át, illetve nem értékesítheti. 

 Értékesítési igény esetén külön megállapodás megkötése szükséges a szolgáltatás 
díjának és a szerződött felek közti díjmegosztásnak a megállapítására. Az állományok 
digitálisan raszteres formában, részletekben és nyomtatott formában is átadhatók.  

 Amennyiben az adatátadás a felhasználó részére munkát végző harmadik félnek 
történik – kizárólag a munkavégzés céljából és idejére –, akkor a felhasználó és a 
harmadik fél között kötött megállapodással biztosítani kell, hogy az állományt az átvevő 
fél kizárólag a két fél közötti megállapodás alapján végzett munkában használja fel, 
nem adja át harmadik félnek, továbbá, hogy a munkavégzés befejezése után az 
állományt tartalmazó adathordozókat a felhasználó részére visszaszolgáltatja, és saját 
számítógépeiről törli az állományokat.  

 Az állományok az Önkormányzat által készítendő központi közmű-nyilvántartási 
feladatok céljára felhasználhatók, a szakági közműnyilvántartáshoz viszont nem. 

 A jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt 
feltétel meglétére. 

 A hivatali munka során tudomásukra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, 
valamint az ügyfelek részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint az 
egyéb („nem hivatalos”) forrásból származó információk (pl. reklámok, hirdetések, 
internetes honlapok célzott figyelése révén) vizsgálatára is. 

 

A térképi állomány interneten, az alábbi módon jeleníthető meg: 

 A megvásárolt digitális térképet csak raszteres formában lehet az interneten elhelyezni. 
Gondoskodni kell róla, hogy számszerű adat (koordináta, terület), illetve a raszteres 
térkép ne legyen letölthető. 

 A raszteres ingatlan-nyilvántartási térkép, vagyis az adatfelhasználó pl. önkormányzat 
által nevezett "alaptérkép" rétege nem tartalmazhatja a földrészletek egyedi 
azonosítására szolgáló helyrajzi számokat, de a rendezési terv rétegen a hrsz. 
megjeleníthető. A kijelölt objektum attribútumaként megjeleníthető adatlap is 
tartalmazhatja a helyrajzi számot. Ugyanez vonatkozik a térkép nyomtatott változatára 
is.  

 Helyrajzi szám kereső csak egyedileg megadott helyrajzi számra történő keresést tehet 
lehetővé, nem megengedett a teljes fekvés/kerület/település helyrajzi számainak 
listázása és az ebből történő választás. A cím szerinti (utcanév, házszám) keresés 
lehetséges.  

 A raszteres térkép semmilyen hatósági eljárásban nem használható fel, ezért a térképet 
az alábbi felirattal kell ellátni: "A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen 
hivatalos eljárásban nem használható fel!" Ez a felirat a térképen minden 
megjelenítéskor, illetve a nyomtatott változaton is látható legyen.  

 Az önkormányzati rendszert készítő cég neve nem jelenhet meg az alaptérképen, 
helyette a térképre a Földügy logót kell elhelyezni.  

 Nem jeleníthető meg a honlapon tulajdonosi adatokra, tulajdonviszonyokra, kezelőkre 
stb. vonatkozó semmiféle információ. Ez alól kivétel az, ha az önkormányzat a saját 
tulajdonában lévő ingatlanok esetében megjeleníti magát, mint tulajdonost. Más 
ingatlanok esetében nem lehetséges tulajdonosi viszonyokra utaló adatok közlése.  

 A honlapon fel kell hívni a látogatók figyelmét arra, hogy az ingatlanok közhiteles adatait 
az ingatlanügyi hatóságok szolgáltatják, amelyek hivatalos portálja a www.foldhivatal.hu 
címen érhető el. 

 

http://www.foldhivatal.hu/
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A Földforgalmi törvényben meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások, és tilalmak 
betartásának ellenőrzése 

A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya által meghatározott 
szempontok szerint és időtartamra vonatkozóan. 

Az ellenőrzést végzők hatásköre kiterjed 
 

TakarNet ellenőrzés 

 

 a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt 
feltétel meglétére, 

 adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 

 a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. 
továbbszolgáltatási tilalom betartása) kötelezettségek vizsgálatára, 

 az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának 
ellenőrzésére 

 a hivatali munka során tudomásukra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, 
valamint az ügyfelek részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint az 
egyéb („nem hivatalos”) forrásból származó információk (pl. reklámok, hirdetések, 
internetes honlapok célzott figyelése révén) vizsgálatára is. 

 

A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

 a jogszabályokban meghatározott előírások, kötelezettségek betartására, a 
jogszabályban előírt feltétel meglétére, 

 a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartás, jegyzőkönyv 
vezetésének, tartalmának vizsgálatára, 

 a biztonsági okmányok érvénytelenítésével kapcsolatos kötelezettségekre, 

 a biztonsági okmányok biztonságos tárolására vonatkozó előírások betartásának 
vizsgálatára, 

 a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási 
kötelezettségek ellenőrzésére, 

 a hivatali munka során tudomásukra jutott (tényleges, vagy feltételezett) visszaélések, 
valamint az ügyfelek részéről érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint az 
egyéb („nem hivatalos”) forrásból származó információk vizsgálatára is. 

Szakfelügyeleti ellenőrzés kiterjed 

A járási hivatalok földhivatali osztályainak ellenőrzésére, 

 

(A kormányhivatal ellátja az illetékességi területéhez tartozó járási hivatalok földmérési 
és térképészeti tevékenysége tekintetében a törvényességi ellenőrzést.) 

Földmérő vállalkozások ellenőrzésére 
 

A vonatkozó jogszabályok alapján az alábbi szempontok figyelembevételével kell a földmérési 
(szakfelügyeleti) hatósági ellenőrzést végrehajtani. 

 

 A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság 
ellenőrzése 

 Az Fttv. 23. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak alapján ismerik-e a bejelentésre 
kötelezett földmérési és térképészeti munkák körét, ezáltal bejelentési 
kötelezettségüknek eleget tesznek-e. 
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 A vonatkozó (alkalmazandó) jogszabályokat ismerik-e, a munkavégzéshez szükséges 
szakmai szabályzatokkal rendelkeznek-e. 

 Földmérési munkáik előírt minőségtanúsításának ellenőrzése. 

 A földmérési adatok és az állami földmérési alaptérképek, valamint az állami ingatlan-
nyilvántartási térképi adatbázisból, továbbá az ingatlanügyi hatóság adatbázisból 
szolgáltatott adatok jogszerű felhasználására vonatkozó előírások betartásának 
ellenőrzése. 

 A jogszabályban előírt munkarész-megőrzési kötelezettségnek eleget tesznek-e. (10 
év) 

 

Több megye területén földmérési tevékenységet végző gazdálkodó szervezet szakfelügyeleti 
ellenőrzése a vállalkozás székhelye szerint illetékes megyei földmérési szakfelügyelő 
hatáskörébe tartozik. Amennyiben a földmérő szervezet székhelyén kívül is végez 
szakfelügyeleti ellenőrzés hatálya alá tartozó munkát, úgy az ellenőrzésbe a munkavégzés 
helye szerint illetékes megyei szakfelügyelőt is – megkeresés útján – be kell vonni. 

A szakfelügyeletet ellátó szerv az ellenőrzés során feltárt hibák kijavítására, illetve a 
hiányosságok megszüntetésére kötelezi az ellenőrzött földmérő szervezetet. 

 

Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése 
 

 a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 

A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

 

 a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 

 A földvédelmi eljárás keretében a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása során az 
eredeti állapot helyreállításának ellenőrzése, továbbá a termőföld más célú hasznosításának 
engedélyezése, illetve a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása során az utólagos 
hozzájárulás kiadása esetén a fizetési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése 

 A hatósági döntésekben foglalt rendelkezések végrehajtásának és a jogszabályokban 
meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 

A földhasználati bejelentési kötelezettség és földhasználati nyilvántartás ellenőrzése 

 A jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 

 A művelési ág változás bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 

 A jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 

A Földforgalmi törvényben meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások, és tilalmak 
betartásának ellenőrzése 

 a Földforgalmi tv.-ben meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 

 
Valamennyi ellenőrzési feladat felelőse a NMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály Főosztályvezető – helyettese. 
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A.2. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály hatósági ellenőrzési tervei a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016.(XII. 2.) Korm. rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, az állami tisztviselőkről 

szóló 2016. évi LII. törvény, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.), valamint a szakterületre vonatkozó hatályos uniós és 

nemzeti jogszabályokban előírt szakmai előírások figyelembe vételével készültek.  

A 2004. évi CXL. törvény szerinti hatósági ellenőrzési tervet, azaz az Integrált Többéves 

Nemzeti ellenőrzési terv (ITNET) megvalósítását célzó, adott ellenőrzési időszakra lebontott 

élelmiszerlánc-felügyeleti tervet az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár rendeli el. 

Az ellenőrzési időszak egy évre vonatkozik, minden év április 1-től a következő év március 31-

ig tart. 

A naptári évtől eltérő tervezési év oka, hogy több tervet a korábbi naptári év adatai, eredményei 

alapján 2019. március 31-ig kell véglegesíteni és az Európai Unió Bizottságának benyújtani. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakmai iránymutatása alapján készült 

egységes szerkezetben kiadott Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv 2019. április 1-jén lép hatályba, 

tehát a hatósági ellenőrzési terv elkészítésének időszakában még nem áll rendelkezésre. 

Jelenleg a 2018-2019. évi ellenőrzési terv végrehajtása történik 2019. március 31-ig bezárólag.  

 
Az éves Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv részletes tervei az elrendelt tervben az élelmiszerlánc-

felügyeleti hatóság hatáskörének struktúráját követi, mely a következő: 

1. Élelmiszerlánc Mintavételi Terv (Termékellenőrzés) 

2. Tevékenység-ellenőrzési Tervek (Létesítmény-ellenőrzés) 

3. Speciális Tervek 

4. Kiemelt mintavételi projektek 

Az Élelmiszerlánc-felügyeleti terv csak az egységes szerkezetben kiadott, tervezett 

ellenőrzéseket és mintavételeket tartalmazza, az állatvédelemmel kapcsolatos valamint 

járványügyet érintő feladatokat és a kötelező húsvizsgálatokat, továbbá az egyéb, 

jogszabályból fakadó, ad hoc feladatokat nem (pl. élelmiszer-eredetű megbetegedések 

kivizsgálása, közérdekű és panaszbejelentések). Nem tervezhetőek az eseti ellenőrzések (pl. 

utóellenőrzések, soron kívül elrendelt vagy célellenőrzések) száma sem.  

 

 

Élelmiszerlánc Mintavételi Terv (Termékellenőrzés) 
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Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) havi 

bontásban kiosztja a járási hivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályai 

részére a monitoring mintavételeket és közreműködik a mintavételi eszközök beszerzésében, 

valamint a mintaszállításban. A Főosztály havonta összesíti a tervben előírt mintavételek 

teljesítését. A létesítmények és tevékenységek terv szerinti ellenőrzésének időarányos 

teljesítését a szakrendszerből negyedévente történő lekérdezéssel kíséri figyelemmel.  

 

 A tervezett 
mintavételek 
száma: 

A végrehajtás 
határideje: 

A végrehajtásért 
felelős: 

Élelmiszerlánc 
Mintavételi Terv 

500 2020. március 31. 

Járási Hivatalok 
Élelmiszerlánc-
biztonsági és 
Állategészségügyi 
Osztályai/osztályvezető, 
hatósági állatorvos, 
élelmiszerbiztonsági 
felügyelő 

A táblázatban szereplő adatok az előző tervidőszakra jellemző tervszámokon alapulnak. 

 

Tevékenység-ellenőrzési Tervek (Létesítmény-ellenőrzés) 

A Tevékenység-ellenőrzési Tervek közül az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Létesítmény Ellenőrzési Terv (pl. vágóhíd, húsüzem, pékség, étterem) az előző évekhez 

hasonlóan az OÁIR rendszer adatainak elemzésével készül. 

A tervben kockázat alapon ellenőrzésre kijelölt létesítményeken kívül további ellenőrzéseket is 

kell végezni, ezek az un. kompenzációs ellenőrzések. Az új egységek (engedélyezés, 

regisztráció, bejelentés, stb.) ellenőrzése nem válthatja ki a tervben foglalt extra ellenőrzéseket 

vagyis a „kompenzációs listát”. 

 A tervezett 
ellenőrzések/ 
mintavételek 
száma: 

A végrehajtás 
határideje: 

A végrehajtásért 
felelős: 

Tevékenység-ellenőrzési 
Terv 

860 2020. március 31. 
ÉBÁO/osztályvezető, 
hatósági állatorvos, 
élelmiszerbiztonsági 
felügyelő Kompenzációs 

ellenőrzések 
400 2020. március 31. 

A táblázatban szereplő adatok az előző tervidőszakra jellemző tervszámokon alapulnak. 
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Az Élelmiszerlánc Mintavételi Terv (Termékellenőrzés) és a Tevékenység-ellenőrzési Tervek 

tervezett és kompenzációs ellenőrzéseit a járási hivatalok ÉBÁO ügyintézői végzik a Főosztály 

szakmai irányításával. 

 

Az állattartó telepek hatósági ellenőrzése 

 

Az állattartó telepek és egyéb állattartó létesítmények ellenőrzési terve a már fennálló illetve 

várható járványügyi kihívások, így az afrikai sertéspestis (ASP), madárinfluenza, valamint az 

Országos Főállatorvos 1/2018., 2/2018. és 3/2018. számú határozata figyelembe vételével 

várhatóan a következő módon alakul: 

 Az ASP-vel kapcsolatos járványügyi feladatok szervezése és irányítása a Főosztály 

feladata. 

 Valamennyi gazdaságban kötelezően elvégzendő a sertések korcsoportok szerinti 

nyilvántartásba vétele, a ki- és beszállítások korlátozása, továbbá a járványvédelmi 

zártság fokozása. 

 Az ASP miatt kötelezően előírt diagnosztikai célú kilövésekből származó vaddisznókból 

és elhullott vaddisznó tetemekből vett ASP kimutatására irányuló mintavételek száma 

2019-ben várhatóan eléri a 10 000 vizsgálati számot.  A vizsgálati eredmények 

értékelése, nyilvántartása fokozott szakmai és adminisztratív terheket jelent az 

kormányhivatali és járási élelmiszerlánc-felügyeleti szerv számára. 

 A Főosztály megszervezi a vadászok ASP-vel kapcsolatos járványügyi képzését. 

Ezeken a dokumentált képzéseken megkapják a legfrissebb információkat az ASP 

járványhelyzettel kapcsolatban, valamint elsajátítják az ASP-vel kapcsolatos 

ismereteket. A vadászok a képzést követő vizsgán adnak számot a megszerzett 

tudásról, továbbá a képzés elvégzéséről hatósági igazolást kapnak. 

 

A Kölcsönös Megfeleltetés (KM) ellenőrzési rendszere szerinti tervezés során a 

mintakiválasztást a kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya végzi. Az 

ellenőrzésre kiválasztott ügyfelek körét 20-25%-os véletlenszerű és 75-80 %-os 

kockázatbecslésen alapuló mintavételi módszerek alapján határozzák meg. 

A Nógrád megyében 2019-ben várható KM ellenőrzések száma: 80 db. 

 

Speciális Tervek/Járványügyi monitoring terv 

1. TSE monitoring terv 

2. Sertés Aujeszky-betegség, Brucella suis és PRRS monitoring terv 

3. Bluetongue monitoring program 

4. Brucella melitensis monitoring program 
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5. Klasszikus és afrikai sertéspestis monitoring program 

6. Magas patogenitású madárinfluenza monitoring program 

7. Salmonella gyérítési program 

8. Rókák veszettség elleni orális immunizálási programja 

9. Egyéb fertőző állatbetegségek ellenőrzési programja 

10. Halbetegségek monitoring programja  

 

 A tervezett 
mintavételek 
száma: 

A végrehajtás 
határideje: 

A végrehajtásért 
felelős: 

Speciális 
tervek/Járványügyi 

Monitoring Terv 

2100 2020. március 31. 
Járási Hivatalok 

ÉBÁO/osztályvezető, 
hatósági állatorvos 

 

A táblázatban szereplő adatok az előző tervidőszakra jellemző tervszámokon alapulnak. 

 

Kiemelt mintavételi projektek  

 Parazitológiai (Trichinella, Echinococcus) 

 A salmonella okozta veszélyek csökkentése a Gallus gallus tenyészállományokban 

 

A Főosztály élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos előírt feladatai: 

Az állati eredetű élelmiszereket előállító engedélyköteles létesítmények (pl.: háziasított patás 

állatok húsa, vágóhíd, daraboló üzem, baromfihús és nyúlfélék húsa, vágóhíd, daraboló üzem, 

vadhús, tenyésztett vad húsa, húskészítmények, nyerstej és tejtermékek, tojások és 

tojástermékek előállítása) engedélyezési eljárásait az élelmiszer-vállalkozó kérelmére a területi 

szerv folytatja le. Engedélyezi az állategészségügyi felügyelet alá tartozó létesítményeket és 

nyilvántartást vezet az engedélyköteles és nyilvántartott létesítményekről. 

A Főosztály ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez, és az Éltv. végrehajtására kiadott 

jogszabály szerint kezeli a rendkívüli élelmiszerlánc-eseményeket.  

A megyei készenlét a munkaidőn kívüli időre és a hétvégére terjed ki. A készenlétet a vezetőn 

kívül egy hatósági állatorvos vagy élelmiszer-biztonsági felügyelő biztosítja. 

A Főosztály koordinálja és felügyeli az Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv végrehajtását, melynek 

során nyomon követi az ellenőrzési terv teljesülését. 

A Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a járási hivatalok 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai felett szervezési és szakmai 

irányítási feladatokat lát el. Feladatkörében minden első fokon eljáró hatósági személy 
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munkáját évente legalább egy alkalommal, szakmai felülvizsgálattal felügyeli, melynek 

módszere a közös ellenőrzés végzése az első fokon eljáró hatósági személyekkel.



 

 

B. Népegészségügyi Főosztály hatósági ellenőri terve 

 

A szakterület megnevezése 

Az előre 
ütemezett 
ellenőrzés 

tárgya  

Az ellenőrzés 
tárgyához 

kapcsolódó feladat 
rövid leírása  

Az ellenőrzendő 
egységek körének és 
számának/arányának 

meghatározása  

Ellenőrzési 
időszak 

Az ellenőrzések 
ütemezésére 
vonatkozó 

javaslat  

Az 
ellenőrzés 

javasolt 
eszköze  

Javaslat az 
ellenőrzés 

szempontrend
szerére 

(jogszabályi 
hivatkozás; 
ellenőrzési 
segédlet, 

útmutató, stb. 
csatolása, 

vagy 
hivatkozása) 
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Ásványi 
anyag 
tartalmú, 
gyermekekne
k szánt 
étrend-
kiegészítő 
készítmények 
vizsgálata 

Vasat, mangánt, 
cinket együttesen 
tartalmazó 
termékek címke 
vizsgálata 
laboratóriumi 
vizsgálattal 
kiegészítve 

Népegészségügyi 
Főosztályok illetékességi 
területén minimálisan 5 db 
vasat, mangánt, cinket 
együttesen tartalmazó, 
gyermekeknek szánt 
készítmény jelölésének 
vizsgálata.                                                                                                      
Főváros és Pest megye 
tekintetében 10-10 db 
vasat, mangánt, cinket 
együttesen tartalmazó 
gyermekeknek szánt 
készítmény jelölésének 
vizsgálata. 
Laboratóriumi vizsgálati 
mintaszám:  
- megyénként 1 db vas, 
mangán, cink tartalmú 
gyermekeknek szánt 
készítmény vizsgálat 
- főváros és Pest megye 
tekintetében 1-1 db vas, 
mangán, cink tartalmú 

2019. március 1. 
- szeptember 1. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   
Laboratóriumi 
mintavételezés: az 
ellenőrzési 
időszakban a 
vizsgálatot végző 
laboratóriummal 
egyeztetett 
időpontban  

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

Az étrend-
kiegészítőkről 
szóló 37/2004. 
(IV.26.) 
EszCsM 
rendelet, 
432/2012/EU 
rendelet 
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gyermekeknek szánt 
készítmény vizsgálata 
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Várandós 
nőknek szánt  
"terhesvitamin
ok" vizsgálata 

Várandós nőknek 
szánt 
"terhesvitamin" 
készítmények 
címkevizsgálata,  
célzott - 
zsírsavösszetétel 
(EPA, DHA) - 
laboratóriumi 
vizsgálatokkal 
kiegészítve 

Népegészségügyi 
Főosztályok illetékességi 
területén minimálisan 5 db 
várandós nőknek szánt 
"terhesvitamin" készítmény 
jelölésének és állításainak 
vizsgálata.                                                                                                                                  
Főváros és Pest megye 
tekintetében 10-10 db 
várandós nőknek szánt 
"terhesvitamin" készítmény 
jelölésének és állításainak 
vizsgálata. 
Laboratóriumi vizsgálati 
mintaszám:  
- megyénként 1 db 
várandós nőknek szánt 
"terhesvitamin" készítmény 
vizsgálata 
- főváros és Pest megye 
tekintetében 2-2 db 
várandós nőknek szánt 
terhesvitamin készítmény 
vizsgálata 

2019. március 1. 
- szeptember 1. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   
Laboratóriumi 
mintavételezés: az 
ellenőrzési 
időszakban a 
vizsgálatot végző 
laboratóriummal 
egyeztetett 
időpontban  

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

Az étrend-
kiegészítőkről 
szóló 37/2004. 
(IV.26.) 
EszCsM 
rendelet, 
432/2012/EU 
rendelet 

Étrend-
kiegészítő 
készítmények 
közül a 
kiemelt 
célcsoportot 
képező 
interneten 
forgalmazott 
potencianövel
ő és fogyás 
elősegítés 
céljából 
forgalmazott 
termékek 
jelölésének és 

Fogyókúra céljára 
forgalmazott 
étrend-kiegészítő 
készítmények 
próbavásárlás 
útján történő címke 
vizsgálata, 
valamint célzott 
laboratóriumi 
vizsgálata 
szibutramin, 
fentermin, 
fenolftalein 
tartalomra.                                                                                                            
Potencianövelés 
céljából 

Vizsgálati mintaszám:  
- 10 megye tekintetében, 
megyénként 1 db 
interneten forgalmazott 
potencianövelő 
készítmény vizsgálata 
próbavásárlással 
- 10 megye tekintetében, 
megyénként 1 db 
interneten forgalmazott 
fogyókúrás készítmény 
vizsgálata 
próbavásárlással 

2019. március 1. 
- május 31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   
Laboratóriumi 
mintavételezés: az 
ellenőrzési 
időszakban a 
vizsgálatot végző 
laboratóriummal 
egyeztetett 
időpontban  

Mintavétel Az étrend-
kiegészítőkről 
szóló 37/2004. 
(IV.26.) 
EszCsM 
rendelet, 
432/2012/EU 
rendelet 
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célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatának 
elvégzése 

forgalmazott 
étrend-kiegészítő 
készítmények 
próbavásárlás 
útján történő címke 
vizsgálata, 
valamint célzott 
laboratóriumi 
vizsgálata 
szildenafil, 
tadalafil, vardenafil 
tartalomra.   

É
le

lm
e
z
é
s
- 

é
s
 t

á
p

lá
lk

o
z
á
s

-e
g

é
s
z
s
é
g

ü
g

y
 

Specifikus 
csoportoknak 
szánt 
élelmiszerek 
forgalmazásá
nak 
ellenőrzése:- 
anyatej-
kiegészítő 
tápszer 

Jelölések és 
tápanyag-
összetétel 
ellenőrzése, 
laboratóriumi 
vizsgálatokkal 
kiegészítve. 
Elvégzendő 
laboratóriumi 
vizsgálatok: 
zsírsavösszetétel 
(laurilsav, 
mirisztinsav, 
erukasav, linolsav, 
alfa-linolénsav) 

Népegészségügyi 
Főosztályok illetékességi 
területén megyénként 
minimálisan 5 db termék 
címke vizsgálata, Főváros 
és Pest megye esetében 
minimálisan 20 db termék 
címke vizsgálata. 
Laboratóriumi vizsgálati 
mintaszám: - megyénként 
1 db minta anyatej-
kiegészítő készítményből, 
10 megye érintettségével 

2019.  március 1. 
- szeptember 1. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.  
Laboratóriumi 
mintavételezés: az 
ellenőrzési 
időszakban a 
vizsgálatot végző 
laboratóriummal 
egyeztetett 
időpontban 

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A különleges 
táplálkozási 
célú 
élelmiszerekről 
szóló 36/2004. 
(IV. 26.) 
ESzCsM 
rendelet, az 
anyatej-
helyettesítő és 
anyatej-
kiegészítő 
tápszerről szóló 
20/2008. 
(V.14.) EüM 
rendelet, 
valamint a 
1924/2006/EK 
rendelet 
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Specifikus 
csoportoknak 
szánt  
élelmiszerek 
forgalmazásá
nak 
ellenőrzése: 
- csecsemők 
és 
kisgyermekek 
számára 
készült 
bébiétel 

Jelölések és 
tápanyag-
összetétel 
ellenőrzése, 
laboratóriumi 
vizsgálatokkal 
kiegészítve. 
Elvégzendő 
laboratóriumi 
vizsgálatok: 
fehérje, szénhidrát, 
zsír, energia, 
nátrium 

Népegészségügyi 
Főosztályok illetékességi 
területén megyénként 
minimálisan 5 db termék 
címke vizsgálata, Főváros 
és Pest megye esetében 
minimálisan 20 db termék 
címke vizsgálata.  
Laboratóriumi vizsgálati 
mintaszám:  
- megyénként 1 db minta, 
10 megye érintettségével 

2019. március 1. 
- október 1. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   
Laboratóriumi 
mintavételezés: az 
ellenőrzési 
időszakban a 
vizsgálatot végző 
laboratóriummal 
egyeztetett 
időpontban 

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A különleges 
táplálkozási 
célú 
élelmiszerekről 
szóló 36/2004. 
(IV.26.) 
ESzCsM 
rendelet, a 
csecsemők és 
kisgyermekek 
számára 
készült 
feldolgozott 
gabona alapú 
élelmiszerekről 
és bébiételekről 
szóló 35/2004. 
(IV.26.) 
ESzCsM 
rendelet 

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

Középiskolás 
korosztály egy 
napi 
étkeztetésének 
(ebéd)  vizsgálata 
tápanyagszámítás
sal és 
laboratóriumi 
vizsgálattal 

Népegészségügyi 
Főosztályok illetékességi 
területén megyénként 5, 
Főváros, Pest megye 
területén összesen 10 
középiskola napi egyszeri 
étkeztetésének  vizsgálata 
tápanyagszámítással.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Laboratóriumi vizsgálati 
mintaszám:  
- megyénként 2 db 
középiskola 1 napi ebédje                                                                                                     
- főváros és Pest megye: 
2-2 db középiskola 1 napi 
ebédje.                       
Elvégzendő laboratóriumi 
vizsgálatok: sótartalom 
(Na alapon), nettó tömeg 
meghatározása 

2019. március 1. 
- június 15. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   
Laboratóriumi 
mintavételezés: az 
ellenőrzési 
időszakban a 
vizsgálatot végző 
laboratóriummal 
egyeztetett 
időpontban 

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A 
közétkeztetésre 
vonatkozó 
táplálkozás-
egészségügyi 
előírásokról 
szóló 37/2014. 
(IV. 30.) EMMI 
rendelet 
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Óvodai és 
általános 
iskolai 
közétkeztetés 
szúrópróbasz
erű 
táplálkozás-
egészségügyi 
vizsgálata 

Megyei 
sajátosságokat 
figyelembe véve 
óvodai és/vagy 
általános iskolai 
háromszori 
étkeztetés 1 
élelmezési 
napjának 
vizsgálata 
tápanyagszámítás
sal, laboratóriumi 
vizsgálattal 
kiegészítve. 

Népegészségügyi 
Főosztályok illetékességi 
területén óvodai és/vagy 
általános iskolai 
háromszori étkeztetés 1 
élelmezési napjának 
vizsgálata 
tápanyagszámítással, 
laborvizsgálattal (nettó 
tömeg kivételével) a 
Kormányhivatal által 
biztosított, lehetőség 
szerinti darabszámban. 

2019. március 1 - 
december 31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A 
közétkeztetésre 
vonatkozó 
táplálkozás-
egészségügyi 
előírásokról 
szóló 37/2014. 
(IV. 30.) EMMI 
rendelet 
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Jogerős 
határozattal 
kitiltott étrend-
kiegészítő 
készítmények 
ellenőrzése 

Kereskedelmi 
forgalomból 
jogerős 
határozattal kitiltott 
étrend-kiegészítő 
készítmények 
ellenőrzése 

A rendelkezésre álló 
kapacitás és a korábbi 
évek ellenőrzési 
tapasztalata alapján. 

2019. január 1 - 
december 31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   

Helyszíni 
ellenőrzés, 
internetes 
honlap 
ellenőrzése 

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

Az OGYÉI 
által 
megküldött 
kifogásolt 
notifikációs 
igazolások 
kivizsgálása 

Az OGYÉI által 
megküldött 
kifogásolt 
notifikációs 
igazolások 
kivizsgálása, a 
szükséges 
intézkedések 
megtétele 

Az OGYÉI-től érkezett 
kifogásolt igazolások 
száma alapján. 

2019. január 1 - 
december 31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   

Helyszíni 
ellenőrzés 

Az étrend-
kiegészítőkről 
szóló 37/2004. 
(IV.26.) 
EszCsM 
rendelet 
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Iskolabüfék 
és élelmiszer 
árusító 
automaták 
ellenőrzése 

Iskolabüfékben és 
oktatási 
intézmények 
területén üzemelő 
élelmiszer árusító 
automatákban 
forgalmazott 
csomagolt 
élelmiszerek 
ellenőrzése a 
nevelési-oktatási 
intézmények 
működéséről és a 
köznevelési 
intézmények 
névhasználatáról 
szóló 
20/2012.(VIII.31.) 
EMMI rendeletben 
foglaltak, valamint 
a 
népegészségügyi 
termékadóról szóló 
2011. évi CIII. 
törvényben 
foglaltak 
figyelembevételév
el.         

Népegészségügyi 
Főosztályok illetékességi 
területén megyénként 
minimálisan a büfével 
üzemelő és/vagy 
áruautomatával 
rendelkező általános 
iskolák 10%-nak árukínálat 
vizsgálata a meghatározott 
10 megye tekintetében.                                                                                                               
Népegészségügyi 
Főosztályok illetékességi 
területén megyénként 
minimálisan a büfével 
üzemelő és/vagy 
áruautomatával 
rendelkező középiskolák 
10%-nak árukínálat 
vizsgálata a meghatározott 
10 megye tekintetében.  

2019. március 1 - 
november 15. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   

Helyszíni 
ellenőrzés 

 A nevelési-
oktatási 
intézmények 
működéséről és 
a köznevelési 
intézmények 
névhasználatár
ól szóló 
20/2012.(VIII.3
1.) EMMI 
rendelet, 
valamint a 
népegészségüg
yi termékadóról 
szóló 2011. évi 
CIII. törvény       
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Fogkrém 
kozmetikai 
termékek 
szorbinsav, 
benzoesav 
tartalmának 
ellenőrzése 
laboratóriumi 
vizsgálattal 
kiegészítve 

Az adott termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve. 
Kiemelten 
ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 

Forgalomban lévő 
termékek. 
Megyénként minimum 10 
db termék. 
Laboratóriumi vizsgálati 
szám: Megyénként 
minimum 1 db, Főváros 
esetében minimum 1 db, 
Pest megye esetében 
minimum 1 db termék. 

2019. március 1.  
- szeptember 1. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   

Helyszíni 
ellenőrzés 

A kozmetikai 
termékekről 
szóló 
1223/2009/EK 
rendelet. 
A kozmetikai 
termékekről 
szóló 246/2013. 
(VII.2.) Korm. 
rendelet. 
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- szorbinsav, 
benzoesav 
tartalom 

Szőrtelenítő 
kozmetikai 
termékek 
tioglikolsav 
tartalmának 
ellenőrzése 
laboratóriumi 
vizsgálattal 
kiegészítve 

Az adott termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve. 
Kiemelten 
ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 
- tioglikolsav 
tartalom 

Forgalomban lévő 
termékek. 
Megyénként minimum 10 
db termék. 
Laboratóriumi vizsgálati 
szám: Megyénként 
minimum 2 db, Főváros 
esetében minimum 2 db, 
Pest megye esetében 
minimum 2 db termék. 

 2019. március 1.  
- szeptember 1. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   

Helyszíni 
ellenőrzés 

A kozmetikai 
termékekről 
szóló 
1223/2009/EK 
rendelet. 
A kozmetikai 
termékekről 
szóló 246/2013. 
(VII.2.) Korm. 
rendelet. 

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

Az adott termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve. 
Kiemelten 
ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 
- ólom, kadmium 
tartalom 

Forgalomban lévő 
termékek. 
Megyénként minimum 10 
db termék. 
Laboratóriumi vizsgálati 
szám: Megyénként 
minimum 1 db, Főváros 
esetében minimum 1 db, 
Pest megye esetében 
minimum 1 db termék. 

2019. március 1 - 
december 31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   

Helyszíni 
ellenőrzés 

A kozmetikai 
termékekről 
szóló 
1223/2009/EK 
rendelet. 
A kozmetikai 
termékekről 
szóló 246/2013. 
(VII.2.) Korm. 
rendelet. 
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Dezodor (nem 
spray) 
kozmetikai 
termékek 
triklozán 
tartalmának 
ellenőrzése 
laboratóriumi 
vizsgálattal 
kiegészítve 

Az adott termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve.Kiemel
ten ellenőrizendő:- 
CPNP bejelentés- 
címke- triklozán 
tartalom 

Forgalomban lévő 
termékek.Megyénként 
minimum 10 db 
termék.Laboratóriumi 
vizsgálati szám: 
Megyénként minimum 1 
db, Főváros esetében 
minimum 1 db, Pest 
megye esetében minimum 
1 db termék. 

2019. március 1.  
- szeptember 1. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   

Helyszíni 
ellenőrzés 

A kozmetikai 
termékekről 
szóló 
1223/2009/EK 
rendelet.A 
kozmetikai 
termékekről 
szóló 246/2013. 
(VII.2.) Korm. 
rendelet. 

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

Az adott termékkör 
ellenőrzése a 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés 
szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve. 
Kiemelten 
ellenőrizendő: 
- CPNP bejelentés 
- címke 
- 
Methylchloroisothi
azolinone-
Methylisothiazolino
ne /MCI/,  
Methylisothiazolino
ne /MI/ tartalom 

Forgalomban lévő 
termékek. 
Megyénként minimum 10 
db termék. 
Laboratóriumi vizsgálati 
szám: Megyénként 
minimum 1 db, Főváros 
esetében minimum 1 db, 
Pest megye esetében 
minimum 1 db termék. 

2019. március 1.  
- szeptember 1. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.   

Helyszíni 
ellenőrzés 

A kozmetikai 
termékekről 
szóló 
1223/2009/EK 
rendelet. 
A kozmetikai 
termékekről 
szóló 246/2013. 
(VII.2.) Korm. 
rendelet. 
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A 
természetes 
fürdőhelyekke
l, 
fürdővizekkel 
kapcsolatos 
hatósági 
ellenőrzések 
elvégzése 

Az üzemeltetni 
kívánt természetes 
fürdőhelyek 
helyszíni 
ellenőrzése, az 
ütemterv szerinti 
önellenőrzői 
laboratóriumi 
vízminőségi 
vizsgálatok 
elvégzésének 
ellenőrzése és a 
hatósági 
laboratóriumi 
vízminőségi 
vizsgálatok 
elvégzése, 
továbbá a 
nyilvánosság 
bevonásával és 
tájékoztatásával 
kapcsolatos 
jelentés küldése 

Természetes fürdőhelyek, 
fürdővizek  
- 100% 

2019. május 1. - 
november 15. 

Az  ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan. 
Laboratóriumi 
mintavételezés. 

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A természetes 
fürdővizek 
minőségi 
követelményeir
ől, valamint a 
természetes 
fürdőhelyek 
kijelöléséről és 
üzemeltetéséről 
szóló 78/2008. 
(IV. 3.) Korm. 
rendelet 

A 
szezonálisan 
üzemelő 
medencés 
fürdőkkel 
kapcsolatos 
hatósági 
ellenőrzések 
elvégzése 

A 37/1996.(X.18.) 
NM rendelet 
szerinti hatósági 
ellenőrzések, 
hatósági 
vízminőség 
vizsgálatok 
végzése, valamint 
a szezon előtti és 
a szezonzáró 
jelentések küldése 

Szezonálisan üzemelő 
medencés fürdők - 100% 

2019. május 1. - 
szeptember 5. 

Az  ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan. 
Laboratóriumi 
mintavételezés. 

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel 

A közfürdők 
létesítésének 
és 
üzemeltetéséne
k 
közegészségüg
yi feltételeiről 
szóló 37/1996. 
(X.18.) NM 
rendelet 
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Nemdohányz
ók 
védelmében 
történő 
hatósági 
ellenőrzés 

A szórakoztató és 
vendéglátóipari 
egységekben a 
vízipipa és 
elektronikus 
cigaretta  
használat, 
valamint a 
dohányzási 
korlátozás 
betartásának 
kiemelt 
ellenőrzése.        

Népegészségügyi 
Főosztályok területén  
járásonként/kerületenként  
10 db 

2019. március 1-
szeptember 30. 

Az ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan. 

Helyszíni, 
munkaidőn 
túli 
ellenőrzés 

A 
nemdohányzók 
védelméről és a 
dohányterméke
k 
fogyasztásának
, 
forgalmazásán
ak egyes 
szabályairól  
szóló 1999. évi 
XLII. törvény  
előírásai. 
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Részvétel az 
Európai 
Vegyianyag-
ügynökség 
(ECHA) REF-
7 ellenőrzési 
projektjében: 
A REACH 
rendelet 
szerinti 
regisztrációs 
kötelezettség 
ellenőrzése 

A legalább évi 1 
tonnát elérő 
mennyiségben 
gyártott vagy 
importált 
anyagokra 
vonatkozó utolsó 
regisztrációs 
határidő 2018. 
május 31-én 
történő lejártára 
tekintettel a hazai 
projekt 
elsődlegesen az 
alacsony 
mennyiségi 
tartományban 
importáló 
vállalatok 
esetleges 
regisztrációs 
kötelezettségének 
ellenőrzésére 
fókuszál. 

Veszélyes anyagot 
importáló vállalatok 
 
Ellenőrzött egységek: 
- megyénként - lehetőség 
szerint - legalább 10 
vállalat  
- Főváros és Pest megye 
esetén - lehetőség szerint 
- legalább 10-10 vállalat  

2019. március 1. 
- december 31. 

Az  ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan. 

Helyszíni 
ellenőrzés 

A vegyi 
anyagok 
regisztrálásáról, 
értékeléséről, 
engedélyezésér
ől és 
korlátozásáról 
szóló 
1907/2006/EK 
európai 
parlamenti és 
tanácsi rendelet  
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REACH 
korlátozások 
ellenőrzése: 
Azoszínezéke
k 
korlátozásána
k ellenőrzése 
textíliákban 
és 
bőrárukban, 
valamint 
ftalátok 
korlátozásána
k ellenőrzése 
gyermekápolá
si cikkekben, 
játékokban 

1. A REACH 
rendelet XVII. 
mellékletének 43. 
bejegyzése 
értelmében az 
azoszínezékeknek, 
a korlátozásban 
meghatározott 
árucikkekben való 
laborvizsgálattal 
egybekötött 
ellenőrzése, 
elsősorban ázsiai 
és észak-afrikai 
forgalmazóknál. 2. 
Az 51. 
bejegyzésban 
nevezett 
ftalátoknak a 
korlátozásban 
meghatározott 
árucikkekben való 
laborvizsgálattal 
egybekötött 
ellenőrzése.   

Ellenőrzött ipari szereplők: 
előállító, importőr (aki 
forgalomba hozza a 
terméket), 
forgalmazó1.Laboratóriumi 
vizsgálat: - megyénként 
(ideértve Pest megyét is) 1 
db termék- Főváros esetén 
illetékességi területenként 
1 db 2. Laboratóriumi 
vizsgálat: - megyénként 
(ideértve Pest megyét is) 1 
db termék- Főváros esetén 
illetékességi területenként 
1 db  

2019. január 1. - 
június 30. 
(mindkét alpont 
tekintetében) 

Az  ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan.Mint
avétel ütemterv 
szerint. 

Helyszíni 
ellenőrzésMi
ntavétel 

A vegyi 
anyagok 
regisztrálásáról, 
értékeléséről, 
engedélyezésér
ől és 
korlátozásáról 
szóló 
1907/2006/EK 
európai 
parlamenti és 
tanácsi rendelet  

A bórax 
lakossági 
forgalmazásá
nak hatósági 
ellenőrzése, 
kiszűrése  

Bórax vagy bórax 
tartalmú keverékek 
- szükség esetén 
próbavásárlással 
egybekötött - 
kiszűrése és 
forgalmazásának 
megtiltása a 
REACH rendelet 
XVII. 
Mellékletének 30. 
bejegyzése, 
valamint a 6. 
függeléke alapján. 
 

Bórax vagy bórax tartalmú 
keveréket forgalmazók 
 
Ellenőrzött egységek: 
- 
kerületenként/járásonként 
legalább 2 forgalmazó  

2019. július 1. - 
december 31. 

Az  ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan. 

Helyszíni 
ellenőrzés 
Mintavétel 
(laborvizsgál
attól 
függően) 

A vegyi 
anyagok 
regisztrálásáról, 
értékeléséről, 
engedélyezésér
ől és 
korlátozásáról 
szóló 
1907/2006/EK 
európai 
parlamenti és 
tanácsi rendelet  
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Laboratóriumi 
vizsgálat 
lehetősége 
tárgyalás alatt. 

Megtévesztő 
csomagolású 
termékek 
szúrópróbasz
erű 
ellenőrzése 

A CLP rendelet 35. 
cikk (2) 
bekezdésének 
nem megfelelő 
csomagolású 
termékek 
felkutatása, 
különös tekintettel 
az olyan formájú 
vagy külalakú 
csomagolásra, 
amelyek nagy 
valószínűséggel 
magukra vonják a 
gyermekek 
figyelmét vagy 
felkeltik 
kíváncsiságukat, 
illetve 
élelmiszernél, 
állateledelnél, 
gyógyhatású- vagy 
kozmetikai 
anyagnál 
használthoz 
hasonló, a 
fogyasztókat 
félrevezető 

Ellenőrzött ipari szereplők: 
forgalmazók, 
továbbfelhasználók, 
importőrök, gyártók 
 
Ellenőrzések száma: 
A termékek a 
folyamatosan végzett 
ellenőrzések során 
vizsgálandók. 

2019. január 1. - 
december 31. 

Az  ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan. 

Helyszíni 
ellenőrzés 

Az anyagok és 
keverékek 
osztályozásáról
, címkézéséről 
és 
csomagolásáról 
szóló 
1272/2008/EK 
európai 
parlamenti és 
tanácsi rendelet 
(CLP)  
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kiszerelésük vagy 
külalakjuk van. 
 
Az ellenőrzés célja 
a megtévesztő 
csomagolású 
termékeket 
forgalmazó cégek 
felkutatása, 
szankcionálása. 
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A lakosság 
számára 
forgalmazott 
tisztítószerek 
esetén az 1 
%-nál több 
aktív klórt 
tartalmazó 
veszélyes 
keverékek 
CLP 
címkéjének 
ellenőrzése 

A klórgáz 
mérgezés/expozíci
ó elkerülésére 
szolgáló, a CLP 
rendelet II. 
melléklet 2. rész 
2.6. pontja szerinti 
kiegészítő 
címkeelem 
meglétének 
ellenőrzése 
kiskereskedelmi 
forgalomban 
előforduló 
tisztítószerek 
esetén.  A feladat 
része a tisztítószer 
- magyar nyelvű - 
CLP címkéért 
felelős 
forgalmazójának 
azonosítása és az 

Ellenőrzött ipari szereplők: 
forgalmazókEllenőrzések 
száma:  - 
kerületenként/járásonként 
maximum 5 db termék - 
Főváros és Pest megye 
esetén 
kerületenként/járásonként  
maximum 10 db termék  

2019. január 1. - 
december 31. 

Az  ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan. 

Helyszíni 
ellenőrzés 

Az anyagok és 
keverékek 
osztályozásáról
, címkézéséről 
és 
csomagolásáról 
szóló 
1272/2008/EK 
európai 
parlamenti és 
tanácsi rendelet 
(CLP)  
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aktív klórtartalom 
alapján az 
EUH206 - 
„Figyelem! Tilos 
más termékekkel 
együtt használni. 
Veszélyes gázok 
(klór) 
szabadulhatnak 
fel.” - kiegészítő 
mondat használata 
szükségességének 
megállapítása.  

Biocid 
termékek 
jogszerű 
forgalmazható
ságának 
ellenőrzése 

A 2019. évben 
esedékes 
jóváhagyási 
nappal rendelkező 
hatóanyagokat 
tartalmazó biocid 
termékek 
ellenőrzése 
forgalmazásuk 
jogszerűségének 
tekintetében. 

A népegészségügyi 
osztályok illetékességi 
területén a 
nagykereskedelmi és 
kiskereskedelmi 
forgalomban lévő biocid 
termékek. 
 
Negyedévente, 
illetékességi területenként 
3 db termék ellenőrzése. 

2019. január 1. - 
december 31. 

Az  ellenőrzési 
időszakban 
folyamatosan. 

Helyszíni 
ellenőrzés 

A biocid 
termékek 
forgalmazásáró
l és 
felhasználásáró
l szóló 
528/2012/EU 
rendelet 
 
Biocid 
hatóanyagok 
jóváhagyási 
napjai és 
jóváhagyásána
k megtagadási 
dátumainak 
listája 
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A fogorvosi 
rendelők 
sterilizáló 
berendezései
nek műszaki 
és 
mikrobiológiai 
ellenőrzése - 
felmérés 

A fogorvosi 
rendelőkben 
üzemelő sterilizáló 
berendezések 
működtetésének, 
ellenőrzési 
gyakorlatának 
felmérése, 
tekintettel a 
műszaki és 
mikrobiológiai 
ellenőrzési 
gyakorlat során 
tapasztalt 
hiányosságokra. 

A járási hivatal 
illetékességi területén 
található fogorvosi 
rendelők legalább 75%-
ának ellenőrzése 

2019. március 1. 
- december 15. 

folyamatos Helyszíni 
ellenőrzés 
és kérdőíves 
felmérés 

Kérdőív, mely 
2019. február 
1-ig kerül 
kiadásra 

Fekvőbeteg 
ellátó 
intézmények 
infekciókontro
ll 
tevékenységé
nek 
ellenőrzése 

Az egészségügyi 
ellátással 
összefüggő 
fertőzések 
megelőzéséről, e 
tevékenységek 
szakmai 
minimumfeltételeir
ől és felügyeletéről 
szóló 20/2009. (VI. 
18.) EüM rendelet 
2018. október 1-jei 
módosítására 
tekintettel a 
rendeletben 
meghatározott 
feladatok 
végrehajtásának 
ellenőrzése a 
fekvőbeteg-
szakellátást nyújtó 
egészségügyi 
szolgálatóknál.         

A megyei 
kormányhivatalok 
illetékeségi területén 
található valamennyi 
fekvőbeteg-ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltató 
ellenőrzése, Budapest 
Főváros Kormányhivatala 
esetén az illetékeségi 
területén található 
fekvőbeteg-ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatók 
80%-ának ellenőrzése 

2019. április 1. - 
december 31. 

folyamatos Helyszíni 
ellenőrzés a 
megadott 
módszertan 
szerint 

 A 
kormányhivatal
ok számára 
egységes 
módszertani 
iránymutatás 
megküldése 
2019. március 
31-ig. 
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Az 
alapellátásba
n az ügyeleti 
ellátás esetén 
a működés 
feltételei és a 
vezetett 
egészségügyi
/ápolási 
dokumentáció 
ellenőrzése, 
helyszíni 
vizsgálat 
alapján, teljes 
körben az 
egészségügyi 
szolgáltatók 
vonatkozásáb
an.  

Az ügyeleti ellátást 
működtető 
egészségügyi 
szolgáltatók  
személyi, tárgyi, 
szakmai környezeti 
feltételeinek és a 
kötelezően 
vezetendő 
dokumentációs 
jogszabályi 
előírásnak az 
ellenőrzése, 
tekintettel a 
60/2003. (X. 20.) 
ESZCSM 
rendeletben foglalt 
előírásokra. 

A Járási Népegészségügyi 
Osztályok illetékességi 
területén, teljes körben 

2019.  január 1.  
- december 31. 

2019. január 1. - 
február 28.: 
ellenőrzés 
előkészítése; 
2019. március 1. - 
november 30.: 
ellenőrzések 
lefolytatása;2019. 
december 1.- 
december 31.: 
ellenőrzések 
eredményeinek 
összefoglalása 

Helyszíni 
ellenőrzés 
lefolytatása 
a járási 
egészségüg
yi igazgatási 
munkatárs, 
a járási 
ápolási 
szakfelügyel
et 
bevonásával 

1997. évi CLIV 
törvény, 
60/2013. 
(X.20.) 
ESzCsm 
rendelet, 
valamint az 
NNK által 
később 
összeállításra 
kerülő 
jegyzőkönyv 
minta és 
kitöltési 
segédlet  
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Az 
alapellátásba
n a 
foglalkozás-
egészségügyi 
ellátás esetén 
a működés 
feltételei és a 
vezetett 
egészségügyi
/ápolási 
dokumentáció 
ellenőrzése, 
helyszíni 
vizsgálat 
alapján, a 
kijelölt 
foglalkozás-
egészségügyi 
szolgáltatók 
vonatkozásáb
an.  

A foglalkozás-
egészségügyi 
ellátást működtető 
egészségügyi 
szolgáltatók  
személyi, szakmai 
környezeti 
feltételeinek és a 
kötelezően 
vezetendő 
dokumentációs 
jogszabályi 
előírásnak az 
ellenőrzése, 
tekintettel a 
60/2003. (X. 20.) 
ESZCSM 
rendeletben foglalt 
előírásokra. 

A Járási Népegészségügyi 
Osztályok illetékességi 
területén, kijelölt 
foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltatók 
vonatkozásában 

2019.  január 1.  
- december 31. 

2019. január 1. - 
március 31.: 
ellenőrzés 
előkészítése; 
2019. április 01. - 
december 30.: 
ellenőrzések 
lefolytatása;  
2020. február 28:  
ellenőrzések 
eredményeinek 
összefoglalása az 
éves jelentésben 

Helyszíni 
ellenőrzés 
lefolytatása 
a járási 
ápolási 
szakfelügyel
et 
bevonásával 

1997. évi CLIV 
törvény, 
60/2013. 
(X.20.) 
ESzCsm 
rendelet, 
valamint az 
NNK által 
később 
összeállításra 
kerülő 
jegyzőkönyv 
minta és 
kitöltési 
segédlet  

        

                
 

  



 

 

C. Foglalkoztatási Főosztály hatósági ellenőrzési terve 

 

Munkaerőpiaci ellenőrzés 
 

A hatósági ellenőrzés tárgya, ütemezése, ellenőrizendő időszak 

 

A hatósági ellenőrzés tárgya 

- A passzív és aktív munkaerőpiaci eszközök alkalmazása során az ellenőrzés időpontjáig a 

források felhasználásának szabályszerűsége, a kérelmekhez, pályázatokhoz tett 

nyilatkozatok valóságtartalmának, megfelelőségének az ellátottak / támogatottak vállalásai 

teljesülésének ellenőrzése a határozatokban / végzésekben / hatósági szerződésekben / 

együttműködési megállapodásokban foglaltaknak megfelelően 

- Munkaerőpiaci szolgáltatás támogatás 

- Központi munkaerőpiaci programok 

- Munkahelyteremtő beruházás támogatás 

- Bérgarancia alaprészből igényelt támogatások 

- Munkaerő-kölcsönzés és a magán-munkaközvetítői tevékenység 

- Csoportos létszámleépítés 

- Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavégzése 

- Az Európai Uniós forrásból megvalósított programok keretében a kormányhivatalok által 

nyújtott támogatások és munkaerőpiaci szolgáltatások 

- Közérdekű bejelentés, panasz 

- Munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kötelezően kiadandó munkaviszony 

igazolások kiadásának elmaradásával kapcsolatos jogsértések 

- Soron kívüli, előre nem tervezett ellenőrzések 

 

A hatósági ellenőrzés ütemezése 

 

Az ellenőrző hatóság által meghatározott ütemezés szerint (folyamatos / heti / havi / 

negyedéves / féléves / éves). 

Megyénkben az éves ellenőrzési terv alapján havi ellenőrzési ütemterv készül. 

 

Ellenőrizendő időszak 

 

Alapvetően a 2018. 01. 01-től a vizsgálat időpontjáig tartó időszak, de a több évet érintő 

támogatások esetén (pl. 2018. évi központi munkahelyteremtő támogatás / tőkejuttatásos 

vállalkozóvá válás támogatása, stb.) az ellenőrizendő időszakot megelőző 2-3 évet is magában 

foglalja. 

 

Az álláskeresési ellátások és aktív munkaerő-piaci eszközök alkalmazása során az ellenőrzés 

időpontjáig a források felhasználásának szabályszerűsége, a kérelmekhez / pályázatokhoz tett 

nyilatkozatok valóságtartalmának, megfelelőségének, az ellátottak / támogatottak vállalásai 

teljesülésének ellenőrzése a határozatokban / végzésekben / hatósági szerződésekben 

foglaltaknak megfelelően. 
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A hatósági ellenőrzés típusa, eszköze 

 

A hatósági ellenőrzés típusa 

 

Az ellenőrzések általában előzetes kiértesítés alapján, egyeztetett időpontban történnek, de ha 

az ellenőrzés hatékonysága úgy kívánja, a jogellenes tevékenység bizonyításának érdekében 

történhetnek előzetes bejelentés nélkül. 

 

Az ellenőrzés indulhat hivatalból vagy kérelemre. 

 

Átfogó ellenőrzés 

Magában foglalja a kijelölt ügyfél összes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kötelezettségének 

vizsgálatát. 

 

Téma ellenőrzés 

Meghatározott téma, adott feladat ellátásának vizsgálata, egy időszakban több ügyfélnél abból 

a célból, hogy a megállapítások eredményeként általánosítható következtetéseket lehessen 

levonni, és ennek megfelelő intézkedéseket lehessen tenni. 

 

Célellenőrzés 

Meghatározott szakmai tevékenységek (meghatározott ügyfajták), vagy a szakmai tevékenység 

meghatározott rész-szempont alapján történő vizsgálata. 

 

Utóellenőrzés 

Az előzőleg végrehajtott ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján megtett intézkedések 

teljesítésének és azok hatásának vizsgálata. 

 

Soron kívüli ellenőrzés 

Előzetes információ alapján konkrét ellenőrzési célra irányul, és nem öleli fel az összes 

ellenőrzési tárgykört. 

 

Közérdekű bejelentés, panasz vizsgálata 

A bejelentés, panasz valamennyi, a Foglalkoztatási Főosztály hatáskörébe tartozó kérdésére ki 

kell terjednie. A bejelentés, panasz kapcsán, ha az átfogóbb jogsértésre utal, akkor az 

ellenőrzésnek ki kell terjednie a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljes 

vizsgálatára. 

  

A hatósági ellenőrzés eszköze 

 

-  adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés 

-  helyszíni ellenőrzés 

- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a 

folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján történő 

ellenőrzés. 
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A hatósági ellenőrzés során kiemelt szempontok 

 

- Bérgarancia alaprészből igényelt visszatérítendő támogatás kifizetés előtti ellenőrzése. A 

felszámoló biztos jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének betartására vonatkozó 

vizsgálat; 

- Bérjellegű támogatások esetén a támogatásban részesülőknél a foglalkoztatás tényleges 

megvalósulásának ellenőrzése; 

 

- Munkahelymegőrző támogatásnál a kérelem benyújtását követő, döntés előkészítési 

szakaszban végzett megelőző, preventív ellenőrzés. A továbbfoglalkoztatási kötelezettség 

teljesítésének vizsgálata, valamint az átlagos statisztikai állományi létszám megtartására 

vállalt kötelezettség ellenőrzése; 

- Vállalkozóvá válás támogatása (tőkejuttatásos: eszközbeszerzés, annak nyilvántartása, 

kifizetés előtti, közbenső) ellenőrzése; 

- Munkahelyteremtő beruházások esetében az elszámolásra benyújtott bizonylatok, kifizetések 

ellenőrzése a vállalt beruházás fenntartási és foglalkoztatási kötelezettség teljesítése; 

- Magán-munkaközvetítőknél és munkaerő kölcsönzőknél a jogszabályi feltételek meglétének 

vizsgálata, nyilvántartásba vétel után, valamint magán-munkaközvetítés tekintetében a 

tevékenység ellenőrzése; 

- A csoportos létszámcsökkentésnél előírt bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok 

betartásának ellenőrzése; 

- Álláskeresési ellátásra való jogosultság ellenőrzése; 

- Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavégzésével kapcsolatos 

ellenőrzés; 

- Benyújtott elszámolások szabályszerűségének ellenőrzése; 

- A GINOP 5.1.1., GINOP 5.2.1., TOP 5.1.1., TOP 6.8.2., TOP 5.1.2. (SZVZ), TOP 5.1.2. (M2) 

kiemelt projektek keretében nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése; 

- A célcsoportnak biztosított támogatási eszközök tárgyévben tervezett kifizetései 

felhasználásának projekten belüli helyszíni ellenőrzése legalább a célcsoport 5%-ára 

kiterjedően (a GINOP és TOP támogatások esetén az Irányító Hatóság részéről elvárás a 

kifizetett összeg 5%-át lefedő ellenőrzés teljesítése); 

- Képzési támogatások felhasználásának ellenőrzése; 

- Munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásának a hatósági szerződésben / vállalkozási 

szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése; 

- Munkaerőpiaci programok keretében nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó kifizetések 

ellenőrzése, a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. 

 

Közfoglalkoztatás ellenőrzése 

 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 

törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, továbbá a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 
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Korm. rendelet szabályaira tekintettel a Belügyminisztérium,  mint a közfoglalkoztatási feladat 

szakmai irányítója meghatározta a közfoglalkoztatásra vonatkozó  2019. évi országos hatósági 

ellenőrzés tervét. 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a Belügyminisztérium 

iránymutatása alapján készítette el a 2019. évre vonatkozó Ellenőrzési Tervét. 

 

Az ellenőrzés célja 
 

A közfoglalkoztatási programok keretében megítélt pénzügyi támogatások felhasználása 

szabályszerűségének és hatékonyságának kontrollja, továbbá annak vizsgálata, hogy az 

alkalmazott gyakorlat mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak, a minőségi 

elvárásoknak. 

 

Az ellenőrzés tárgya 
 

Az ellenőrzések a beérkezett kérelmekre és a kérelmek alapján megkötött hatósági 

szerződésekre, valamint a szerződésben és mellékleteiben vállalt / előírt kötelezettségek 

teljesítésére irányulnak. 

 

A közfoglalkoztatás eszközrendszerének elemzése és ellenőrzése, ezen belül a 

közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök, a napi munka teljesítményének 

nyilvántartása, az eszközök kiadása – visszavétele, a munka- és védőruha használata, a 

kártérítési eljárások, az elvégzett munkamennyiségi és minőségi ellenőrzése. 

 

Az ellenőrizés időszaka 
 

Az ellenőrzés általános időszaka a 2018. január 1. és az ellenőrzés napja közötti időszak, 

ugyanakkor a pénzügyi elévülési időn belül ez korlátlanul kiterjeszthető. 

 

Az ellenőrzés ütemezése 
 

Az ellenőrzésnek igazodni kell a támogatások időbeli ütemezéséhez, ennek megfelelően: 

 országos programok keretében történő foglalkoztatás ellenőrzése folyamatos 

 hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok ellenőrzése elsősorban II-III. negyedév 

 járási startmunka mintaprogramok ellenőrzése elsősorban II. és IV. negyedév 

 egyedi engedélyezésű és pilot programok ellenőrzése folyamatos 

 GINOP 6.1.1.-15 képzési programhoz biztosított közfoglalkoztatás ellenőrzése a képzés 

ideje alatt folyamatos. 

 

Az ellenőrzés tervezése 
 

Az ellenőrzés tervezése előtt szükséges az egyes támogatástípusok, pilot programok és egyedi 

elbírálású támogatások veszélyeit, valamint a településeken nyilvántartott és a közülük 

foglalkoztatni tervezett álláskeresők létszámát is figyelembe vevő kockázatelemzést készíteni. 

Ez alapján szükséges az éves ellenőrzési tervet és annak megvalósítására a havi szintű 

ütemezést megtervezni, amelyek teljesülését járási és megyei szinten folyamatosan szükséges 

vizsgálni. 
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Az ellenőrzés módszere 
 

- adat és információgyűjtés 

- iratellenőrzés 

- helyszíni ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés szempontjai 
 

Az ellenőrzés a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható 

támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és 

a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 

szabályainak helyes alkalmazására irányul. Ennek keretében a vizsgálat részei: 

 

- támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságának és a kérelemben foglalt 

adatok valódiságának ellenőrzése 
 

- a közfoglalkoztatási programok működtetése, ezen belül 

 a hatósági szerződéskötés szabályszerűsége 

 a vállalt kötelezettségek teljesítése, különösen a szociális szövetkezet alakítására 

vonatkozóan 

 az eszközbeszerzések elszámolása, egyedi nyilvántartása, eszközök használata, 

üzem- és kenőanyag felhasználás indokoltsága 

 a bérfizetések jogcím szerinti kontrollja, különösen a garantált bérrel 

foglalkoztatottak esetében 

 az igénylések szabályszerűsége 

 a munkateljesítmények kontrollja 

 a termelt mennyiségek és felhasználásuk / értékesítésük nyilvántartása 

 a keletkezett bevétel felhasználása 

 a program záró beszámolójának értékelhetősége, valóságtartalma 
 

- a hatósági szerződés és általános szerződési feltételek megsértése miatti szankciók 

alkalmazásának gyakorlata 
 

- az ellenőrzés alapján a szükségessé váló intézkedések (támogatás visszakövetelése és 

büntető eljárás kezdeményezése) megtétele, az intézkedések eredményének nyomon 

követése 
 

- a közfoglalkoztatás eszközrendszerének és eredményeinek elemzése 
 

- az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat 

végrehajtásának feladatellátása, különös tekintettel 

 a programba vonás korlátainak alkalmazására, különösen a 25 év alattiak és a 

szakképzett álláskeresők esetében 

 közfoglalkoztatásban résztvevők az elsődleges piaci állásba történő közvetítésére. 

 

A Belügyminisztérium elvárása, hogy az országos közfoglalkoztatási programok kivételével 

valamennyi programfajtára vonatkozóan évente a kötelezettségvállalás összegének legalább 

10%-át lefedő ellenőrzés kerüljön végrehajtásra. 
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Emellett elvárás az országos programok esetében évente az adott megyében 

közfoglalkoztatásban részt vevők létszámának 10%-át érintő ellenőrzés végrehajtása. 

Az országos programok esetében különös figyelemmel kell lenni arra, hogy amíg a 

közfoglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatal a pénzügyi teljesítést is ellenőrzi, 

addig a közfoglalkoztatás helye szerint illetékes kormányhivatal csak a foglalkoztatás 

szabályszerűségét ellenőrzi. 

 

A Foglalkoztatási Főosztály és a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai a közfoglalkoztatás 

támogatás vonatkozásában cél-, és utóellenőrzést végeznek. 

 
 

Visszacsatolás rendszere 

 

Az ellenőrzések lezárását követően szükséges a döntéshozók számára a megfelelő 

visszajelzés. Ennek formája ellenőri jelentés, vagy összefoglaló értékelés lehet. 
 

Az intézkedési javaslat döntéshozói jóváhagyása esetén szükségszerű az első fokon eljáró 

szervezeti egységtől a megtett intézkedésekről szóló visszajelzés és annak nyomon követése 

is. 
 

 

Az ellenőrzések havi tervezéséről és tényleges megvalósulásukról a szakmai felügyeletet 

gyakorló Belügyminisztérium számára a mindenkor hatályos „A közfoglalkoztatási programok 

munkaerőpiaci hatósági ellenőrzéséről” szóló eljárásrend szabályai szerint ad számot a Nógrád 

Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya. 
 

Az éves ellenőrzések megvalósulásáról a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése 

alapján összegző jelentés készítése és a szakmai irányító miniszter részére történő 

megküldése, területi és támogatástípusonkénti, valamint ellenőrzési forma szerinti bontásban 

az ellenőrzési időszakot követő  30. napig. 

 

A munkaerőpiaci ellenőrzés további feladatai 

 

Az ellenőrzések eredményessége érdekében cél az együttműködés továbbfejlesztése a 

Foglalkoztatási Osztályok szakmai feladatokat ellátó ügyintézőivel. Másrészt kiemelt feladat a 

hatósági ellenőrzések megállapításairól, a vizsgálatok eredményéről való tájékoztatás révén a 

kockázati tényezők csökkentése, valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztálya és a Foglalkoztatási Osztályok által nyújtott támogatások felhasználásának, 

szabályszerűségének és hatékonyságának elősegítése, a helyes irányú, egységes joggyakorlat 

kialakítása. 

 

Munkánk során kapcsolatot tartunk, egyeztetéseket folytatunk más hatóságokkal (NAV Nógrád 

Megyei Adó- és Vámigazgatósága, NAV Észak-magyarországi Regionális Bűnügyi 

Igazgatósága, Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság), továbbá szükség esetén ezen szervek, 

hatóságok részére adatszolgáltatást teljesítünk, tájékoztatást nyújtunk. 
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2019. évre tervezett ellenőrzések 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának illetékességi területén a 

különféle forrásokból folyósított támogatások felhasználását 1 fő munkaerőpiaci ellenőr és 1 fő 

GINOP helyszíni ellenőr vizsgálja. Az ellenőri létszám a 2018. évhez képest 1 fő munkaerőpiaci 

ellenőri létszámmal csökkent. 

 

A 2019. évi ellenőrzési tervezésünk során az egyes támogatási eszközöknél különböző 

mértékben meghatározott %-os elvárások teljesítése érdekében az ellenőrzési darabszámot 

megállapítottuk, főosztályi szinten összesen 222 db ellenőrzés végrehajtását terveztük, mely a 

lekötött, illetve kifizetett összeg nagyságától függően év közben változhat. 

 

Tervezésünk során kieső időként csak a fizetett szabadságokra eső napokat vettük figyelembe, 

más kieső idővel (betegség miatti távollét, váratlan esemény bekövetkezése) nem terveztünk. 

Ilyen események bekövetkezése, továbbá a soron kívüli ellenőrzések számának növekedése 

esetén az egyes támogatási eszközökre meghatározott ellenőrzések száma, aránya változhat. 

 

 

Sorszám Megnevezés 
Tervezett 

ellenőrzések száma 
Ellenőrzések 

típusa 

1. Közfoglalkoztatás támogatása 

1.1. Foglalkoztatási Főosztály  20 cél 

1.2. Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai 100 cél 

2. GINOP projektek 

2.1. 

GINOP 5.1.1. projekt 

   Képzés 2 cél 

   Bértámogatás 2 cél 

   Bérköltség támogatás 25 cél 

   Vállalkozóvá válás 3 cél 

   Mobilitás támogatás 3 cél 

   Lakhatási támogatás 5 cél 

2.2. 

GINOP 5.2.1. projekt 

   Képzés 2 cél 

   Bértámogatás 2 cél 

   Bérköltség támogatás 20 cél 

   Vállalkozóvá válás 1 cél 

   Mobilitás támogatás 3 cél 

   Lakhatási támogatás 5 cél 

2.3. 
GINOP 6.1.1. projekt 

   Képzés 4 cél 

3. TOP projektek 

3.1. 
TOP 5.1.1. projekt 

   Képzés 1 cél 
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   Bértámogatás 2 cél 

   Bérköltség támogatás 5 cél 

   Vállalkozóvá válás 2 cél 

   Mobilitás támogatás 1 cél 

3.2. 

TOP 6.8.2. projekt 

   Képzés 1 cél 

   Bérköltség támogatás 10 cél 

   Vállalkozóvá válás 1 cél 

3.3. 

TOP 5.1.2. projekt (SZVZ) 

   Képzés 1 cél 

   Bértámogatás 2 cél 

   Bérköltség támogatás 15 cél 

   Vállalkozóvá válás 2 cél 

   Mobilitás támogatás 1 cél 

3.4. 

TOP 5.1.2. projekt (M2) 

   Képzés 1 cél 

   Bértámogatás 1 cél 

   Bérköltség támogatás 8 cél 

   Vállalkozóvá válás 2 cél 

   Mobilitás támogatás 1 cél 

4. Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozott támogatások  

4.1. 

Mikro-, kis- és középvállalkozások 
munkahelyteremtő beruházásának támogatása 
(megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, 
beruházás fenntartási kötelezettség) 

60 cél 

4.2. Vállalkozóvá válás támogatása 2 cél 

4.3. Szolgáltatásvásárlás 1 cél 

4.4. Bérgarancia Alaprészből folyósított 
támogatások 

1 cél 

4.5. 
Álláskeresési ellátásokhoz szükséges 
igazolólapok kitöltésének ellenőrzése 4 cél 

Foglalkoztatási Főosztály SZHCS ellenőrzése 

összesen: 
222  

Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai 

(közfoglalkoztatás támogatás) ellenőrzése összesen: 
100  

 

 

A Foglalkoztatási Főosztály éves ellenőrzési tervének havonkénti ütemezése: 

 

 

Január: 

1 db GINOP  5.1.1. Képzés támogatás 

1 db GINOP  5.2.1. Képzés támogatás 

4 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás 
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        (megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 
 

Felelős: munkaerőpiaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

Február: 

1 db Közfoglalkoztatás támogatás 

2 db GINOP  6.1.1. Képzés támogatás 

1 db GINOP  5.1.1. Bérköltség támogatás 

5 db GINOP  5.1.1. Lakhatási támogatás 

5 db GINOP  5.2.1. Lakhatási támogatás 

1 db Szolgáltatás vásárlás támogatás (NFA decentralizált keret) 

5 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás 

        (megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 
 

Felelős: munkaerőpiaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

Március: 

2 db Közfoglalkoztatás támogatás 

1 db TOP  5.1.1. Képzés támogatás 

1 db TOP  6.8.2. Képzés támogatás 

1 db TOP  5.1.2. (M2) Képzés támogatás 

8 db GINOP  5.1.1. Bérköltség támogatás 

4 db Álláskeresési ellátásokhoz szükséges igazolólapok kitöltésének ellenőrzése 

6 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás 

     (megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 
 

Felelős: munkaerőpiaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

Április: 

2 db Közfoglalkoztatás támogatás 

2 db GINOP 6.1.1. Képzés támogatás 

 13 db GINOP  5.1.1. Bérköltség támogatás 

 6 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás 

        (megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 
 

Felelős: munkaerőpiaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

 

Május: 

2 db Közfoglalkoztatás támogatás 
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1 db GINOP 5.1.1. Képzés támogatás 

1 db GINOP 5.2.1. Képzés támogatás 

10 db GINOP 5.2.1. Bérköltség támogatás 

 6 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás  

        (megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 
 

Felelős: munkaerőpiaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

Június: 

2 db Közfoglalkoztatás támogatás 

1 db TOP     5.1.2. (SZVZ) Képzés támogatás 

3 db GINOP 5.1.1. Vállalkozóvá válás támogatás 

1 db GINOP 5.2.1. Vállalkozóvá válás támogatás 

2 db TOP     5.1.1. Vállalkozóvá válás támogatás 

1 db TOP     6.8.2. Vállalkozóvá válás támogatás 

2 db TOP     5.1.2 (SZVZ) Vállalkozóvá válás támogatás  

2 db TOP     5.1.2 (M2)   Vállalkozóvá válás támogatás 

2 db Vállalkozóvá válás támogatás (NFA decentralizált keret) 

5 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás 

(megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási kötelezettség) 
 

Felelős: munkaerőpiaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

Július: 

2 db Közfoglalkoztatás támogatás 

7 db GINOP 5.2.1. Bérköltség támogatás 

1 db TOP     6.8.2. Bérköltség támogatás 

1 db TOP     5.1.2. (SZVZ) Bérköltség támogatás  

5 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás 

        (megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 
 

Felelős: munkaerőpiaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 
 

Augusztus: 

2 db Közfoglalkoztatás 

2 db GINOP 5.1.1. Bértámogatás 

2 db GINOP 5.2.1. Bértámogatás 

2 db TOP  5.1.1. Bértámogatás 

2 db TOP     5.1.2. (SZVZ) Bértámogatás 

1 db TOP     5.1.2. (M2) Bértámogatás 

2 db TOP     6.8.2. Bérköltség támogatás 

4 db TOP     5.1.2. (SZVZ) Bérköltség támogatás 
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1 db TOP     5.1.2. (M2) Bérköltség támogatás 

5 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás  

       (megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 
 

Felelős: munkaerőpiaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

Szeptember: 

2 db Közfoglalkoztatás 

2 db TOP     6.8.2. Bérköltség támogatás 

4 db TOP     5.1.2. (SZVZ) Bérköltség támogatás 

3 db TOP     5.1.2. (M2) Bérköltség támogatás 

5 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás  

        (megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 
 

Felelős: munkaerőpiaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

Október: 

2 db Közfoglalkoztatás 

3 db GINOP 5.1.1. Bérköltség támogatás 

3 db GINOP 5.2.1. Bérköltség támogatás 

1 db TOP     5.1.1. Bérköltség támogatás 

1 db TOP     5.1.2. (SZVZ) Bérköltség támogatás 

1 db TOP     5.1.2. (M2) Bérköltség támogatás 

3 db GINOP 5.1.1. Mobilitás támogatás 

3 db GINOP 5.2.1. Mobilitás támogatás 

1 db TOP     5.1.1. Mobilitás támogatás 

1 db TOP     5.1.2. (SZVZ) Mobilitás támogatás 

1 db TOP     5.1.2. (M2) Mobilitás támogatás 

5 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás 

       (megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 
 

Felelős: munkaerőpiaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

November: 

 

2 db Közfoglalkoztatás 

4 db TOP     5.1.1. Bérköltség támogatás 

4 db TOP     6.8.2. Bérköltség támogatás 

4 db TOP     5.1.2. (SZVZ) Bérköltség támogatás 

1 db TOP     5.1.2. (M2) Bérköltség támogatás 

1 db Bérgarancia Alaprészből folyósított támogatás (NFA decentralizált keret) 
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6 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás 

(megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási kötelezettség) 
 

Felelős: munkaerőpiaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

December: 

1 db Közfoglalkoztatás támogatás 

1 db TOP     6.8.2. Bérköltség támogatás 

1 db TOP     5.1.2. (SZVZ) Bérköltség támogatás 

2 db TOP     5.1.2. (M2) Bérköltség támogatás 

2 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatása  

       (megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 
 

Felelős: munkaerőpiaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

Rendszeres (napi, heti, havi) feladatok: 
 

 Havi ellenőrzési terv készítése 

 Ügyfelek ellenőrzésről történő kiértesítése 

 Felkészülés az ellenőrzésekre, iratanyag begyűjtés, adatgyűjtés 

 Ellenőrzési jegyzőkönyvek továbbítása az illetékes szervezeti egységek felé, 

szükség esetén intézkedési javaslattétel 

 Közfoglalkoztatás támogatás tárgyban megyei szintű beszámoló készítése 

minden hónapban az előző havi ellenőrzések számáról, annak tapasztalatairól a 

Belügyminisztérium részére 
 

Felelős: munkaerőpiaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője 

Határidő:  folyamatos 

 

Egyéb feladatok: 
 

Felettes szervek megkeresésére beszámoló készítése a soron kívüli ellenőrzések 

tapasztalatairól. 
 

Felelős: munkaerőpiaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője 

Határidő: folyamatos 
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D. Társadalombiztosítási Főosztály hatósági ellenőrzési terve 

 

D.1. Társadalombiztosítási Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 

 

Kiemelt célkitűzés, a 2010. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozó nyugdíjjogszerzési 
adatbázissal kapcsolatosan érkező ügyfelek által jelzett, vagy a hivatal által feltárt 
problémák kivizsgálása, mindezek figyelembevételével célkitűzésként fogalmazódik meg, 
hogy az ellenőrzés a mindenkor hatályos anyagi és eljárásjogi szabályok keretei között a 
nyugdíj-váromány épségének megőrzése érdekében biztosítsa a nyugdíjbiztosítási adatok 
nyilvántartásba vételét oly módon, hogy a hatósági nyilvántartásban szereplő adatok valós, 
megbízható, ellenőrzött adatszolgáltatáson alapuljanak. 

A hatósági ellenőrzés segítse elő a nyugdíjak, továbbá minden olyan ellátás elbírálását, 
amelyek megállapítását és/vagy folyósítását jogszabály a nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szervek hatáskörébe utalja. 

A nyugdíjbiztosítási feladatok maradéktalan ellátása érdekében az nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szerv illetékességi területéhez tartozó, adatszolgáltatásra (nyilvántartás 
vezetésére) kötelezettek körében a hatósági ellenőrzés járuljon hozzá a jogszabályi 
előírások betartásához (betartatásához), a jogkövetés, az egységes jogalkalmazás 
biztosításához, az ellenőrzés határidőn belüli befejezéséhez. 

A hatósági ellenőrzés segítse elő, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető követelések 
érvényesítéséhez szükséges határozatok ténybeli alapját képező bizonyítékok 
rendelkezésre álljanak. 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél nyilvántartott jogerős határozatokon alapuló 
tartozások esetében a méltányossági jogkör gyakorlása tekintetében biztosítsa a 
döntéshez szükséges, kérelmező által közölt adatok tényszerű felülvizsgálatát. 

Hatósági ellenőrzés keretében – figyelemmel a rendelkezésre álló ellenőri kapacitásra is – 
ellenőrizze az irányadó jogszabály keretei között a jogutód nélkül megszűnő gazdálkodó 
szervezeteknél foglalkoztatott biztosítottak nyilvántartásban szereplő adatainak 
helyességét, a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásához szükséges iratok és nyilvántartások 
kezelését. 

Az ellenőrzések 2019-ben kiemelt céljai 

 

A hatósági ellenőrzés 2019. évben is segítse elő a Tny. 2013. január 1-jétől hatályos 

96/B.-96/E. §-aival bevezetett adategyeztetési eljárás jogintézményi kereteinek 

érvényesülését, a Tny. 96/A. § szerinti társadalombiztosítási egyéni számla keretében 

jelentkező igények megvalósulását, valamint a nyugdíjelbírálás során felmerülő kérdések 

tisztázását (különös tekintettel arra is, hogy az 1955-ös korosztály 2019. évben tölti be a 

nyugdíjkorhatárt) 

 
Az ellenőrzési terv összeállítását meghatározó kockázatkezelés irányai, az ellenőrzésre 
történő kiválasztás szempontjai: 
 

A Társadalombiztosítási Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály ellenőrei elsődlegesen a 
vitás nyugellátási, valamint nyilvántartási és adatszolgáltatási ügyekben megkeresés 
alapján járnak el; továbbá vizsgálatot folytatnak minden olyan ügyben, amelyben az 
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adategyeztetési, nyugdíjmegállapítási bizonyítási eljárás részeként a hatóság döntéseinek 
meghozatala érdekében közreműködése szükséges. 

A területi nyugdíjellenőrzési szakterület az ellenőrzéseit a nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szerv helyi és más szervezeti egységei, Magyar Államkincstár, illetve egyéb 
jogszabályokban meghatározott szervek megkeresésére végzi, ezért ezek a típusú 
ellenőrzések előre nem tervezhetőek; 

továbbá a 2010. január 1. előtti időszakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség 
elmaradása miatti célellenőrzés lehetősége elévült, az adatszolgáltatás elmaradása miatt 
szankció az ellenőrzés részéről nem alkalmazható.  

A 2019. évben várható ellenőrzések száma a 2017. évi statisztikai adatok, valamint a 
2018. évi előzetes adatok figyelembe vételével kerül tervezésre. 

A kockázatkezelésnek igazodnia kell a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási életút különböző 
szakaszaihoz, így különösen indokolt az ellenőrzésre történő kiválasztás az alakulás, a 
társasági formaváltás, az átalakulás, illetve a megszűnés eseteiben. 
 
Az alakulás, tevékenység megkezdését követően a működés, valamint a jogutód 
nélküli megszűnés időszakában elsődlegesen azon kötelezettekre kell 
összpontosítani, melyekre az alábbi kockázati tényezők valamelyike jellemző: 
 

- adatszolgáltatások elmaradása; 
- „0”-ás adattartalmú adatszolgáltatások benyújtása, különösen több egymást követő 

időszakban; 
- hiányos, hibás adatszolgáltatások, amelyek többszöri hatósági eljárások 

eredményeként is rendezetlenek. 
 
 
Az adatszolgáltatási életút bármely szakaszában vizsgálandó kockázatot jelent 
különösen annak megállapítása, hogy: 
 

- a gazdasági társaság a korábban a nyugdíjbiztosítási igazgatóság látókörébe került 
- adatszolgáltatási kötelezettségüket vélelmezhetően szándékosan nem teljesítő - 
fantom cégek tulajdonosainak és képviselőinek érdekeltségi körébe tartozik; 

- korábban még nem került sor ellenőrzés lefolytatásra a foglalkoztatónál, a 
mezőgazdasági őstermelőnél, az egyéni- vagy társas vállalkozásnál; 

- a foglalkoztatói iratgyűjtőkben elhelyezett ellenőrzési jegyzőkönyvek/hivatalos 
feljegyzések az ellenőrzött részére adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, 
pótlását, módosítását írták elő, azonban a KELEN adatbázis erre vonatkozó 
információt nem tartalmaz, vagy a hatósági ellenőrzés rendelkezéseinek 
megfelelően a jogszerű állapot helyreállítása az ellenőrzést követően nem valósult 
meg. 

 
Kiemelt kockázatként jelentkezik: 
 

- a csőd-, a felszámolási-, továbbá a végelszámolási eljárás során megszűnő, 
valamint a jogutód nélkül megszűnő társas vállalkozások köre. 

 
Az adategyeztetési eljárással kapcsolatos ellenőrzési feladatok 

 

Az adategyeztetési eljárást jellemzően hivatalból indítja a nyugdíjbiztosítási igazgatási 

szerv, valamint a biztosított/volt biztosított kérelmére is indulhat. 
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Az egyeztetési eljárás lefolytatása alatt az aktív életpályán szerzett összes jogviszony 

vizsgálata történik meg, melynek során az ellentmondások, hibák, hiányosságok, téves 

adatközlések tisztázásra kerülnek. Ennek következményeként ellenőrzés válhat 

szükségessé, melyet a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) és a társadalombiztosítási nyugellátásról 

szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 100. § (2) bekezdése alapján hivatalból is 

megindíthat. 

Az ellenőrzések folyamán az alábbi szempontoknak kell érvényesülni: 

A hivatalból indított eljárások során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az 

adategyeztetés korcsoportonként és ütemezetten történjen, ötéves korcsoportonként. Az 

adategyeztetési eljárás alatt fokozott gondossággal kell eljárni, mivel az adatok utólagos 

beszerzése, rekonstruálása, nyilvántartásba vétele során a csalás és visszaélés kockázata 

jelentősen növekedhet. 

Az adategyeztetési eljárással összefüggésben a nyilvántartás adatainak egyeztetése, 

valamint a biztosítási-, nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjához szükséges 

jogosultsági idő, korkedvezményes idő, művész és bányászati dolgozók kedvezményes 

ideje, kereseti adatok és egyéb adatok igazolása során folytatott hatósági ellenőrzések 

kapcsán a foglalkoztatás társadalombiztosítási minősítése továbbra is hangsúlyozott 

szerepet kap, indokolt esetben kezdeményezni kell a jogviszony átminősítését, esetleges 

törlését, járulék bevallási-, valamint járulékfizetési kötelezettség érvényesítését. 
A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv területi nyugdíjellenőrzési szakterületei a Tny. 100. §-

ában kapott felhatalmazás alapján folytatják eljárásaikat, a Ákr. rendelkezéseinek 

betartásával.  

Az ellenőrzési terv bázis adatai 
 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv illetékességi területén a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztályán belül a Társadalombiztosítási 
Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály szervezetben látja el feladatait.  

Az ellenőrzési terv megyei szinten tartalmazza a tervezésre vonatkozó adatokat. 

A bázisadatok az MÁK (volt ONYF) által rendszeresített ELLENŐRI program 2017. teljes 
évi valamint 2018. I-XI. havi statisztika lezárt ügyekre vonatkozó adatainak összesítésével 
kerültek meghatározásra. 

Ellenőrzések bázis adatai 

2017. évi 
lezárás 

ügyszám 
(db) 

2018. évi 
lezárás 

I-XI. hó  

ügyszám (db) 

Társzerv-, vagy szervezeti 
egység megkeresésére 
induló kötelező (nem 
tervezhető) ellenőrzések 

Nyugdíj ügy 1089 1403 

Adategyeztetési 
ügy 

1531 1292 

Ellenőrzések: 4 1 

Összesen: 2624 2696 
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A bázis adatok a 2019. évi tervezés arányainak meghatározásához, valamint az ellenőri 
kapacitás számbavételéhez szolgálnak alapul. Az ellenőri létszám 2015. április 1-től 5,5 fő, 
2017. január 01-től 6 fő, de 2 fő osztott munkaköre következtében tényleges ellenőri 
feladatot csak 5 fő lát el. 

Az ellenőrzési típusok tervezett arányszámai 
 

Az ellenőrzési ügytípusok tervezett arányszámainak meghatározása a bázisadatok és 
meghatározott kiemelt feladat figyelembevételével történik. 

Ellenőrzések tervezett arányai 2019. évben Bázis (2017 év) 

Társszerv-, vagy 
szervezeti egység 
megkeresésére 
induló kötelező (nem 
tervezhető) 
ellenőrzések 

Nyugdíj ügy 1 450 db 1 200 db 

Adategyeztetési 
ügy (Tny. 96/B-

96/E §) 
 1 000 db  1 500 db 

Összesen: 2 450 db 2 700 db 

 

A tervezés alapját a 2017. évi ellenőrzési adatok képezték, de a tervezésnél 
figyelembevételre kerültek a 2018. évi I-XI. havi tényadatok is.  

A 2019. évi tervezés során a nyugdíj ügyekhez kapcsolódó megkeresések esetében a 
bázishoz (2017. évhez) viszonyítva növekvő megkeresés számmal terveztünk, hiszen a 
tervezés évében az előző évek átlagától országosan több (közel 700.000 fő) személy tölti 
be a nyugdíj korhatárt, mivel a Nógrád Megyei Kormányhivatal TBFO TBNYEO kiemelt 
országos ellenőri feladatokat is ellát a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei 
Levéltárának Tiribesen lévő fióklevéltáránál.    

 

A Tny. 96/B.-96/E. §-ai kapcsán induló ellenőrzések esetében pedig a 2017. évhez 
viszonyítva csökkenő megkereséssel számolunk. Az 1960-1964 közötti korosztály 
adategyeztetési ügyeinek indítása, illetőleg lezárása 2018.12.31. fordulónappal 
megtörténik. Ezt követően 2019. évben új korosztály adategyeztetési ügyeinek indítását 
nem tervezi a nyugdíj szakterület, cél a 2018. évben elindított ügyek lezárása, valamint az 
ütemezésből hatósági bizonyítvány kiadása miatt az adategyeztetésből kimaradt ügyfelek 
esetében az adategyeztetési eljárás teljes körű lefolytatása. Ezen túl a Tny. 96/C § (2) 
bekezdés szerinti biztosítottak esetében hivatalból új értesítést kell küldeni és 
adategyeztetési eljárást kell elvégezni.  

A 2019. évi terv, illetőleg a 2017. évi és 2018. I-XI havi lezárt ügyek ügytípusonkénti tételes 
bontását az alábbi táblázat tartalmazza. (Megjegyzés: a tanúmeghallgatások száma csak 
az öregségi nyugdíjak, korkedvezményre jogosító idő vizsgálata és a szolgálati idő 
vizsgálata kapcsán lefolytatott meghallgatásokat takarja, az adategyeztetés során végzett 
meghallgatások száma az adategyeztetési soron került feltüntetésre.) 
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Adategyeztetési eljárással kapcsolatos várható ellenőri feladatok végrehajtása a 
jelenlegi ellenőrzési kapacitás mellett aggályos, mivel az Ákr. hatálybalépése 
egyrészről a hatósági ellenőrzéseknél a jelenlegi döntően egy fővel végzett feladattal 
ellentétben minden esetben két főt ír elő, másrészről fokozott figyelmet igényel a 
megváltozott ügyintézési határidők betartását illetően.  

 

 

 

Ügytípus/tevékenység 
2019. 

évi terv 

(db) 

2018.  

I-XI. hó 

(db) 

 

2017. 
év 

(db) 

Adategyeztetés 1000 1292 1531 

Bérellenőrzés 25 21 35 

Béradatok ellenőrzése/bérkigyűjtés 1278 1230 900 

Szolgálati idő vizsgálata 60 59 71 

Korkedvezményre jogosító idő vizsgálata 15 21 11 

Tanúmeghallgatás 8 7 4 

Környezettanulmány 4 4 5 

Együttélés vizsgálata 35 39 27 

Ügy áttétele 25 22 36 

Nyugdíjigénylő megkeresése 0 0 0 

Ügyirat összesen: 2450 2695 2620 

Átfogó ellenőrzés 0 0 0 

Célellenőrzés 0 0 2 

Felszámolási eljárás/végelszámolás miatt 
záróellenőrzés 0 

1 
1 

Megszűnt egyéni vállalkozó záró 
ellenőrzése 0 

0 
0 

Egyéb 0 0 1 

Ellenőrzés összesen: 0 1 4 

Ügyirat és ellenőrzés összesen: 2450 2696 2624 
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Tervezett ellenőrzések 
 

A hatósági ellenőrzések egyrészről a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek, más 
hatóságok, jogszabályban meghatározott egyéb szervek megkeresései alapján, továbbá 
magánszemélyek kérelme alapján indulhatnak, az e típusú kötelező ellenőrzések 
folyamatos ellenőrzési feladatot jelentenek, nem tervezhetőek, de prioritást élveznek. 

Az országosan egységes és jogszerű gyakorlat biztosítása érdekében kötelező 
ellenőrzések az ellenőrzési tervben nem kerülnek előirányzásra. 

Tekintettel arra, hogy 2010. január 1. napjától a nyugdíjbiztosításhoz kapcsolódó 
munkáltatói adatszolgáltatást a NAV kezeli, tartja nyilván, az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. tv. (Art.) 164. § (1) bekezdése szerinti elévülési idő miatt célellenőrzést tervezni 
nem lehet. 

Az ellenőrzési terv végrehajtásának határideje: folyamatos 

Felelős: főosztályvezető, osztályvezető, ellenőr-revizor, ellenőrök. 

A tárgyévben lefolytatott hatósági ellenőrzések számának, eredményének, a jogsértések 
típusának, valamint az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó statisztikai adatoknak a 
nyilvántartására az MÁK által működtetett Ellenőri Program szolgál. 

 

 

D.2.  Egészségbiztosítási Osztály  

 

A 2019. január 1-jétől hatályos, az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII.2.) 
Korm. rendelet 1. §-a szerint, e rendelet alkalmazásában egészségbiztosítási szerv: 

a) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK), 

b) az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: kormányhivatal), 

c) a kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, 
megyeszékhelyen működő járási hivatala, illetve a fővárosban Budapest Főváros 
Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban együtt: megyeszékhely szerinti 
járási hivatal), 

d) a kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatala [a c) és a d) pont a továbbiakban együtt: járási hivatal] és 

e) az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró Magyar Államkincstár központi 
szerve (a továbbiakban: Központ). 

Ezen Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a kormányhivatal és a járási hivatal 
egészségbiztosítást érintő feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és 
szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az egészségbiztosításért felelős miniszter gyakorolja.  
A (2) bekezdés tartalmazza, hogy a NEAK közreműködik a miniszternek a kormányhivatal, 
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valamint a járási hivatal (1) bekezdés szerinti szakmai irányításával kapcsolatos feladatai 
ellátásában. 

 

A 386/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerint a kormányhivatal az 
egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja többek között a foglalkoztató, valamint a 
kifizetőhely felügyeletével kapcsolatos feladatokat.   

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Ebtv.) végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (5) 
bekezdése szerint a Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a 
kormányhivatalt jelöli ki az Ebtv. 81. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.  

Az Ebtv. 81. § (1) bekezdése szerint: „Az egészségbiztosító szak- és pénzügyi ellenőrzése 
kiterjed az egészségbiztosítás pénzbeli, illetőleg baleseti ellátásaival összefüggő nyilvántartási 
és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a társadalombiztosítási kifizetőhelyek 
hatáskörébe tartozó ellátásoknak és szolgáltatásoknak a jogosultak részére történő 
megállapítására, folyósítására, továbbá az ezekkel összefüggő ügyviteli feladatok ellátására.” 

A kormányhivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(továbbiakban: Ákr.) 99. §-a alapján hatósági-, 121. §-a alapján felügyeleti ellenőrzést 
végez.  

Fenti jogszabályi előírásokat vette figyelembe az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében 
eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: NMKH) a 2019. évi hatósági ellenőrzési 
terve elkészítésekor. 

Az ellenőrzések célja a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésének vizsgálata, 
különös tekintettel az alábbiakra:  

 Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók esetén a szakmai 
jogszabályok gyakorlati alkalmazásának és az eljárásjogi szabályok betartásának 
ellenőrzése.  

 Foglalkoztatók esetében az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapításához 
szükséges adatszolgáltatás helyességének vizsgálata. 

 A bejelentési, adatszolgáltatási és nyilvántartási szabályok betartatása. 

 Az egészségbiztosítási ellátásokhoz való hozzájutás, társadalombiztosítási jogok és 
kötelezettségek együttes érvényesülésének biztosítása. 

 Egységes jogalkalmazás elősegítése. 
 

Az ellenőrzés elsődleges irányelve a prevenció, az ellenőrzött foglalkoztatók és kifizetőhelyek 
munkájának segítése. Mindezekkel az egészségbiztosításhoz kapcsolódó jogszerű 
feladatellátását, valamint a pénzbeli ellátások jogszerű és helyes összegben történő 
megállapítását kívánjuk elérni. Célunk az Egészségbiztosítási Alap védelme, emellett a 
biztosított személyek jogainak és kötelezettségeinek maradéktalan érvényre juttatása és az 
egészségbiztosítási ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, a társadalombiztosítás 
szolgáltató jellegének kihangsúlyozása mellett.   

Az NMKH ellenőrzési kötelezettsége kiterjed:  

- A biztosítottakra, mint a társadalombiztosítási jogviszony alanyaira. 
- A foglalkoztatónak minősülő jogi és természetes személyekre, jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaságokra, egyéb szervezetekre, költségvetés alapján 
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gazdálkodó szervezetekre, illetőleg egyéb szervekre, továbbá egyéni vállalkozókra és 
az „önfoglalkoztatók”-ra. 

- A társadalombiztosítási kifizetőhelyekre. 
 

Az NMKH által alkalmazott ellenőrzési típusok és szempontok a következők: 

 

 Átfogó ellenőrzés társadalombiztosítási kifizetőhelyek és kifizetőhelyet nem működtető 
foglalkoztatók esetében, melynek során teljes körűen vizsgáljuk az egészségbiztosítással 
összefüggő jogszabályok betartását, az ezzel kapcsolatos feladatellátást és 
adatszolgáltatást.  
 

Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók esetében: 

 

A kiválasztás szempontja, hogy az elévülési időn (5 éven) belül legalább egy alkalommal 
átfogó ellenőrzést tartsunk. Jogszabályi feltételek megléte esetén a foglalkoztatónak 
társadalombiztosítási kifizetőhely létesítésére történő kötelezése, illetve a foglalkoztató 
kérelme alapján, a feltételek fennállása esetén a megállapodás előkészítése és a 
megállapodásban foglaltak betartásának ellenőrzése szintén a Kormányhivatal hatáskörébe 
tartozik.  

Kiemelten vizsgáljuk a következőket:  

 Az Ebtv., valamint a Vhr. 2018. január 1-től hatályba lépett, a kifizetőhelyeket is érintő 
rendelkezéseinek végrehajtását, különösen: 

- Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítására vonatkozó 
szabályok betartását, az ellátásokra való jogosultság, az ellátások napi 
alapjának és összegének helyességét. 

- Az ügyintézési határidők betartását. 
- A kifizetőhelyi nyomtatványok kiállítását és vezetését.  

 A kifizetőhelyek által lefolytatott hatósági eljárásokat: 2017. december 31-ig a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvényben,  
2018. január 01-jétől az Ákr.-ben foglaltak alkalmazását. 
 

Ellenőrzésre kerülnek továbbá: 

- Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének alapját képező pénzbeli 
egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség teljesítése. 

- Pénzügyi és számviteli előírások, valamint az elszámolási kötelezettség betartása. 
- „A társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolása” 

elnevezésű nyomtatványon közölt adatok helyessége. 
- A biztosítási kötelezettség elbírálása, a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítése (Pl.: a biztosított személyek nyilvántartásba vétele, és ennek igazolása, 
munkabalesetek esetén a foglalkoztató adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése, 
betegszabadság kiadása, társadalombiztosítási igazolványok kiállítása, 
jövedelemigazolás kiadása, statisztikai jelentési kötelezettség teljesítése). 

- A biztosítottak részére a biztosítási jogviszonyukkal kapcsolatos, 1997. évi LXXX. 
törvény (továbbiakban: Tbj.) 44. § (5) bekezdése szerinti, NAV felé történő bejelentés 
adatairól és időpontjáról az igazolás kiadása. 
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- Az esetleges jogalapnélküli kifizetés, vagy pótutalás megállapításával kapcsolatos 
gyakorlat. 

- A társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére kiadott Tájékoztatóban előírt feladatok 
teljesítése. 

 

Társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók esetében: 

A kiválasztás szempontjai:  

- Magasabb létszámmal működő foglalkoztatók, ahol nagyobb számban fordult elő 
egészségbiztosítási pénzbeli ellátás iránti kérelem. 

- Rendszeresen előforduló téves, hiányos adatszolgáltatást nyújtó foglalkoztatók. 
 

Kiemelten vizsgáljuk a következőket:  

- A biztosítási jogviszony Tbj. 44. § (5) bekezdése szerinti, NAV felé történő 
bejelentéséről szóló igazolás kiadása. 

- Ellátás igénylésekor a kérelem és igazolások átvételének, beérkezésének az 
igazolása. 

- A pénzbeli ellátások megállapításához közölt adatok helyessége. 
- Az elektronikus úton benyújtott ellátás iránti kérelmek esetében az elektronizált 

dokumentumon és a papíralapú eredeti igazoláson lévő adatok egyezősége. 
 

Ellenőrzésre kerülnek továbbá: 

- Biztosított személyek nyilvántartásba vétele és ennek igazolása. 
- A biztosítási kötelezettség elbírálása, a pénzbeli ellátások vonatkozásában a 

pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség teljesítése. 
- Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak elbírálásához szükséges okmányok, 

nyilvántartások megléte. 
- A foglalkoztatóhoz benyújtott kérelmeknek az ellátás megállapítására és 

folyósítására illetékes szervhez történő továbbítása (a kérelem továbbítása 
határidőben történte-e meg). 

 

 Téma ellenőrzés során az azonos jellegű feladatok végrehajtását egy időben több 
kifizetőhelynél, esetleg foglalkoztatónál vizsgáljuk.  
A társadalombiztosítási kifizetőhelyek esetén a 2018. évi ellenőrzéseknél tapasztalt hibák, 
hiányosságok alapján az Ákr. gyakorlati alkalmazására vonatkozóan tervezünk 
témaellenőrzést, amely kiterjed a határidők számítására, az ügyintézési határidő 
betartására, a sommás és teljes eljárás szabályaira, a döntések formáira, valamint saját 
hatáskörben történő módosításának szabályaira. Ezzel az Ákr. betartatását és az esetleges 
téves gyakorlat megszűntetését kívánjuk elérni.  

 Célellenőrzés egy adott, konkrét egyedi ügy, feladat kivizsgálására irányul. Célellenőrzést 
nem előre tervezetten, hanem más szerv felkérésére, vagy bejelentés, panasz esetén 
végzünk. A célellenőrzéseket a tervben nem lehet számszerűsíteni. Ilyen típusú 
ellenőrzések társadalombiztosítási kifizetőhelyeknél és kifizetőhelyet nem működtető 
foglalkoztatók esetében is lehetnek. 
 

 Utóvizsgálat egy korábbi ellenőrzés során előírt feladatok, intézkedések teljesítésének és 
azok hatásának vizsgálatára irányul. 2019. évben azok az utóvizsgálatok várhatók, 
amelyek esetében a feladatok előírása 2018. évben történt. Ezen túlmenően a 2019. évben 
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történt ellenőrzések során talált eltérések is indokolhatnak utóvizsgálatot, melyet jelenleg 
nem lehet előre látni, így tervezni sem. 

 
 

 Záróellenőrzés megtartása kötelező a társadalombiztosítási kifizetőhely megszűnése 
esetén.  

 

Ellenőrzést, helyszíni eljárást folytatunk továbbá az ellenőrzési tervben nem nevesíthető 
alábbi esetekben:  

- Amennyiben a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervtől 
felkérés érkezik a székhelytől eltérő illetékességi területen működő kifizetőhelyen vagy 
foglalkoztatónál lefolytatandó eljárásra. 

- Más szerv megkeresése a foglalkoztató mulasztásának, téves adatszolgáltatásának 
feltárására irányul. 

 

Az ellenőrzések lefolytatásáért az egészségbiztosítási ellenőrzési szakügyintézők felelősök. 

Az ellenőrzések határideje: havi ütemezés szerint, indokolt esetben soron kívül. 

Az NMKH egészségbiztosítási pénztári feladatkörében ellátott ellenőrzések speciális 
jellegüknél fogva a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti együttes eljárás (összevont 
ellenőrzés) alá nem vonhatók. 

 



 

 

 

 

E. A Hatósági Főosztály hatósági ellenőrzési terve 

 

E.1. Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály 

 
 

Az ellenőrzés 
tervezett 

időpontja* 
Az ellenőrzés tárgya** Ellenőrzött szerv 

Az ellenőrzés 
jellege és módszere 

Az ellenőrzést 
végző 

2019. március-
május 

A bejelentés és működési engedély köteles 
kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági 
ügyek komplex vizsgálata, valamint a szálláshely 
üzemeltetéssel kapcsolatos eljárások ellenőrzése.. 

Szécsény Város 
Polgármesteri Hivatal 

az előzetesen bekért 
iktatott iratok 
jegyzékéből 
véletlenszerűen 
kiválasztott ügyek 
vizsgálata iratbekérés 
útján  
 
helyszíni ellenőrzést 
csak azokon a 
területeken indokolt 
tartani, ahol az 
ellenőrzés kiterjed a 
tárgyi feltételek 
ellenőrzésére is 
 
a vizsgálatot végző 
megítélése alapján a 
tárgykörben írásbeli 
beszámoló is kérhető 

munkaköri 
leírásában 
kereskedelmi 
feladatok ellátására 
kijelölt hatósági 
szakügyintéző 

Az anyakönyvi területen alkalmazandó anyagi jogi, 
illetve eljárás jogi szabályok betartásának vizsgálata, 
különös tekintettel az Elektronikus Anyakönyvi 
Nyilvántartási Rendszer (EAK) vezetésével 
kapcsolatos feladatokra, az EAK működése során 
tapasztalt problémákra, illetőleg ezek orvoslására. 

munkaköri 
leírásában 
anyakönyvi 
feladatok ellátására 
kijelölt hatósági 
szakügyintéző 

Adóügyi tevékenység komplex ellenőrzése 

munkaköri 
leírásában adóügyi 
feladatok ellátására 
kijelölt hatósági 
szakügyintéző 

Telephely bejelentési és telepengedélyezési 
eljárások ellenőrzése 

munkaköri 
leírásában 
telepengedélyezési 
feladatok ellátására 
kijelölt hatósági 
szakügyintéző 
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Vízgazdálkodási engedélyezési eljárások ellenőrzése 

munkaköri 
leírásában a feladat 
ellátására kijelölt 
hatósági 
szakügyintéző 

 

Az ellenőrzés 
tervezett 

időpontja* 
Az ellenőrzés tárgya** Ellenőrzött szerv 

Az ellenőrzés 
jellege és 
módszere 

Az ellenőrzést 
végző 

2019. április- 
június 

Vezetési jogosultság szünetelését elrendelő 
döntésekben a szünetelés okának, időtartamának 
jogszerű feltüntetése, az irányadó eljárási szabályok 
érvényesülése, a határozatok végrehajtására tett 
intézkedések vizsgálata 

NMKH Szécsényi Járási 
Hivatal 
  

az előzetesen 
bekért iktatott 
iratok 
jegyzékéből 
véletlenszerűen 
kiválasztott 
ügyek vizsgálata 
iratbekérés útján  
a vizsgálatot 
végző 
megítélése 
alapján a 
tárgykörben 
írásbeli 
beszámoló is 
kérhető 

munkaköri 
leírásában 
közlekedési 
igazgatási feladatok 
ellátására kijelölt 
hatósági 
szakügyintéző 

A hadigondozotti ellátásokra vonatkozó igények 
elbírálásának és a vonatkozó nyilvántartások 
ellenőrzése 

munkaköri 
leírásában 
hadigondozotti 
ellátásokkal 
kapcsolatos 
feladatok ellátására 
kijelölt hatósági 
szakügyintéző 
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Az ellenőrzés 
tervezett 

időpontja* 
Az ellenőrzés tárgya** Ellenőrzött szerv 

Az ellenőrzés 
jellege és módszere 

Az ellenőrzést 
végző 

2019. szeptember-
november 

A bejelentés és működési engedély köteles 
kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági 
ügyek komplex vizsgálata, valamint a szálláshely 
üzemeltetéssel kapcsolatos eljárások ellenőrzése. 

Bátonyterenye Város 
Polgármesteri Hivatal 

az előzetesen bekért 
iktatott iratok 
jegyzékéből 
véletlenszerűen 
kiválasztott ügyek 
vizsgálata iratbekérés 
útján  
 
helyszíni ellenőrzést 
csak azokon a 
területeken indokolt 
tartani, ahol az 
ellenőrzés kiterjed a 
tárgyi feltételek 
ellenőrzésére is 
 
a vizsgálatot végző 
megítélése alapján a 
tárgykörben írásbeli 
beszámoló is kérhető 

munkaköri 
leírásában 
kereskedelmi 
feladatok 
ellátására 
kijelölt hatósági 
szakügyintéző 

Az anyakönyvi területen alkalmazandó anyagi jogi, 
illetve eljárás jogi szabályok betartásának vizsgálata, 
különös tekintettel az Elektronikus Anyakönyvi 
Nyilvántartási Rendszer (EAK) vezetésével 
kapcsolatos feladatokra, az EAK működése során 
tapasztalt problémákra, illetőleg ezek orvoslására. 

munkaköri 
leírásában 
anyakönyvi 
feladatok 
ellátására 
kijelölt hatósági 
szakügyintéző 

Adóügyi tevékenység komplex ellenőrzése 

munkaköri 
leírásában 
adóügyi 
feladatok 
ellátására 
kijelölt hatósági 
szakügyintéző 

Telephely bejelentési és telepengedélyezési 
eljárások ellenőrzése 

munkaköri 
leírásában 
telepengedélye
zési feladatok 
ellátására 
kijelölt hatósági 
szakügyintéző 

Vízgazdálkodási engedélyezési eljárások ellenőrzése 
munkaköri 
leírásában a 
feladat 
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ellátására 
kijelölt hatósági 
szakügyintéző 

 

Az ellenőrzés 
tervezett 

időpontja* 
Az ellenőrzés tárgya** Ellenőrzött szerv 

Az ellenőrzés 
jellege és módszere 

Az ellenőrzést 
végző 

2019. szeptember-
november 

Vezetési jogosultság szünetelését elrendelő 
döntésekben a szünetelés okának, időtartamának 
jogszerű feltüntetése, az irányadó eljárási szabályok 
érvényesülése, a határozatok végrehajtására tett 
intézkedések vizsgálata 

NMKH Bátonyterenyei 
Járási Hivatal  

az előzetesen bekért 
iktatott iratok 
jegyzékéből 
véletlenszerűen 
kiválasztott ügyek 
vizsgálata iratbekérés 
útján  
a vizsgálatot végző 
megítélése alapján a 
tárgykörben írásbeli 
beszámoló is kérhető 
  

munkaköri 
leírásában 
közlekedési 
igazgatási 
feladatok 
ellátására 
kijelölt hatósági 
szakügyintéző 

A hadigondozotti ellátásokra vonatkozó igények 
elbírálásának és a vonatkozó nyilvántartások 
ellenőrzése 

munkaköri 
leírásában 
hadigondozotti 
ellátásokkal 
kapcsolatos 
feladatok 
ellátására 
kijelölt hatósági 
szakügyintéző 

 

*Az ellenőrzés tervezett időpontja tájékoztató jellegű, a tényleges időpont az előzetes értesítés megküldésekor kerül 
meghatározásra. 
Az ellenőrzött időszak valamennyi ellenőrzés vonatkozásában 2018. év. 
 
** Az ellenőrzés magába foglalja az Ákr. eljárási szabályai alkalmazásának vizsgálatát is 
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2019. évre tervezett építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzéseinek ütemezése 

 

Az ellenőrzés 
tervezett 

időpontja* 
Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzött szerv 

Az ellenőrzés 
jellege és módszere 

Az ellenőrzést 
végző 

2019. március 

Az első fokú építésügyi és építésfelügyeleti 
hatóságok által lefolytatott eljárások 
jogszerűségének vizsgálata 
Az ellenőrzés célja: az első fokú általános és kiemelt 
hatáskörű építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok 
az általános közigazgatási és az ágazati eljárási 
szabályoknak megfelelő eljárások lefolytatásának, 
továbbá az anyagi jogszabályokban foglaltak 
betartásának szabályszerűségének ellenőrzése 

Balassagyarmat Város 
Polgármesteri Hivatala 
és 
NMKH 
Balassagyarmati  
Járási Hivatala 

helyszíni átfogó 
(tételes) ellenőrzés 

munkaköri 
leírásában 
építésügyi és 
építésfelügyeleti 
igazgatási 
feladatok 
ellátására 
kijelölt hatósági 
szakügyintéző 

2019. április 

Az első fokú építésügyi és építésfelügyeleti 
hatóságok által lefolytatott eljárások 
jogszerűségének vizsgálata  
Az ellenőrzés célja: az első fokú általános hatáskörű 
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok az 
általános közigazgatási és az ágazati eljárási 
szabályoknak megfelelő eljárások lefolytatásának, 
továbbá az anyagi jogszabályokban foglaltak 
betartásának szabályszerűségének ellenőrzése 

Szécsény Város 
Polgármesteri Hivatal   

helyszíni átfogó 
(tételes) ellenőrzés 

munkaköri 
leírásában 
építésügyi és 
építésfelügyeleti 
igazgatási 
feladatok 
ellátására 
kijelölt hatósági 
szakügyintéző 

2019.május 

Az első fokú építésügyi és építésfelügyeleti 
hatóságok által lefolytatott eljárások 
jogszerűségének vizsgálata 
Az ellenőrzés célja: az első fokú általános hatáskörű 
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok az 
általános közigazgatási és az ágazati eljárási 
szabályoknak megfelelő eljárások lefolytatásának, 
továbbá az anyagi jogszabályokban foglaltak 
betartásának szabályszerűségének ellenőrzése 

Pásztó Város 
Polgármesteri Hivatal   

helyszíni átfogó 
(tételes) ellenőrzés 

munkaköri 
leírásában 
építésügyi és 
építésfelügyeleti 
igazgatási 
feladatok 
ellátására 
kijelölt hatósági 
szakügyintéző 
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2019. június 

Az első fokú építésügyi és építésfelügyeleti 
hatóságok által lefolytatott eljárások 
jogszerűségének vizsgálata 
Az ellenőrzés célja: az első fokú általános hatáskörű 
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok az 
általános közigazgatási és az ágazati eljárási 
szabályoknak megfelelő eljárások lefolytatásának, 
továbbá az anyagi jogszabályokban foglaltak 
betartásának szabályszerűségének ellenőrzése 

Rétság Város 
Polgármesteri Hivatala   

helyszíni átfogó 
(tételes) ellenőrzés 

munkaköri 
leírásában 
építésügyi és 
építésfelügyeleti 
igazgatási 
feladatok 
ellátására 
kijelölt hatósági 
szakügyintéző 

2019. szeptember 

Az első fokú építésügyi és építésfelügyeleti 
hatóságok által lefolytatott eljárások 
jogszerűségének vizsgálata 
Az ellenőrzés célja: az első fokú általános hatáskörű 
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok az 
általános közigazgatási és az ágazati eljárási 
szabályoknak megfelelő eljárások lefolytatásának, 
továbbá az anyagi jogszabályokban foglaltak 
betartásának szabályszerűségének ellenőrzése 

Bátonyterenye Város 
Polgármesteri Hivatala   

helyszíni átfogó 
(tételes) ellenőrzés 

munkaköri 
leírásában 
építésügyi és 
építésfelügyeleti 
igazgatási 
feladatok 
ellátására 
kijelölt hatósági 
szakügyintéző 

2019. október 

Az első fokú építésügyi és építésfelügyeleti 
hatóságok által lefolytatott eljárások 
jogszerűségének vizsgálata 
Az ellenőrzés célja: az első fokú általános és kiemelt 
hatáskörű építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok 
az általános közigazgatási és az ágazati eljárási 
szabályoknak megfelelő eljárások lefolytatásának, 
továbbá az anyagi jogszabályokban foglaltak 
betartásának szabályszerűségének ellenőrzése 

Salgótarján Város 
Polgármesteri Hivatala 
NMKH Salgótarjánii  
Járási Hivatala 

helyszíni átfogó 
(tételes) ellenőrzés 

munkaköri 
leírásában 
építésügyi és 
építésfelügyeleti 
igazgatási 
feladatok 
ellátására 
kijelölt hatósági 
szakügyintéző 

*Az ellenőrzés tervezett időpontja tájékoztató jellegű, a tényleges időpont az előzetes értesítés megküldésekor kerül 
meghatározásra. 
Az ellenőrzött időszak valamennyi ellenőrzés vonatkozásában 2018. év. 
 



 

 

 
 

E.2. Szociális és Gyámügyi Osztály  

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya 2019. évi Ellenőrzési Tervét 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 99. §-a; 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 7-8. §-a; 

- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése; 

- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése, 

- az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott országos hatósági ellenőrzési terv  

  alapján az alábbiakban határozható meg: 

 

Szociális igazgatás 

 

Szociális szolgáltatók és intézmények ellenőrzése: 

 

Sorszá
m 

Fenntartó  Engedélyes 
Ellenőrizendő 
szolgáltatás 

Ellenőrzés 
időpontja 

1 
Zabar Község 

Önkormányzata 
  

falugondnoki 
szolgáltatás  

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

2 
Szalmatercs Község 

Önkormányzata 
  

falugondnoki 
szolgáltatás 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

3 
Kozárd Község 
Önkormányzata 

  
falugondnoki 
szolgáltatás 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

4 
Csitár Község 

Önkormányzata 
  

falugondnoki 
szolgáltatás 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

5 
Alsótold Község 
Önkormányzata 

  
szociális étkeztetés 

 
Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

6 
Cserháthaláp Község 

Önkormányzata 
  

szociális étkeztetés,  

falugondnoki 
szolgáltatás 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 
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7 
Dorogháza Község 

Önkormányzata 
  

szociális étkeztetés, 

 falugondnoki 
szolgáltatás 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

8 
Debercsény Község 

Önkormányzata 
  

szociális étkeztetés, 

 falugondnoki 
szolgáltatás 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

9 
Karancsalja Község 

Önkormányzata 
  szociális étkeztetés  

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

10 
 Kisbárkány Község 

Önkormányzata 
  

falugondnoki 
szolgáltatás,  

szociális étkeztetés  

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

11 
Kisecset Község 
Önkormányzata 

  

szociális étkeztetés, 
falugondnoki 
szolgáltatás 

 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

12 
Magyarnándor Község 

Önkormányzata 
  szociális étkeztetés  

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

13 
Márkháza Község 
Önkormányzata 

  szociális étkeztetés  
Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

14 
Mihálygerge Község 

Önkormányzata 
  szociális étkeztetés  

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

15 
Nógrádkövesd Község 

Önkormányzata 
  szociális étkeztetés  

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

16 
Ősagárd Község 
Önkormányzata 

  szociális étkeztetés  
Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

17 
Karancsság Község 

Önkormányzata 
  szociális étkeztetés  

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

18 
Őrhalom Község 
Önkormányzata 

  szociális étkeztetés  
Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

19 
Piliny Község 

Önkormányzata 
  szociális étkeztetés  

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 
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20 
Ságújfalu Község 
Önkormányzata 

  szociális étkeztetés 
Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

21 
Pusztaberki Község 

Önkormányzata 
  

szociális étkeztetés, 
falugondnoki 
szolgáltatás 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

22 
Szirák Község 

Önkormányzata 
  szociális étkeztetés 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

23 
Szente Község 
Önkormányzata 

  

falugondnoki 
szolgáltatás,  

szociális étkeztetés  

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

24 
Nógrádsipek Község 

Önkormányzata 
  

szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

25 
Becske Község 
Önkormányzata 

  szociális étkeztetés  
Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

26 
Nagyoroszi Község 

Önkormányzata 
  szociális étkeztetés  

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

27 
Horpács Község 
Önkormányzata 

  
szociális étkeztetés, 

falugondnoki 
szolgáltatás 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

28 
Bér Község 

Önkormányzata 
  

szociális étkeztetés,  

falugondnoki 
szolgáltatás 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

29 
Szécsényfelfalu Község 

Önkormányzata 
  

falugondnoki 
szolgáltatás,  

szociális étkeztetés  

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

30 
Szécsénke Község 

Önkormányzata 
  

falugondnoki 
szolgáltatás 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

31 
Szuha Község 

Önkormányzata 
  

szociális étkeztetés ,  

falugondnoki 
szolgáltatás 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

32 
Terény Község 
Önkormányzata 

  

szociális étkeztetés, 

 falugondnoki 
szolgáltatás 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

33 Tolmács Község   szociális étkeztetés,  Külön ellenőrzési 
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Önkormányzata házi segítségnyújtás ütemterv szerint 

34 
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Nógrád Megyei 
Reménysugár 

Egyesített 
Szociális 

Intézmény 
Harmónia 

Rehabilitációs 
Intézet és Ápoló 

Gondozó Otthona 
II.  

fogyatékos 
személyek otthona,  

fogyatékos 
személyek ápoló-

gondozó célú 
lakóotthona 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

35 
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Nógrád Megyei 
Ezüstfenyő Idősek 
Otthona Mizserfai 

Otthon 

idősek otthona 
Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

36 
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Ipolypart Ápoló-
Gondozó Otthon 
és Rehabilitációs 

Intézet 
Lakóotthona  

pszichiátria betegek 
rehabilitációs célú 

lakóotthona 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

37 
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Ipolypart Ápoló-
Gondozó Otthon 
és Rehabilitációs 

Intézet  

fogyatékos 
személyek otthona,  

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás,  

pszichiátriai betegek 
otthona,  

szenvedélybetegek 
otthona 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

38 
Salgótarján és Térsége 

Önkormányzatainak 
Társulása 

Egészségügyi-
Szociális Központ 
Idősek Otthona 

Cered  

idősek otthona 
Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

39 
Pásztó Város 
Önkormányzat 

Pásztói Gondozási 
Központ  

szociális étkeztetés,  

házi segítségnyújtás, 
idősek otthona 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

40 
Romhány Község 
Önkormányzata 

 Romhány Község 
Önkormányzata 

Szociális 
Szolgáltató 

Központ 

szociális étkeztetés,  

 házi segítségnyújtás, 
időskorúak nappali 

ellátása,  

idősek otthona 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

41 
Kállói Idősek Otthona 
Szociális Nonprofit Kft. 

 Kállói Idősek 
Otthona 

idősek otthona 
Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 
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42 

Váci Egyházmegye 
Szamaritánus Szolgálat 

Intézményfenntartó 
Központ 

Virágsziget 
Gondozási 
Központ  

idősek otthona,  

 időskorúak nappali 
ellátása, 

 házi segítségnyújtás, 
szociális étkeztetés 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

43 
Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 

Gondviselés Háza 
Baglyaskő 
Időskorúak 
Otthona  

idősek otthona,  

időskorúak 
gondozóháza,  

időskorúak nappali 
ellátása 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

44 
Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 

Gondviselés Háza 
Baglyaskő 
Időskorúak 

Otthona  Füleki úti 
telephelye  

idősek otthona 
Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

45 
Csitár, Iliny Községek 
Intézményfenntartó 

Társulása 

Csitár-Iliny 
Községek Társult 
Idősek Klubjának 

Ilinyi Idősek 
Klubja  

szociális étkeztetés, 
időskorúak nappali 

ellátása 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

46 
Csitár, Iliny Községek 
Intézményfenntartó 

Társulása 

Csitár-Iliny 
Községek Társult 

Idősek Klubja  

szociális étkeztetés, 
időskorúak nappali 

ellátása 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

47 
Salgótarján és Térsége 

Önkormányzatainak 
Társulása 

Aranykor Idősek 
Klubja   

időskorúak nappali 
ellátása 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

48 
Salgótarján és Térsége 

Önkormányzatainak 
Társulása 

Naplemente 
Idősek Klubja 

időskorúak nappali 
ellátása 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

49 
Salgótarján és Térsége 

Önkormányzatainak 
Társulása 

Idősek Klubja 
(Sóshartyán) 

időskorúak nappali 
ellátása 

 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

50 
Salgótarján és Térsége 

Önkormányzatainak 
Társulása 

Női Átmeneti 
Szálló 

hajléktalan 
személyek átmeneti 

szállása,  

szociális étkeztetés -
népkonyha 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 
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51 
Salgótarján és Térsége 

Önkormányzatainak 
Társulása 

Férfi Átmeneti 
Szálló 

hajléktalan 
személyek átmeneti 

szállása 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

52 
Salgótarján és Térsége 

Önkormányzatainak 
Társulása 

Nappali Melegedő 
és Éjjeli 

Menedékhely 

nappali melegedő,  

éjjeli menedékhely 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

53 

Jobbágyi – 
Szurdokpüspöki és 
Térsége Szociális 

Társulás 

Püspöki Idősek és 
Demens 

Személyek Klubja 

időskorúak nappali 
ellátása 

Külön ellenőrzési 
terv szerint 

54 

Jobbágyi – 
Szurdokpüspöki és 
Térsége Szociális 

Társulás 

Jakabi Idősek és 
Demens 

Személyek Klubja 

időskorúak nappali 
ellátása 

Külön ellenőrzési 
terv szerint 

55 

Váci Egyházmegye 
Szamaritánus Szolgálat 

Intézményfenntartó 
Központ 

Remény 
Alapszolgáltatási 

Központ 

időskorúak nappali 
ellátása,  

házi segítségnyújtás, 
szociális étkeztetés 

Külön ellenőrzési 
terv szerint 

56 

Váci Egyházmegye 
Szamaritánus Szolgálat 

Intézményfenntartó 
Központ 

Szent Miklós 
Gondozási 
Központ 

időskorúak nappali 
ellátása,  

házi segítségnyújtás, 
szociális  étkeztetés 

Külön ellenőrzési 
terv szerint 

57 

Szécsény és Térsége 
Humánszolgáltató 
Intézményfenntartó 

Társulás 

Szécsény és 
Térsége 

Humánszolgáltató 
Központ 

házi segítségnyújtás, 
szenvedélybetegek 

részére nyújtott 
közösségi alapellátás 

Külön ellenőrzési 
terv szerint 

58 
Mátrai Önkormányzati 

Társulás 

Mátrai 
Önkormányzati 

Társulás 

szociális étkeztetés,  

házi segítségnyújtás 

Külön ellenőrzési 
terv szerint 

Tervezett ellenőrzések száma összesen: 58 engedélyes, 96 szolgáltatás 
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Felelős: munkaköri leírásban feladatok ellátására kijelölt hatósági szakügyintéző. 
 
A 2019. évi ellenőrzések a 369/2013. (X. 24.) Kormányrendelet 36. § (1) bekezdésére 
figyelemmel kerültek ütemezésre. 
 

Ellenőrzés tárgya: Annak vizsgálata, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói 
nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik e. 

Ellenőrzési időszak: 2017.  január 1., illetve 2018. január 1. napjától az ellenőrzés időpontjáig. 

Ellenőrzés eszköze:  
- adatszolgáltatás; 
- iratbemutatás; 
- egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés; 
- helyszíni ellenőrzés – szociális étkeztetés és intézményi ellátások esetén - a járási 

népegészségügyi osztály, valamint szükség esetén a módszertani intézmény 
bevonásával  
 
 

 
Általános vizsgálati szempont 

Az alábbi jogszabályok alkalmazásának vizsgálata:  

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról; 

 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről; 

 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról; 

 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
adatainak működési nyilvántartásáról 

 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról; 

 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről; 

 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 

 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi 
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes 
szabályairól 

 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet a személyes gondoskodás igénybevételével 
kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó 
részletes szabályokról 

 415/2015. (XII. 23.) Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről 

 92/2008. (IV.23.) Kormányrendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a 
rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott 
személyek állapotának felülvizsgálatáról 

 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális 
szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről 

 

Kiemelt terület: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott országos hatósági 
ellenőrzési terv szerint a bentlakásos intézményekben élő ellátottakkal megkötött 
megállapodások alaki megfelelőségének, valamint a nem állami vagy egyházi fenntartású 
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bentlakásos intézményekben élő ellátott nagykorú gyermekével, a térítési díj megfizetésére 
vonatkozó megállapodások vizsgálata. 

 

Alkalmazható szankciók: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) 
Kormányrendelet 40-41. §-aiban felsoroltak. 

 

A 2018. évi ellenőrzések tapasztalatai: 

 
 
- alapszolgáltatások:  
A szolgáltatók, intézmények az engedélyezett szociális alapszolgáltatásokat megfelelő szakmai 
színvonalon nyújtják. Hiányosságokat a szakmai dokumentációk vezetésénél tapasztaltunk.  
 
 
- bentlakásos intézményi ellátások: 
Az intézmények az engedélyezett bentlakásos intézményi ellátásokat megfelelő szakmai 
színvonalon nyújtják. Hiányosságokat a tárgyi, valamint a személyi feltételek biztosítása 
területén tapasztaltunk. A szakmai dokumentáció vezetése tekintetében kisebb hiányosságok 
kerültek feltárásra. 
 

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatban 
kiemelt terület 

 

Az időskorúak járadékára vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata valamennyi 
járási hivatal esetében, különös tekintettel a 2018. év január 1-jén hatályba lépett 
jövedelemhatár és ellátási összeg vizsgálatára. 

 

Sorszám Járási Hivatal 

 

Ellenőrzés tárgya 

 

Ellenőrzés időpontja 

1. 
Balassagyarmati 
Járási Hivatal 

Időskorúak járadékára 
vonatkozó jogszabályok 
érvényesülésének 
vizsgálata. 

április 

2. 
Bátonyterenyei Járási 
Hivatal 

Időskorúak járadékára 
vonatkozó jogszabályok 
érvényesülésének 
vizsgálata. 

április 

3. Pásztói Járási Hivatal 

Időskorúak járadékára 
vonatkozó jogszabályok 
érvényesülésének 
vizsgálata. 

április 
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4. Rétsági Járási Hivatal 

Időskorúak járadékára 
vonatkozó jogszabályok 
érvényesülésének 
vizsgálata. 

április 

5. 
Salgótarjáni Járási 
Hivatal 

Időskorúak járadékára 
vonatkozó jogszabályok 
érvényesülésének 
vizsgálata. 

április 

6. 
Szécsényi Járási 
Hivatal 

Időskorúak járadékára 
vonatkozó jogszabályok 
érvényesülésének 
vizsgálata. 

április 

  

Tervezett ellenőrzések száma: 6 

 

 

2.2.  Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítására irányuló eljárásjogi szabályok 
érvényesülésének vizsgálata valamennyi járási hivatal esetében, abból a szempontból, hogy 
az eljárás során bekérésre került-e az ügyféltől olyan (általa önként nem megadott vagy 
csatolt) adat vagy dokumentum, amelynek megadására vagy csatolására az Ákr. Előírásai 
szerint az ügyfél nem lenne felszólítható. 

 

Sorszám Járási Hivatal 

 

Ellenőrzés tárgya 

 

Ellenőrzés időpontja 

1. 
Balassagyarmati 
Járási Hivatal 

Az aktív korúak ellátására 
való jogosultság 
megállapítására irányuló 
eljárásjogi szabályok 
érvényesülésének 
vizsgálata. 

május 

2. 
Bátonyterenyei Járási 
Hivatal 

Az aktív korúak ellátására 
való jogosultság 
megállapítására irányuló 
eljárásjogi szabályok 
érvényesülésének 
vizsgálata. 

május 

3. Pásztói Járási Hivatal 

Az aktív korúak ellátására 
való jogosultság 
megállapítására irányuló 
eljárásjogi szabályok 
érvényesülésének 
vizsgálata. 

május 
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4. Rétsági Járási Hivatal 

Az aktív korúak ellátására 
való jogosultság 
megállapítására irányuló 
eljárásjogi szabályok 
érvényesülésének 
vizsgálata. 

május 

5. 
Salgótarjáni Járási 
Hivatal 

Az aktív korúak ellátására 
való jogosultság 
megállapítására irányuló 
eljárásjogi szabályok 
érvényesülésének 
vizsgálata. 

május 

6. 
Szécsényi Járási 
Hivatal 

Az aktív korúak ellátására 
való jogosultság 
megállapítására irányuló 
eljárásjogi szabályok 
érvényesülésének 
vizsgálata. 

május 

  

Tervezett ellenőrzések száma: 6 

 

 

 

Felelős: munkaköri leírásban feladatok ellátására kijelölt hatósági szakügyintéző. 
 
Ellenőrzés tárgya: Törvényességi és szakszerűségi ellenőrzés az országos ellenőrzési 
tervben meghatározott kiemelt területeken (célvizsgálat)  

Ellenőrzési időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31. 

Ellenőrzés eszköze: Iratok alapján, szükség esetén helyszínen. 

Általános vizsgálati szempont:  

Az alábbi jogszabályok alkalmazásának vizsgálata:  

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról; 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról; 

 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól.  

 

Kiemelt terület: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott, 2019. évi országos 
hatósági ellenőrzési terv szerint. 

2.3. A járási hivatalok szociális igazgatással kapcsolatos hatósági tevékenységének átfogó 
ellenőrzése 
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Sorszám Járási Hivatal Ellenőrzés típusa Ellenőrzés időpontja 

1. 
Balassagyarmati Járási 
Hivatal 

átfogó ellenőrzés szeptember 

Tervezett ellenőrzések száma: 1  

 

Felelős: munkaköri leírásban feladatok ellátására kijelölt hatósági szakügyintéző. 
 
Ellenőrzés tárgya: A járási hivatal tevékenységének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés időpontját megelőző 1 év. 

Ellenőrzés eszköze: Iratok alapján és helyszínen. 

A 2019. évi ellenőrzések az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott országos hatósági 
ellenőrzési  tervre figyelemmel kerültek megállapításra. 

 

Gyámügyi igazgatás 

Jegyzői gyámhatóságok ellenőrzése 

Sorszám 
Ellenőrzéssel 
érintett hivatal 

Település Típusa 
Ellenőrzés 
időpontja 

1.  

Balassagyarmati 
Közös 

Önkormányzati 
Hivatal 

Balassagyarmat 

Ipolyszög 

Patvarc 

teljes körű 

jogszerűségi 
ellenőrzés 

február 

2.  

Berkenyei Közös 
Önkormányzati 

Hivatal 

Berkenye 

Nógrád 

teljes körű 

jogszerűségi 
ellenőrzés 

február 

3.  

Bujáki 
Polgármesteri 
Hivatal 

Buják 

teljes körű 

jogszerűségi 
ellenőrzés 

március 

4.  

Somoskőújfalui 
Közös 

Önkormányzati 
Hivatal 

Somoskőújfalu 

Cered 

Szilaspogony 

Zabar 

teljes körű 

jogszerűségi 
ellenőrzés 

március 

5.  

Drégelypalánki 
Közös 

Önkormányzati 
Hivatal 

Drégelypalánk 

Dejtár 

Hont 

Ipolyvece 

teljes körű 

jogszerűségi 
ellenőrzés 

április 
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Sorszám 
Ellenőrzéssel 
érintett hivatal 

Település Típusa 
Ellenőrzés 
időpontja 

Patak 

6.  

 Lucfalvai Közös 
Önkormányzati 

Hivatal 

Lucfalva 

Kisbárkány 

Márkháza 

Nagybárkány 

Nagykeresztúr 

Sámsonháza 

teljes körű 

jogszerűségi 
ellenőrzés 

április 

7.  

 Ludányhalászi 
Közös 

Önkormányzati 
Hivatal 

Ludányhalászi 

Nógrádszakál 

Piliny 

teljes körű 

jogszerűségi 
ellenőrzés 

május 

8.  

Mátraverebélyi 
Közös 

Önkormányzati 
Hivatal 

Mátraverebély 

Nemti 

teljes körű 

jogszerűségi 
ellenőrzés 

május 

9.  

Varsányi Közös 
Önkormányzati 

Hivatal 

Varsány 

Nógrádsipek 

teljes körű 

jogszerűségi 
ellenőrzés 

június 

10.  

 Romhányi 
Polgármesteri 

Hivatal 
Romhány 

teljes körű 

jogszerűségi 
ellenőrzés 

szeptember 

11.  

Magyarnándori 
Közös 

Önkormányzati 
Hivatal 

Magyarnándor 

Cserháthaláp 

Debercsény 

Szanda  

Terény 

teljes körű 

jogszerűségi 
ellenőrzés 

október 

Tervezett ellenőrzések száma: 34  

 
Felelős: munkaköri leírásban feladatok ellátására kijelölt hatósági szakügyintéző. 
 
A 2019. évi ellenőrzések a 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdésére 
figyelemmel kerültek ütemezésre. 
 
Ellenőrzés tárgya: Jogszerűségi ellenőrzés (teljes körű) 
 

Ellenőrzési időszak: 2018. 01.01-2018. 12. 31. 
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Ellenőrzés módszere: adatkérés és iratanyag vizsgálata, szükség esetén helyszíni ellenőrzés 

Általános vizsgálati szempont:  
 
Az alábbi jogszabályok alkalmazásának vizsgálata:  

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.)  
 A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 
 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.)  
 A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti 

szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 
személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. 
rendelet (Gyár.) 

 A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. 
(XI.12.) Korm. rendelet  

 

Kiemelt terület: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott országos hatósági 
ellenőrzési terv szerint. 

A 2018. évi ellenőrzések tapasztalatai:  

A Szociális és Gyámügyi Osztály a lefolytatott célvizsgálatok során az előző évekhez képest 
növekvő számú jogszabályi hiányosságot állapított meg az első fokú hatóságok eljárásában és 
döntésében. A kifogásolt hiányosságok többségében az ügy érdemi elbírálását nem 
befolyásolták, de előfordult több esetben, hogy a tényállást nem kellően tisztázta a jegyző. 

 

Járási hivatalok (gyámhivatalok) ellenőrzése 

 

Sorszám Járási gyámhivatal Ellenőrzés típusa Ellenőrzés időpontja 

1. Bátonyterenye átfogó ellenőrzés július 

Tervezett ellenőrzések száma: 1  

 
Felelős: munkaköri leírásban feladatok ellátására kijelölt hatósági szakügyintéző. 
 
A 2019. évi ellenőrzés a 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdésére 
figyelemmel került ütemezésre. 
 
Ellenőrzés tárgya: a gyámhivatal tevékenységének átfogó ellenőrzése 
 

Ellenőrzési időszak: 2018. 01.01-2018. 12. 31. 

Ellenőrzés módszere: adatkérés és iratanyag vizsgálata, szükség esetén helyszíni ellenőrzés 

Általános vizsgálati szempont:  
 
Az alábbi jogszabályok alkalmazásának vizsgálata:  

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.)  
 A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.)  
 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) 
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 A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti 
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 
személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. 
rendelet (Gyár.) 

 A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. 
(XI.12.) Korm. rendelet  

 

Kiemelt terület: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott országos hatósági 
ellenőrzési terv szerint. 

A 2018. évi ellenőrzések tapasztalatai:  

A Szociális és Gyámügyi Osztály két járási hivatal ellenőrzését ütemezte 2017. évre, melyek 
esetében az ellenőrzési összegzés elkészítése 2018. évre húzódott át. 

Az ellenőrzés több, kisebb – az ügy érdemét többnyire nem érintő - hiányosságot, 
pontatlanságot állapított meg. Az eljárások és a döntések összességében törvényesek és 
megalapozottak voltak, ugyanakkor megállapítható volt, hogy az érdemi döntések indokolása 
sok esetben erősen hiányos.  

 2018. évben egy járási hivatal ellenőrzését tervezte az osztály, melyről jelen terv készítésének 
időpontjában még nem állnak rendelkezésre tapasztalatok.  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2018. október 25-én kiadott országos 
hatósági ellenőrzési tervben előírt téma és célvizsgálatok a járási hivataloknál. 

 

Ellenőrzéssel 
érintett járási 

hivatal 

Típusa/Vizsgált 
időszak/vizsgálat 

módszere 
Tárgya 

Ellenőrzés 
időpontja 

Nógrád megye 
összes járási 

hivatala 

célvizsgálat 

2018. 01.01.-
2018. 12. 31. 

Az 1. számú 
melléklet szerinti 
adatszolgáltatás 

és szöveges 
értékelés  

 

Az ideiglenes hatályú 
elhelyezés és az 

ideiglenes hatályú 
elhelyezés 

felülvizsgálatának 
gyámhatósági gyakorlata   

február  

Nógrád megye 
összes járási 

hivatala 

célvizsgálat 

2018. 01.01.-
2018. 12. 31. 

Az 1. számú 
melléklet szerinti 
adatszolgáltatás 

és szöveges 

Örökbefogadhatóság 
megállapítása soron kívüli 

felülvizsgálattal 
május 
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Ellenőrzéssel 
érintett járási 

hivatal 

Típusa/Vizsgált 
időszak/vizsgálat 

módszere 
Tárgya 

Ellenőrzés 
időpontja 

értékelés  

 

Nógrád megye 
összes járási 

hivatala 

célvizsgálat 

2018. 01.01.-
2018. 12. 31. 

Az 1. számú 
melléklet szerinti 
adatszolgáltatás 

és szöveges 
értékelés  

 

Örökbefogadhatóvá 
nyilvánítás 

május 

Nógrád megye 
összes járási 

hivatala 

célvizsgálat 

2018. 01.01.-
2018. 12. 31. 

Az 1. számú 
melléklet szerinti 
adatszolgáltatás 

és szöveges 
értékelés  

 

A családba fogadással és 
a családbafogadás 
felülvizsgálatával 

kapcsolatos 
gyámhatósági 
tevékenység 

augusztus 

Nógrád megye 
összes járási 

hivatala 

témavizsgálat 

2018. 01.01.-
2018. 12. 31. 

Az 1. számú 
melléklet szerinti 
adatszolgáltatás 

és szöveges 
értékelés  

 

A képviselet szabályainak 
érvényesülése a 

védelembe vétellel, a 
kapcsolattartással és a 

nevelésbe vétellel 
összefüggő 

gyámhatósági eljárásban 

szeptember 

Tervezett ellenőrzések száma: 5 

 
Felelős: munkaköri leírásban feladatok ellátására kijelölt hatósági szakügyintéző. 
 
 

Gyermekvédelmi igazgatás  

 

Gyermekjóléti alapellátások 

Család-és gyermekjóléti szolgálatok 
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Sorszá
m 

Fenntartó Szolgáltató Szolgáltatás Ellenőrzés 
időpontja 

      1. Őrhalmi Családsegítő 
és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó 
Társulás 

Család- és 
Gyermekjóléti 

Szolgálat 

 
család- és 

gyermekjóléti 
szolgálat 

külön            
ellenőrzési 
ütemterv              
szerint 

2. 
Berceli "Belső-Cserhát" 

Család- és 
Gyermekjóléti Társulás 

Berceli "Belső-
Cserhát" Család- és 

Gyermekjóléti 
Szolgálat 

család- és  
gyermekjóléti 

szolgálat 

külön            
ellenőrzési 
ütemterv              
szerint 

3. 

 

Palotási Mikrotérségi 
Gyermekjóléti és            

Családsegítő Társulás 

Palotási Mikrotérségi 
Gyermekjóléti és             

Családsegítő            
Szolgáltató 

 

család-és   
gyermekjóléti 

szolgálat 

külön            
ellenőrzési 
ütemterv              
szerint 

 

 

4. 
Salgótarján és Térsége 

Önkormányzatainak           
Társulása 

 

Salgótarján és            
Térsége                 

Egészségügyi –                             
Szociális Központ 

 

család-és 
gyermekjóléti 

szolgálat 

külön            
ellenőrzési 
ütemterv              
szerint 

5. család- és 
gyermekjóléti 

központ 

külön            
ellenőrzési 
ütemterv                

  

6. 

  
Szécsény Térsége 
Humánszolgáltató 
Intézményfenntartó 

Társulás 

Szécsény és Térsége 
Humánszolgáltató 

Központ 

család-és 
gyermekjóléti 

szolgálat 

külön            
ellenőrzési 
ütemterv              
szerint 

7. 
család- és 

gyermekjóléti 
központ 

külön            
ellenőrzési 
ütemterv              
szerint 

8. 
Rétság Város 

Önkormányzata 
Rétsági Család- és 

Gyermekjóléti Központ 

család- és 
gyermekjóléti 

központ 

külön            
ellenőrzési 
ütemterv              
szerint 

9. 
Ecseg Község                      

Önkormányzata 
Hajnalcsillag Idősek 

Klubja 

család-és    
gyermekjóléti 

szolgálat 

külön            
ellenőrzési 
ütemterv              
szerint 

10. 
Pásztó Város                  

Önkormányzata 
Család- és            

Gyermekjóléti Központ 
család- és 

gyermekjóléti 

külön            
ellenőrzési 
ütemterv              
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központ szerint 

11. 
Balassagyarmat Város 

Önkormányzata 
Család- és               

Gyermekjóléti Központ 

család- és 
gyermekjóléti 

központ 

külön            
ellenőrzési 
ütemterv              
szerint 

 

Tervezett ellenőrzések száma: 9 engedélyes, 11 szolgáltatás 

 
Felelős: munkaköri leírásban feladatok ellátására kijelölt hatósági szakügyintéző. 
 

Gyermekek átmeneti gondozása 
 

Sorszám Fenntartó Engedélyes Szolgáltatás 
Ellenőrzés            
időpontja 

 

 1. 

Salgótarján és    
Térsége               

Önkormányzatainak             
Társulása 

Gyermekek Átmeneti 
Otthona (Zabar) 

gyermekek átmeneti 
otthona 

külön                         
ellenőrzési                 
ütemterv              
szerint 

Tervezett ellenőrzések száma: 1  

Felelős: munkaköri leírásban feladatok ellátására kijelölt hatósági szakügyintéző. 
 

A 2019. évi ellenőrzések a 369/2013. (X. 24.) Kormányrendelet 36. § (1) bekezdésére 
figyelemmel kerültek ütemezésre. 
 
Ellenőrzés tárgya: annak vizsgálata, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói 
nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. 
 
Ellenőrzési időszak: 2018. január 1-től az ellenőrzés időpontjáig.  
 
Ellenőrzés eszköze:  

 
- adatszolgáltatás 
- iratbemutatás 
- helyszíni ellenőrzés 
 

Általános vizsgálati szempontok: 
 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról;  

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről;  

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről  
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 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről;  

 235/1997. ( XII.17. ) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról  

 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról,  

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

 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
adatainak működési nyilvántartásáról  

 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról  

 415/2015(XII.23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről.  

  

 

Alkalmazható szankciók: a 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 40.§ - 42.§-aiban felsoroltak. 

 
  

 Gyermekek napközbeni ellátása  

 Családi bölcsőde 

 

Sorsz
ám 

Fenntartó Engedélyes 
Ellenőrzés           
időpontja 

1.  

 

Váci Egyházmegye        
Szamaritánus Szolgálat             

Intézményfenntartó             
Központ 

Szent Anna Katolikus Családi           
Bölcsőde Hálózat Bárka                         

Családi Bölcsőde                               
3064 Szurdokpüspöki,                  
Arany János utca 51. 

külön                               
ellenőrzési ütemterv              

szerint 

2. 

 

Lamenda Alapítvány                        

 

 

Játékváros Családi                        
Bölcsőde Hálózat Játékváros            

Családi Bölcsőde                                                    
2660 Balassagyarmat,                    

Zsák utca 10. 

külön                               
ellenőrzési ütemterv              

szerint 

  3. 

Palóc Ifjúság-, és               
Családsegítő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Csemete Családi Bölcsőde                         
3121 Somoskőújfalu,                              

Kodály köz 4. 

külön                               
ellenőrzési ütemterv              

szerint 

Tervezett ellenőrzések száma: 3 
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Bölcsőde 

Sorszám Fenntartó Szolgáltató 
Ellenőrzés             
időpontja 

1.  

 

Szentei Bóbita Óvoda  

és Bölcsőde                        
Intézményfenntartó                 

Társulás 

Szentei Bóbita Óvoda                 
és Bölcsőde                           

2655 Szente, Kossuth 98. 

külön                      
ellenőrzési   
ütemterv              
szerint 

 

2.  

Salgótarján és Térsége                 
Önkormányzatainak                  

Társulása 

Százszorszép Bölcsőde                       
3100 Salgótarján,                               

Gerber Frigyes köz 2. 

külön                        
ellenőrzési        
ütemterv              
szerint 

 

3.  

 

Bátonyterenye Város                  
Önkormányzata 

 

Bátonyterenye Városi 

Mesekert Bölcsőde                             
3078 Bátonyterenye,                    

Gyermekek út 11. 

külön                       
ellenőrzési       
ütemterv              
szerint 

4.  

Bátonyterenye Városi Napsugár 
Bölcsőde                                             

3070  Bátonyterenye 

 

külön                        

 ellenőrzési   
ütemterv              
szerint 

 

5.  

 

Sóshartyán Község                   
Önkormányzata 

 

Sóshartyáni Szivárvány                      
Bölcsőde                                                

3131 Sóshartyán, Dózsa út 4. 

külön                      
ellenőrzési 
ütemterv              
szerint 

Tervezett ellenőrzések száma: 5 

 

 

 
 
A 2019. évi ellenőrzések a 369/2013. (X. 24.) Kormányrendelet 36. § (1) bekezdésére 
figyelemmel kerültek ütemezésre.  
 
Ellenőrzés tárgya: annak vizsgálata, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói 
nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. 
 
Ellenőrzési időszak: 2018. január 1-től az ellenőrzés időpontjáig. 
 
Ellenőrzés eszköze: 

- adatszolgáltatás, 
- iratbemutatás, 
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- egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés a 
módszertani feladatokat ellátó szervezetek, valamint a népegészségügyi feladatkörében 
eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatal illetékes járási hivatalának bevonásával. 

  

Általános vizsgálati szempont 

Az alábbi jogszabályok alkalmazásának vizsgálata:  
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.);  
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30. ) NM. 
rendelet;  
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet  
- A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és 
a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 
235/1997. ( XII.17.) Korm. rendelet. 

 

Alkalmazható szankciók: a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 40. §-ában felsoroltak. 
 

A szolgáltatás működésének szabályozottsága 

- A működési dokumentumok nem minden esetben követték a jogszabályi változásokat, 
sok esetben hatálytalan jogszabályokra hivatkoztak. 

- A felvételi szabályzat nem jogszabály szerint került elkészítésre. 
- A panaszjog gyakorlása nem volt szabályozva. 
- Több esetben nem volt dokumentálva az adott évre vonatkozóan az intézményi térítési 

díj, és a Gyvt. 147.§ (3) pontja szerinti szolgáltatási önköltség megállapítása. 
 

Személyi feltételek: 

- A szolgáltatások személyi feltételei megfelelnek a jogszabályban előírtaknak. 
 

Az ellátás biztosítása: 

- A szolgáltatások elhelyezésére szolgáló ingatlanok, ingatlanrészek alkalmasak a 
gyermekek ellátására. Egy esetben a játszóudvaron fellelhető hiányosságok pótlására 
szólítottuk fel a fenntartót. A szolgáltató tevékenység tárgyi feltételei megfelelnek a 
15/1998. (IV.30.) NM rendeletben előírtaknak. A gyermekek ellátása jó színvonalú.  

 

Nyilvántartások vezetése 

- Több esetben a szolgáltatást nyújtók nem a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 
szerint dokumentálták az ellátást igénybe vevő személy térítési díj fizetési 
kötelezettségét, az ellátást igénybe vevők jelen - és távollétét, valamint a 
gyermekétkeztetés igénybevételét.  

 

Adatvédelem 

- A nyilvántartások vezetése során a fenntartók gondoskodnak a személyes adatok Gyvt. 
134. §-a (3) bekezdésében meghatározott védelméről. A szolgáltatást nyújtók a 
gondozottak, és a dolgozók adatainak tárolására zárható szekrénnyel rendelkeznek.  
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Gyermekvédelmi szakellátások 

 

 
 

Sorszám Fenntartó Intézmény  
Ellenőrizendő 
szolgáltatás 

Ellenőrzés 
időpontja 

1. 
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

"Háromszínvirág" 
Gyermekotthon "Ábel" 

Lakásotthon 
Bátonyterenye, 
Csokonai út 7. 

lakásotthon és külső 
férőhelyen biztosított 
utógondozói ellátás 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

2. 
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

"Háromszínvirág" 
Gyermekotthon 

"Szivárvány" 
Lakásotthon  

Bátonyterenye, Határ 
út 7. 

lakásotthon 
Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

3. 
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

"Háromszínvirág" 
Gyermekotthon 

Vadvirág" Lakásotthon 
Tar, Szondi út 140. 

lakásotthon 
Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

4. 
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

"Biztos Kiút " 
Gyermekotthon 

"Nefelejcs" 
Lakásotthon  

Mátraszele, 
Gáborvölgyi út 31. 

lakásotthon 
Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

5. 
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

"Biztos Kiút" 
Gyermekotthon 

"Napraforgó" Csoport  

Ságújfalu, Kossuth út 
16. 

speciális csoport 
Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

6. 
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

"Százszorszép" 
Gyermekotthon  

Szátok, Kossuth út 70. 

különleges 
gyermekotthon 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

7. 
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

"Margaréta" 
Gyermekotthon 

Szátok, Kossuth út 
106-108. 

gyermekotthon 
Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 
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8. 
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

"Százszorszép" 
Gyermekotthon 

"Ipolyparti Fészek" 
Lakásotthon  

Balassagyarmat, 
Munkás út 2. 

lakásotthon 
Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

9. 
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Pásztói 
Gyermekotthon  

Pásztó, Fő út 138. 

különleges 
gyermekotthon 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

10. 
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Nógrád Megyei 
Reménysugár 

Egyesített Szociális 
Intézmény  

Balassagyarmat, 
Szontágh P. út 44. 

gyermekotthon 
Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

11. 
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat 
Salgótarján, Ruhagyári 

út 9. 

gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi 
szakszolgáltatás, 

nevelőszülői hálózat-
10 nevelőszülő 

Külön ellenőrzési 
ütemterv szerint 

Tervezett ellenőrzések száma összesen: 11 engedélyes, 14 szolgáltatás + 10 nevelőszülő 

 
 
 

 
Felelős: munkaköri leírásában feladatok ellátására kijelölt hatósági szakügyintéző. 
 
A 2018. évi ellenőrzések a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdésére 
figyelemmel kerültek ütemezésre. 

Ellenőrzés tárgya: annak vizsgálata, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói 
nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e 

Ellenőrzési időszak: 2018. január 1-től az ellenőrzés időpontjáig 
 
Ellenőrzés eszköze: 

- adatszolgáltatás; 
- iratbemutatás; 
- egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés; 
- helyszíni ellenőrzés a járási népegészségügyi intézet bevonásával. 

 
Általános vizsgálati szempont 
 
Az alábbi jogszabályok alkalmazásának vizsgálata:  

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;  

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 
30. ) NM. rendelet;  
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 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet  

 A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti 
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 
személyes adatokról szóló 235/1997.  (XII.17. ) Korm. rendelet. 
 

Alkalmazható szankciók: a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 40. §-ában felsoroltak. 

Kiemelt terület: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott országos hatósági 
ellenőrzési terv szerint. 

A 2018. évi ellenőrzések tapasztalatai: 

A szakellátást nyújtó intézményekben továbbra is jellemző a szolgáltatások alacsonyon 
színvonala. Komoly gondot jelent a hiányos szakmai létszám, különösen a gyermekek 
pszichológus általi megsegítése problémás, de egyéb szakemberek – gyógypedagógus, 
fejlesztőpedagógus, nevelő, stb. -  pótlása is nagy feladat. Az ellenőrzések során tapasztalható 
volt, hogy az engedélyezett gondozotti létszám több esetben meghaladta az engedélyezettet. A 
gyermekek teljes körű ellátásának részeként előírt mennyiségű ruházattal nem minden esetben 
rendelkeztek és éves szinten a jogszabályban meghatározott összege sem volt kimutatható. A 
gyermek-és lakásotthonok állagáról összességében elmondható, hogy felújításra szorulnak 
kívül-belül egyaránt, a vizesblokkok állapota elhanyagolt, szintén teljes körű felújítást 
igényelne. A falak sok esetben piszkosak, a szobák bútorzata sivár, hiányos, megrongálódott.  

 
Tervezett ellenőrzések összesen 

Szociális igazgatás 

 

Szociális szolgáltatók, intézmények: 58 engedélyes, 96 szolgáltatás 

-          falugondnoki szolgáltatás .......................................................................... 17 

-          szociális étkeztetés ........................................................................ ………37 

-          házi segítségnyújtás .................................................................................... 9 

-          jelzőrendszeres házi segítségnyújtás .......................................................... 1 

-          szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás .......................... 1 

-          pszichiátriai betegek otthona ....................................................................... 1 

-          időskorúak nappali ellátása ....................................................................... 12 

-          fogyatékos személyek otthona .................................................................... 2 

-          fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthona ..................................... 1 

-          pszichiátria betegek rehabilitációs célú lakóotthona .................................... 1 

-          szenvedélybetegek otthona ......................................................................... 1 

-          idősek otthona ............................................................................................. 8 

-          időskorúak gondozóháza ............................................................................ 1 

-          hajléktalan személyek átmeneti szállása ..................................................... 2 
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-          nappali melegedő ........................................................................................ 1 

-          éjjeli menedékhely ....................................................................................... 1 

 

A járási hivatal szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos hatósági 
tevékenységének ellenőrzése: 6 járási hivatal, 12 ellenőrzés 

A járási hivatalok átfogó ellenőrzése: 1 járási hivatal, 1 ellenőrzés 

 

 

Gyámügyi igazgatás 

 

Jegyzői gyámhatóság: ..................................................................................... ….34  

Járási hivatal (gyámhivatal): ................................................................................... 1  

EMMI által elrendelt hatósági ellenőrzések: 

Járási hivatalt (gyámhivatalt) érintő: ………………………………………………   ...5 

 

Gyermekvédelmi igazgatás 

Gyermekjóléti alapellátás: 

- család-és gyermekjóléti szolgálatok:……………………………………… …11 
Gyermekek napközbeni ellátása 

      - családi bölcsőde: ........................................................................................ …3 

       - bölcsőde:………………………………………………………………………… .... 5 

Gyermekek átmeneti gondozása 

- gyermekek átmeneti otthona ....................................................................... 1 
 

Gyermekvédelmi szakellátás: 

- gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények:11 engedélyes, 14 szolgáltatás 
-  nevelőszülő:  ............................................................................................. 10 

 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 
által tervezett ellenőrzések száma: 180 
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F. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatalának hatósági 
ellenőrzési terve 

 
 
F.1.  Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály  
 
Az ellenőrzés tárgya: A szociális igazgatásról és szociális ellátásárokról szóló 1993. évi III. 
törvény 5. § (1) bekezdése alapján az ápolási díjra jogosultak ellenőrzése 
 
Ellenőrzési időszak: 2019. 01. 01. – 2019. 12. 31.  
 
Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés keretében környezettanulmány készítése 
 
Ellenőrzések ütemezése: 2019. III. negyedév 
a./ Balassagyarmat (4 fő) 
b./ Hugyag (1 fő) 
c./ Érsekvadkert (1 fő) 
d./ Bercel (1 fő) 
e./ Patak (1 fő) 
 
Ellenőrzés szempontrendszere: az ápoló ápolási díjra való jogosultsága fennáll – e, az ápoló az 
ápolási tevékenységet ellátja – e. 
 
F.2. Kormányablak Osztály 

A járási hivatal vezetője az illetékességi területén székhellyel rendelkező, 2019. január 1. napja 
előtt alapított és ma is működő egyéni vállalkozókkal kapcsolatban éves ellenőrzési tervet készít, 
és eszerint hatósági ellenőrzést folytat le.  

Az ellenőrzés az egyéni vállalkozó működésének törvényességére terjed ki.  

Az ellenőrzési terv összeállításánál kiemelt szempontként szerepelt azon egyéni vállalkozók 
ellenőrzése, akik vendéglátással kapcsolatos tevékenységet folytatnak. 

A kormányablak helyben ellenőrzi az egyéni vállalkozókat. Az ellenőrzés kiterjed az egyéni 
vállalkozó által folytatott szabályozott szakma esetén a szakképzési követelmény teljesülésének az 
ellenőrzésére, illetve a szükséges engedélyek, bejelentések, szerződések meglétének vizsgálatára 
is.  

 2019. évben az ellenőrzés során a 2019. január 1. napja előtt alapított és ma is működő egyéni 
vállalkozók közül az 561007 SÖRÖZŐ, az 563002, KOCSMAI ITALBOLTI VENDÉGLÁTÁS, az 
563004 BOROZÓ, az  563006 KÁVÉZÓ, TEÁZÓ tevékenységet végző egyéni vállalkozói kört 
tartjuk szükségesnek ellenőrizni. 

Az illetékességi területen belül valamennyi településen szükségesnek látjuk a fent meghatározott 
vállalkozói réteget ellenőrizni.  

Az ellenőrzéskor elsődlegesen a szükséges szakképesítések meglétét vizsgáljuk. Az interneten 
elérhető egyéni vállalkozói bejelentéseket és engedélyeket tartalmazó adatbázisokból az 
ellenőrzött egyéni vállalkozó adatait, engedélyeit PrtSc képernyő nyomtatással csatoljuk a 
vállalkozói iratanyagba. 

Az ellenőrzés eredményének megfelelően döntünk a szükséges intézkedések megtételéről.  

Jogszabályi háttér:  

- Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009.évi CXV. törvény, 
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- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. VI. fejezet, 
- A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) korm. rend. (27. 
§) 
- A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes  
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.   (X. 20.)  
Korm. rendelet 
-  A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 

 

F.3. Földhivatali Osztály 

TakarNet ellenőrzés 

Az ellenőrzés 

 tárgya és célja: A Budapest Főváros Kormányhivatala, mint földügyi és 

térinformatikai államigazgatási szerv által kiadott csatlakozási engedély 

alapján hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók [Az ingatlan-

nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Inytv.) 72-74. 

§, 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet (továbbiakban: Inyvhr). 113/A-113/E. §] 

által végzett lekérdezések ellenőrzése. Az ellenőrzés célja a 

jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának illetve az 

adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások érvényre 

juttatásának biztosítása. 

 jogalapja: Az Inytv. 75. § (4) bekezdése, a 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai [Ákr. 7. §, 

61. §, valamint 98-102. §], 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 39. § (1) 

bekezdése. 

 eszköze: Helyszíni ellenőrzés 

 fő szempontjai: A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 

szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezései jogszerűségének – pl. név 

szerinti, személyes vagy tárgyi díjmentes lekérdezés, napló jogszabályban 

előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése, továbbszolgáltatási tilalom 

betartásának vizsgálata. 

 időszaka: 2019. első féléves adatlekérdezések ellenőrzése.negyedéves 

ütemezése: 2019. IV. negyedév. 

 Az ellenőrzésre kerülő felhasználók: 2019. évben - a rendszer 

üzemeltetőjének adatszolgáltatása alapján - kerül meghatározásra. 

 Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti 

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, rendszergazda. 

 A konkrét eljárási lépések meghatározása: Előzetes értesítési kötelezettség, 

felhasználót érintő napló bekérése, helyszíni ellenőrzés, szükség esetén 

utóellenőrzés illetve bírság kiszabása. 

 Az alkalmazható szankció megjelölése: A díjmentesség hiányában 

fizetendő díjtétel kétszeresének a megfizetése. Az adatlekérdezésre 

vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági előírások megsértése esetén, a 

hozzáférési jogosultság visszavonása. 

 



[Ide írhatja a szöveget] 

 

93 

 

A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

Az ellenőrzés 

 tárgya és célja: Földforgalmi biztonsági okmányok jogszerű felhasználásának ellenőrzése. 

Az ellenőrzés célja a föld tulajdonjogának átruházására, vagy a föld tulajdonjogát érintő 

más jogügyletírásba foglalására szolgáló biztonsági okmánnyal összefüggő jogszabályban 

előírt kötelezettségek betartásának biztosítása. 

 jogalapja: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 

törvény (továbbiakban: Fétv.) 44/A. §, 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 8. §, Ákr. 7. §, 61. 

§, valamint 98-102. §. 

 eszköze: Helyszíni ellenőrzés  

 fő szempontjai: A biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, 

jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolására vonatkozó előírások, 

valamint a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és 

visszaszolgáltatási kötelezettségek betartásának ellenőrzése. 

 időszaka: 2019. év 

 negyedéves ütemezése: 2019. IV. negyedév. 

 Az ellenőrzésre kerülő felhasználók (közjegyzők, ügyvédek, szervezetnél működő 

jogtanácsos): 2019. évben kerül meghatározásra.  

 Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti ingatlan-

nyilvántartási ügyintéző, földhasználati ügyintéző. 

 Konkrét eljárási lépések meghatározása: Előzetes értesítési kötelezettség, helyszíni 

ellenőrzés, szükség esetén utóellenőrzés illetve bírság kiszabása. 

 Az alkalmazható szankció megjelölése: A kiszabható bírság legkisebb összege: 

tizenötezer, legmagasabb összege százezer forint, azonos tényállású, három éven belüli 

ismételt jogsértés esetén: a bírság összege a korábban kiszabott bírság másfélszeresénél 

nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a kiszabható bírság legmagasabb mértékét. 

Ha a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű bírság 

kiszabása is szükségtelen, bírságolás helyett a járási hivatal figyelmeztetésben részesíti a 

felhasználót. 

 

Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség illetve a művelési 

ág változás bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 

Az ellenőrzés 

 tárgya és célja: A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (a 

továbbiakban: Tfvt.) foglaltak szerint a hasznosítási kötelezettség, továbbá a 

mellékhasznosítási és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, 

valamint a művelési ág változás bejelentési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése az 

ingatlan-nyilvántartás adatai és a természetbeni állapot alapján. Az ellenőrzés célja a 

jogszabályokban meghatározott hasznosítási kötelezettségek betartásának a termőföldek 

termőképességének a fenntartása a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének a 

fokozása illetve a természetbeli és a nyilvántartási állapot egyezőségének a 

megteremtése. 

 jogalapja: a Tfvt. 3., 5. § (5) bekezdése, Inytv. 27. § (3). bekezdés, Ákr. 7. §, 61. §, 

valamint 98-102. §. 
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 eszköze: Helyszíni ellenőrzés 

 fő szempontjai: A Tfvt.-ben foglaltak szerint a hasznosítási kötelezettség, továbbá a 

mellékhasznosítási és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, 

valamint a művelési ág változás bejelentési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése az 

ingatlan-nyilvántartás adatai és a természetbeni állapot alapján. 

 időszaka: 2019. május-június, illetve a határszemle-ellenőrzés egész évben rendszeres 

feladat, az elrendelt határszemle ellenőrzések időtartamán túl is folyamatos. 

 ütemezését: 2019. május-június 

 Az ellenőrzésre kerülő települések: 2019. évben kerül meghatározásra. 

  Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti földvédelmi és 

földminősítési szakügyintéző. 

 Konkrét eljárási lépések meghatározása: Hirdetményi úton történő előzetes értesítés, 

helyszíni szemle lefolytatása, felhívás hasznosítási kötelezettség teljesítésére, 

utóellenőrzés, indokolt esetben bírság kiszabása. 

 Az alkalmazható szankció megjelölése: A termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK 

értékének kétezerszerese, de minimum 20.000 Ft. Művelési ág változás bejelentésének 

elmulasztása esetében 20.000 Ft, melyet földrészletenként kell megállapítani. 

 

A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

Az ellenőrzés 

 tárgya és célja: Parlagfű elleni közérdekű védekezés, melynek célja az ingatlanon a 

parlagfű virágbimbója kialakulásának megakadályozása. 

 jogalapja: A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, 

illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes 

szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. 

 eszköze: Helyszíni ellenőrzés.  

 fő szempontjai: Külterületen a járási hivatal által az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltak 

betartásának ellenőrzése. 

 időszaka: 2019. július 01-től  2019. október 01-ig 

 ütemezése: 2019. július 01-től  2019. október 01-ig 

 Az ellenőrzésre kerülő települések: Balassagyarmati Járási Hivatal illetékességi 

területe 

 Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti földvédelmi és 

földminősítési szakügyintéző 

  Konkrét eljárási lépések meghatározása: Helyszíni szemle megtartása, jegyzőkönyv 

felvétele és továbbítása a Növényvédelmi hatóság részére. 

A földvédelmi eljárás keretében a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása során 

az eredeti állapot helyreállításának ellenőrzése, továbbá a termőföld más célú 

hasznosításának engedélyezése, illetve a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása 

során az utólagos hozzájárulás kiadása esetén a fizetési kötelezettség teljesítésének az 

ellenőrzése 

Az ellenőrzés 

 tárgya és célja: A termőföld más célú hasznosításának engedélyezése esetén az 

engedélyben foglaltak betartásának ellenőrzése illetve termőföld engedély nélküli 
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más célú hasznosítását követően az eredeti állapot helyreállításának, valamint a 

termőföld engedély nélküli más célú hasznosítását követően az utólagos 

hozzájárulás megadása esetén a fizetési kötelezettség teljesítésének az 

ellenőrzése. Az ellenőrzés célja a termőföld mennyiségi védelmének biztosítása. 

 jogalapja: A Tfvt. 10. § (1) bekezdése alapján a termőföldet főszabály szerint az 

ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. Az engedélyben 

foglaltak alapján az érintett földrészletet ellenőrizni kell, mert a Tfvt. 16. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján az engedélyben foglaltaktól eltérő igénybevétel 

engedély nélküli más célú hasznosításnak minősül, illetve a Tfvt. 24. § (1) 

bekezdése értelmében a más célú hasznosítás megkezdése bejelentésének 

elmulasztása, valamint az engedély nélküli más célú hasznosítás földvédelmi 

bírság kiszabását vonja maga után. Az ingatlanügyi hatóság a Tfvt.-ben előírt 

esetekben [pl. Tfvt. 16. § (7) bekezdése, 16/A. § (2) bekezdése] elrendeli az eredeti 

állapot helyreállítását, vagy utólagos hozzájárulás kiadásával [pl. Tfvt. 16./A. § (1) 

bekezdés] hozzájárul a más célú hasznosítás folytatásához, földvédelmi járulék 

(Tfvt. 21-23. §) és bírság (Tfvt. 24-25. §) kiszabása mellett. 

 eszköze: Helyszíni és irodai ellenőrzés.  

 fő szempontjai: A hatósági döntésekben foglalt rendelkezések végrehajtásának és 

a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése. 

 időszaka: folyamatos 

 ütemezése: Hatósági döntésekben meghatározott időpontokat figyelembe véve 

folyamatos. 

 Az ellenőrzésre kerülő település: Hatósági döntések által érintett települések 

 Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti földvédelmi 

és földminősítési szakügyintéző. 

 A konkrét eljárási lépések meghatározása: előzetes értesítési kötelezettség, 

helyszíni szemle, bírság kiszabása, bírságok behajtása. 

 Az alkalmazható szankció megjelölése: Ha a termelésbe visszabocsátott termőföld 

minőségi osztálya az ingatlan-nyilvántartás szerintinél egy osztállyal gyengébb, 

akkor a két minőségi osztály szerint számított földvédelmi járulék különbözetének 

háromszorosa; legalább két osztállyal gyengébb, akkor az ingatlan-

nyilvántartásban szereplő minőségi osztály alapján számított földvédelmi járulék 

háromszorosa. Az engedélyező határozatban előírt határidő lejárta és a tényleges 

helyreállítás időpontja közötti időre a más célú időleges hasznosításáért fizetendő 

földvédelmi járulék háromszorosa. 

 

A Földforgalmi törvényben meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások, és 

tilalmak betartásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés 

 tárgya és célja: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) meghatározott szerzési feltételek, 

illetve korlátozások, és tilalmak betartásának mezőgazdasági igazgatási szerv általi 

ellenőrzése, melynek célja a földforgalmi törvényben foglalt birtokpolitikai célok 

megvalósításának biztosítása, a jogszerű ingatlan tulajdon, illetve jogszerű 

földhasználaton keresztül. 

 jogalapja: Földforgalmi törvény 62. §, Ákr. 7. §, 61. §, valamint 98-102. §. 
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 eszköze: A Fétv. 29. §-a szerint rendelkezésre álló nyilvántartások ellenőrzése, a 

földvédelmi bírságot elrendelő határozatok, helyszíni ellenőrzések lefolytatása. 

 fő szempontjai: A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai 

Főosztálya által meghatározott szempontok szerint és időtartamra vonatkozóan. 

 időszaka: folyamatos 

  ütemezése: folyamatos 

 Az ellenőrzésre kerülő földszerzések köre: A beérkezett okiratokban illetve a hatósági 

határozatokkal érintett ingatlanok tulajdonosai, földhasználói. 

 Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírásban meghatározott 

ügyintézők. 

 Konkrét eljárási lépések meghatározása: A mezőgazdasági igazgatási szerv az 

ellenőrzése során a rendelkezésére álló adatok, bizonyítékok, és az összes körülmény 

alapos mérlegelése alapján első lépcsőként felhívja a figyelmét a jogszabálysértésre, 

és határidő megállapításával írásban felszólítja a jogszerű állapot helyreállítására. Ha 

a kötelezett nem tesz eleget felszólításnak, a mezőgazdasági igazgatási szerv a 

kötelezettel szemben mulasztási bírságot szab ki. 

 Az alkalmazható szankció megjelölése: A bírság mértéke a föld szerzéskori 

aranykorona-értéke húszezerszeres szorzatának megfelelő forintösszeg. A bírság 

megfizetése alól felmentés nem adható, illetve fizetési kedvezmény nem nyújtható. Ha 

a bírság kiszabása ellenére a kötelezett 6 hónap elteltével sem állítja helyre a jogszerű 

állapotot, a mezőgazdasági igazgatási szerv – az erdőnek minősülő föld kivételével a 

Földforgalmi törvény 65. §-ában meghatározottak szerint intézkedik a föld 

kényszerhasznosításba adásáról. 

 

F.4. Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály 
(a továbbiakban: osztály) ügyintézői az éves Élelmiszerlánc-felügyeleti terv, a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata,  Ügyrendje, valamint jelen Ellenőrzési 
Tervben meghatározottak szerint végzik a vonatkozó jogszabályokból valamint a munkaköri 
leírásukból eredő, 2019. évi  hatósági ellenőrzési feladataikat a költségtakarékossági, valamint a 
kormányhivatal vezetője által meghatározott egyéb szempontok figyelembevételével. 
Az Agrárminisztérium, mint szakmai irányító szerv Országos éves ellenőrzési terve jelen 
ellenőrzési terv elkészültéig nem állt rendelkezésre. 
 
Növény-egészségügyi ellenőrzési terv 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: osztályvezető, Növény- és Talajvédelmi Osztály 
 

 A Magyarországra irányuló, az Európai Unióból származó szállítmányok eseti 
ellenőrzése, szúrópróbaszerű mintavétel. Jelentés küldése a szakmai irányító szervnek. 

 Harmadik országból származó növény-egészségügyileg vizsgálatköteles növények, 
növényi termékek, illetve egyéb anyagok növény-egészségügyi szállítólevéllel történő 
beléptetésével kapcsolatos növény-egészségügyi ellenőrzések elvégzése az engedélyezett 
ellenőrzési helyen (más tagállam általi szállítóleveles beléptetés) 

 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). 

 Re-export termékek növény-egészségügyi ellenőrzése (re-export vizsgálat). 
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 A közösségen belüli áruszállítás szúrópróbaszerű ellenőrzése a külön utasításban 
meghatározottak szerint. Csatlakozás a NAV által működtetett Mobil Ellenőrző Csoportok által 
végzett ellenőrzésekhez.  

 Zárlati, vagy Magyarországon nem honos károsítók fenntartásának, vagy az azokkal 
történő tudományos vagy kísérleti célú munka engedélyezéséhez szükséges növény-
egészségügyi ellenőrzések elvégzése. A már engedélyezett helyek utólagos, rendszeres 
ellenőrzése. 

 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 

 A védett zónába szállításra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése. 

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

 A kereskedelemben használt fa-csomagolóanyagok ellenőrzése. 

 A kijelölt károsító mentes terület fenntartásának ellenőrzése az exportra kerülő 
szállítmányok szúrópróbaszerű ellenőrzésével. A kijelölt károsító mentes terület fenntartásának 
ellenőrzése céljából felderítés működtetése a károsító populációjának felmérésére. 

 Raktározott termények növény-egészségügyi ellenőrzése. 

 Szaporító- és ültetvényanyagok előállításának ellenőrzése: 
- erdészeti, 
- szőlő, 
- gyümölcs, 
- dísznövény, 
- burgonya, 

 A növényvédelmi szervezet PR kommunikációs tevékenységének részeként szakmai 
anyagok készítése termelők részére, szakcikkek publikálása, szakmai tájékoztatókon, fórumokon 
való részvétel prezentációval. 

 Tagsági kötelezettségből adódóan részvétel az EPPO, IPPC, WTO-SPS szakmai 
anyagok, szabványok tervezetének véleményezésében. 

 Részvétel a tagállami kötelezettségből adódó jogharmonizáció keretében, a növény-
egészségügyi szakterületet érintő jogszabálytervezetek előkészítésében. 
Részvétel az erdészeti hatóságok által koordinált ellenőrzési programban (FLEGT). 
 

Növényi Termék Ellenőrzési Terv 
Határidő: Folyamatos 

Felelős: osztályvezető, Növény- és Talajvédelmi Osztály  

Ellenőrzöttek köre: mezőgazdasági árutermelők, zöldség-gyümölcs forgalmazók 

 
Zöldség-gyümölcs ellenőrzések 
 Forgalmazók regisztrálása, ellenőrzése 
 Zöldség-gyümölcs export ellenőrzése 
 Zöldség-gyümölcs import ellenőrzése 
 Behozatal ellenőrzése az ipari feldolgozásra szánt termékek esetében 
 Árukivonáshoz kapcsolódó minőség-ellenőrzés 
 Iskolagyümölcs programban résztvevő beszállítok ellenőrzése 
 Lakossági panaszok kivizsgálása, intézkedés 
 Csatlakozás a NAV által működtetett Mobil Ellenőrző Csoportok által végzett 

ellenőrzésekhez 
 Kiemelt ellenőrzések elvégzése a szakmai irányító szerv által meghatározottak szerint 
 
Banán minőségellenőrzési feladatok 
 Zöld banán import ellenőrzése 

 
Bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek fokozott import ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok 
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 Bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek fokozott import ellenőrzése (szennyezőanyagok, 
aflatoxin) 

 

Friss vágott virág és friss lombdísz, virághagyma, sarjhagyma és gumó minőségellenőrzési 
feladatok 
 Belföldi forgalmazók ellenőrzése 
 Export ellenőrzése 
 Import ellenőrzése 
 
Komló minőségellenőrzési feladatok 
 Kivitel ellenőrzése 
 

A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzők használata ellenőrzési feladatok 
 Hajdúsági torma ellenőrzése 
 Gönci kajszi ellenőrzése 
 Makói hagyma ellenőrzése 

 
 

Elsődleges növényi termékek szennyezőanyagainak monitoringja 
 Zöldség-gyümölcs termékek nitrát és nehézfém tartalmának monitoring mintavétele 
 Gabona mikotoxin tartalmának monitoring mintavétele 
 Szántóföldi és kereskedelmi mintavétel növényi termékek radio-analitikai vizsgálat céljából  
 Határállomásokon, kereskedelmi egységekben és termőhelyeken történő mintavétel 

növényi termékből a megengedett növényvédő szer maradék tartalom ellenőrzése céljából. 
 
 
 Növényvédelmi Ellenőrzési Terv 
Határidő: Folyamatos 

Felelős: osztályvezető, Növény- és Talajvédelmi Osztály 

Ellenőrzöttek köre: Növényvédelmi tevékenységet folytatók, engedélyköteles terméket forgalmazók 

 Engedélyköteles termékek forgalmazásának ellenőrzése 

 Az engedélyköteles termékek forgalmazása, vásárlása során az előírásoknak megfelelő 
személyi, tárgyi feltételek meglétének és a nyilvántartási kötelezettségek betartásának 
ellenőrzése. 

 Az engedélyköteles termékek párhuzamos behozatal követelményeinek való 
megfelelésének, szállításának, raktározásának csomagolásának, címkézésének, szavatossági 
idejének, az értékesítés szabályszerűségének ellenőrzése, a tavaszi és őszi kampány idején teljes 
körűen a kis és nagykereskedelemben, azt követően szúrópróbaszerűen. 

 Kiemelt ellenőrzés keretében mintavétel az engedélyköteles termékekből a minőségi 
(növényvédő szer tisztaságára, hatóanyagtartalmára vonatkozó) jellemzők vizsgálata céljából. 

 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 átcsomagolásával, bérkiszerelésével foglalkozó egységek 
felderítése, ellenőrzése. 

 A növényvédelmi gépek és növényvédő szer kijuttatására szolgáló eszközök 
típusminősítésének ellenőrzése. 
 
A növényvédő szer felhasználás ellenőrzése 

 Az engedélyköteles termékek felhasználása során az előírásoknak megfelelő személyi, 
tárgyi feltételek meglétének és a nyilvántartási kötelezettségek betartásának ellenőrzése. 
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 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. 

 Raktári kártevők elleni védekezési kötelezettség ellenőrzése, a gázosításra vonatkozó 
jogszabályoknak és technológiai előírásoknak való megfelelés vizsgálatával. 

 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 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 Kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos (JFGK 2,3,4,9) ellenőrzések végrehajtása, 
feladatok ellátása. 

 Az ökológiai jelölés jogszerűségének ellenőrzése gazdasági szereplőknél a 79/2009. FVM 
rendelet 7. § (3) bekezdése szerint.  

 Ökológiai gazdálkodással kapcsolatos ügyekben a tanúsító szervezet kezdeményezése 
alapján elsőfokú hatósági feladatok ellátása a 79/2009. FVM rendelet 27. § (1) bekezdése 
szerint. 

 
Károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése 
 A védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése a szomszédos gazdálkodó termelés 
biztonságára veszélyt jelentő károsító esetében. 

o Parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése 2013. július 1-től 
a vegetációs időszak végéig 

 A Parlagfű Információs Rendszer (PIR), valamint az Agrár-környezetgazdálkodási 
Információs Rendszer (AIR) naprakész vezetése, adatokkal való feltöltése. 
 Raktári kártevők elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése 

Talajvédelmi hatósági ellenőrzési terv 

Határidő: Folyamatos, egyedi 

Felelős: osztályvezető, Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 Helyszíni ellenőrzés hígtrágya termőföldön történő felhasználásának engedélyezése, 
engedély meghosszabbítása céljából 

 Helyszíni ellenőrzés nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön 
történő felhasználásának engedélyezése, engedély meghosszabbítása 

 A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény talajvédelmi követelményeinek 
hatósági ellenőrzése 

 A nitrát rendelet előírásainak betartásával kapcsolatos ellenőrzések 

 Építési engedélyezési és bejelentési eljárás során végzett ellenőrzések 

 Termőföld végleges más célú hasznosítása eljárás során helyszíni ellenőrzés 

 Utak építési engedélyezése 

 Ellenőrzés gyümölcstelepítések engedélyezéséhez 

 Ellenőrzés vízjogi létesítési engedélyezéshez 

 Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM) 

 Ellenőrzés a Kölcsönös Megfeleltetés (KM) rendszerében  

 Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) ellenőrzések 
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F.5. Építésügyi Osztály 

Az építésügyi hatóság illetékességi területe az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 
kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 343.Kr.) 1. § (2) bekezdése és az 1. számú melléklete I. része szerint a 
Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi járások területe. Az építésfelügyeleti hatóság 
illetékességi területe a 343.Kr. 3. § (1) bekezdés a) pontja, és az 1. melléklet I. része 
szerint a Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi járások területe. 

Ellenőrzési időszak: 2019. január 1. – 2019. december 31. 

 Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések célja, hogy az építési folyamat 
szereplőinek (építtetők, tervezők, felelős műszaki vezetők és kivitelezők) építési 
tevékenységét felügyelje, az építési tevékenységet szabályozó jogszabályok betartását, 
valamint az egész építési folyamat szakszerűségét az ellenőrzés eszközeivel biztosítsa, a 
szabályok megsértése esetén pedig a megfelelő és arányos szankcionálással a 
résztvevőket az önkéntes jogkövetés útjára terelje. 

 Elvi alapja a lehető legnagyobb nyilvánosság, mely lehetővé teszi az építési tevékenység 
szereplőinek, hogy a rájuk vonatkozó szabályokat és elvárásokat megismerve, az 
ellenőrzésekre felkészülten, a teljes építési folyamatot a megkívánt szabályos mederben 
tartsák. A nyilvános Ellenőrzési Terv elősegíti az építőipari vállalkozásoknak az önkéntes 
jogkövető magatartás tanúsítását. 

 Ugyanakkor az ellenőrzési tevékenységekkel kapcsolatos információk széleskörű 
megismertetése nem veszélyeztetheti az ellenőrzések hatékonyságát. Továbbra is 
szükséges a felderítő jellegű ellenőrzési tevékenység folytatása, a szabálytalanságok 
csökkentésére. 

 Nem cél a mindenáron való hibakeresés, öncélú retorzió. Az ellenőrzések során végig 
érzékeltetni kell, hogy azt az építési folyamatban résztvevők érdekében, és nem ellenében 
tesszük. Megállapításainknak előre kell vinnie az építés ügyét, a tanulságokat az éves 
értékelés alkalmával megfogalmazva. 

 

Az Építésügyi Hatósági ellenőrzések során ellenőrzött főbb szempontok: 

Az építésügyi hatósági eljárás (engedélyezési eljárás) során az eljáró ügyintéző a döntés 
meghozatalához szükséges tényállás tisztázása érdekében az eljárás folyamatába illesztett 
helyszíni  ellenőrzések során az építési tevékenység helyszínén, annak környezetében 
vizsgálja a döntés meghozatalának feltételeit, különösen:  

a) A meglévő állapotot rögzítő építészeti-műszaki dokumentáció tartalma a valóságnak 
megfelel-e? 

b) Az érintett telken az építési, bontási tevékenység megvalósítható-e, a 
tevékenységet megkezdték-e és a terveknek megfelelően folytatják-e? 

c) A tervezett építési tevékenység összhangban van -e a hatályos településrendezési 
és építési szabályozással, különös tekintettel a helyi Szabályozási tervre és Építési 
Szabályzatra, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglalt előírásokra? 

d) A benyújtott dokumentáció megfelel -e az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. és 8. mellékletében foglalt tartalmi 
követelményeknek? 
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e) A tervezett építés a tervezett helyszínen megvalósítható-e a benyújtott 
dokumentációnak megfelelően? 

f) A dokumentációt a megfelelő jogosultsággal (kamarai névjegyzéki regisztrációval) 
rendelkező tervező/tervezők készítette/készítették el? 

g) A helyszín nem utal -e arra, hogy az engedélyezendő/engedélyezett építési munkát 
az engedély jogerőre emelkedését megelőzően már megkezdték? 

h) Az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-
e? 

i) A megvalósult építmény, építményrész - az engedély nélkül megvalósítható 
eltérések figyelembevétele mellett – az építési engedélynek és a hozzá tartozó 
engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően 
valósult-e meg? 

j) Az elkészült építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek 
megfelel-e? 

k) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Épkiv.) 14. §-a szerinti nyilatkozat az építési naplóban rendelkezésre 
áll-e? 

l) A fővállalkozó kivitelező az építési munkaterületet – az építési naplóban igazoltan – 
visszaadta-e az építtetőnek? 

m) A tervezett bontási munka kielégíti-e a vonatkozó biztonsági, környezetvédelmi, 
építészeti, örökségvédelmi, műszaki és egyéb követelményeket? 

n) Az építmény, építményrész elbontását jogszabály vagy ingatlannyilvántartási 
bejegyzés nem tiltja-e? 

o) A tervezett bontási tevékenység nem veszélyezteti-e a csatlakozó építmény, 
építményrész, vagy a szomszédos telken lévő építmények állapotát? 

Az építésügyi hatóság a helyszíni szemlén tapasztaltakról feljegyzést vagy jegyzőkönyvet 
és a helyszínről, annak környezetéről dátummal ellátott fényképfelvételt készít. 

Az építésügyi hatóság jókarbantartási kötelezési eljárás alkalmával ellenőrzi a meglévő 
építmények körében: 

a) a jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését, az Épkiv. 34.§ (5)   
bekezdése szerinti kötelezettség teljesítését, 

b) tömegtartózkodásra szolgáló építmény, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
hatálya alá tartozó építmény, valamint a honvédelmi és katonai célú építmény 
esetén 

  ba) a szervizkönyv meglétét, 

  bb) a 20 évenkénti felülvizsgálatának teljesítését, a megállapítások szerinti 
munkálatok elvégzését és a szervizkönyvben való dokumentálását 

 

Az építésügyi hatóság a jókarbantartási kötelezési eljárás szerinti ellenőrzésen 
tapasztaltak alapján elrendeli: 

a) az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, az építmény 
felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy 
lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a 
közbiztonságot veszélyezteti, 

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott építmények esetén az a) pontban 
foglaltakon túl 
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ba) a szervízkönyv hiánya esetén annak pótlását, 

bb) a kötelező felülvizsgálat elmaradása miatt építmény-felülvizsgálat elvégzését, 
és a megállapításoktól függően a szükséges munkálatok elvégzését. 

 

Az Építésfelügyeleti Hatósági ellenőrzések során ellenőrzött főbb szempontok: 

Az építésfelügyeleti hatósági eljárás (kivitelezési szakasz) során az eljáró ügyintéző az 
eljárás folyamatába illesztett helyszíni ellenőrzések során – az építésügyi törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint ellátja az építési 
folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a 
szabálytalan építkezéseket az alábbi  szempont figyelembevételével: 

a) Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokat folytat le. 

A helyszínen, illetve a Nyilvántartás igénybevételével ellenőrzi az építőipari 
kivitelezési tevékenység szakszerűségét, jogszerűségét, résztvevőinek 
jogosultságát, a tevékenység végzéséhez előírt építési napló meglétének, 
vezetésének módját és tartalmát, valamint a folytatáshoz előírt kivitelezési 
dokumentáció meglétét. 

b) A szabálytalan építési feltárása érdekében a Nyilvántartás igénybevételével 
építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le. 

 

Az építésfelügyeleti hatóság helyszíni ellenőrzései során – a teherhordó szerkezetek 
állékonyságának, szakszerű kivitelezésének ellenőrzésén túl ellenőrzi, hogy:  

a) A vállalkozó kivitelező, a kivitelezési dokumentáció tervezője, az építési műszaki 
ellenőr, a felelős műszaki vezető, a beruházáslebonyolító rendelkezik-e a 
kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal, regisztrációval. 

b) Az építőipari kivitelezési tevékenységet arra jogosult, szakirányú végzettséggel 
rendelkező és az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási 
joggal rendelkező felelős műszaki vezető irányításával végzik-e? 

c) Az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedély és a mellékletét 
képező záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció, és az az alapján 
készített kivitelezési dokumentáció, egyszerű bejelentéshez kötött épület esetén az 
egyszerű bejelentési dokumentáció alapján, a szakmai és biztonsági előírások 
megtartásával végzik-e? 

d) Az építési napló a jogszabályban meghatározottak szerint és módon rendelkezésre 
áll-e, az építmény szerkezetére, a kivitelezés módszerére és technológiájára 
vonatkozó követelményeket betartották-e? 

e) A megépített épületszerkezetek méreteiket, anyagukat és szerkezeti kialakításukat 
tekintve megfelelnek-e az engedélyezett tervdokumentációban és kiviteli tervekben 
foglaltaknak? A szükséges tanúsítványok rendelkezésre állnak? 

f) Az építési termékek beépítésére vonatkozó jogszabályokat, szabványokat és 
szakmai szabályokat az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során 
megtartották-e? 

g) Az építőipari kivitelezési tevékenység végzését nem tiltotta-e meg? 

h) Az építési szerződésre vonatkozó előírások teljesültek-e? 

i) Az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység 
végzése esetén a fedezetkezelőt igénybe vették-e. 
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j) A kivitelezés szakszerűsége (szabványokban, technológiai és kivitelezési 
utasításokban foglalt követelmények betartása) megfelelő-e? 

 

Az ellenőrzések során, az építésfelügyelő különös figyelmet fordít: 

a) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés alapján  

aa) a megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység legalább két alkalommal 
történő helyszíni, valamint  

ab) megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység az elektronikus építési napló 
vezetése és tartalma tekintetében folyamatos távoli eléréssel történő, 

ac) a 2017. január 1.-jét követően megkezdett építőipari kivitelezési 
tevékenység esetén a kötelező tervezői művezetési tevékenységet ellátó 
személy jogosultságának, 

ad) a kormányrendeletben meghatározott esetben a biztosító – a kötelező 
tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás meglétére vonatkozó – 
igazolásának a tervező és a vállalkozó kivitelező általi, az elektronikus 
építési naplóba történő feltöltésének 

ae) a folyamatban lévő lakóépületek építése esetén az alapozási, a fal- és 
a födémszerkezetek – elsősorban a fa födémszerkezetek – állékonyságát, 
mechanikai szilárdságát biztosító, valamint a kivitelezési dokumentációban 
meghatározott követelmények betartásának, 

b) építésiengedély-köteles építőipari kivitelezési tevékenység esetén az építési termék 
építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 7. § 
(3) bekezdése szerinti, az egyedi, a helyszínen gyártott vagy a bontott építési 
termékre vonatkozó dokumentumok meglétének, hitelességének, tartalmának, 

c) minden megnyitott elektronikus építési napló napi és eseti – így minden esetben 
az építési munkaterület átadás-átvételére, az eltakarásra kerülő szerkezetekre 
vonatkozó – bejegyzéseinek, 

d) a kivitelezési dokumentációk, 

e) a felelős műszaki vezetői tevékenység, a műszaki ellenőri tevékenység,  

f) az építésügyi hatósági engedélyben és az ahhoz tartozó jóváhagyott tervekben, 
valamint a kiviteli tervekben foglaltak betartásának, betartatásának ellenőrzésére. 

 

Az ellenőrzések jogszabályi alapja 

 

Az Engr. 6. § (3) bekezdése alapján az építésügyi hatóság a döntés meghozatalához 
szükséges tényállás tisztázása érdekében az építési tevékenység helyszínén, annak 
környezetében vizsgálja a döntés meghozatalának feltételeit: 

a) hogy a meglévő állapotot rögzítő építészeti-műszaki dokumentáció tartalma a 
valóságnak megfelel-e. 

b) hogy az érintett telken az építési, bontási tevékenység megvalósítható-e, a 
tevékenységet megkezdték-e és a terveknek megfelelően folytatják-e, 

c) hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas 
állapotban van-e, 
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d)  hogy a megvalósult építmény, építményrész – az engedély nélkül megvalósítható 
eltérések figyelembevétele mellett – az engedélynek és a hozzátartozó 
engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak 
megfelelően valósult-e meg. 

 

Az Engr. 55/A.§ (1) bekezdése alapján az építésügyi hatóság ellenőrzi a meglévő 
építmények körében: 

a) a jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését, az Épkiv. 34.§ (5)   
bekezdése szerinti kötelezettség teljesítését, 

b) tömegtartózkodásra szolgáló építmény, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
hatálya alá tartozó építmény, valamint a honvédelmi és katonai célú építmény 
esetén 

ba) a szervizkönyv meglétét, 

bb) a 20 évenkénti felülvizsgálatának teljesítését, a megállapítások szerinti 
munkálatok elvégzését és a szervizkönyvben való dokumentálását 

 

Az Engr. 55/A.§ (2) bekezdése alapján az építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti 
ellenőrzésen tapasztaltak alapján elrendeli: 

a) az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, az építmény 
felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy 
lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a 
közbiztonságot veszélyezteti, 

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott építmények esetén az a) pontban 
foglaltakon túl 

ba) a szervízkönyv hiánya esetén annak pótlását, 

 bb) a kötelező felülvizsgálat elmaradása miatt építmény-felülvizsgálat elvégzését, 
és a megállapításoktól függően a szükséges munkálatok elvégzését. 

Az Étv. 46. § (2) bekezdése alapján az építésfelügyeleti hatóság:  

Az építési törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint 
ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint 
feltárja a szabálytalan építkezéseket. Ennek keretében  

a) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokat folytat le,  

b) a helyszínen, illetve a Nyilvántartás igénybevételével ellenőrzi az építőipari 
kivitelezési tevékenység  

ba) végzésének szakszerűségét, jogszerűségét,  

bb) résztvevőinek jogosultságát,  

bc) végzéséhez előírt építési napló meglétét, vezetésének módját és tartalmát,  

bd) folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét,  

c)  

d) a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében az építésügyi monitoring 
igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le,  

e) az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg, ennek keretében  
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ea) építésfelügyeleti intézkedést tesz,  

eb) építésfelügyeleti bírságot szab ki,  

ec) megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot,  

f) szakhatósági eljárást folytat le. 

 

Az Étv. 46. § (3) bekezdése alapján az építésfelügyeleti hatóság jogszabályban 
meghatározott módon:  

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében az építőipari kivitelezési tevékenység 
megkezdését vagy annak folytatását megtilthatja, feltételhez kötheti vagy tudomásul 
veszi,  

b) a (2) bekezdés b) pont ba), bc), bd) alpontja, és a (2) bekezdés e) pontja szerinti 
feladatkörében az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását  

ba) megtilthatja és építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha ellenőrzése során azt 
állapítja meg, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségére, az 
építési napló vezetésére vagy a kivitelezési tevékenység folytatásához 
szükséges kivitelezési dokumentációra vonatkozó szabályokat súlyosan 
megsértették,  

bb) az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtiltja és a szabálytalan 
állapot megszüntetését elrendeli, továbbá építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, 
ha az építőipari kivitelezési tevékenység végzése az állékonyságot, az életet és 
az egészséget vagy a közbiztonságot közvetlenül veszélyezteti,  

bc) építési napló hiányában megtiltja,   

c) a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja és a (2) bekezdés e) pontja szerinti 
feladatkörében hatósági eljárást folytat le, építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, vagy 
a szükséges intézkedések megtétele érdekében megkeresi az eljárásra hatáskörrel 
rendelkező hatóságot vagy szervet, ha az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a 
résztvevők nem rendelkeznek az előírt jogosultsággal, nem megfelelő a 
jogosultságuk, nem rendelkeznek az előírt regisztrációval vagy nem a 
regisztrációjuknak megfelelő tevékenységet végeznek,  

d)  a (2) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében az ellenőrzésen tapasztaltak 
eredményeképpen  

da) az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtilthatja,  

db) a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében bontást, átalakítást rendel el, 
vagy a fennmaradási engedélyezés feltételeinek fennállása esetén megkeresi 
az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóságot. 

Az Engr. 62.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi, 
hogy: 

a) a vállalkozó kivitelező, a kivitelezési dokumentáció tervezője, az építési műszaki 
ellenőr, a felelős műszaki vezető, a beruházáslebonyolító rendelkezik-e a 
kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal, regisztrációval, 

b) az Étv. 39/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat teljesítették-e, 

c) az építőipari kivitelezési tevékenység a végleges építésügyi hatósági engedély, a 
hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció és 
az az alapján készített kivitelezési dokumentáció, egyszerű bejelentéshez kötött 
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épület esetén az egyszerű bejelentési dokumentáció alapján, illetve a szakmai és 
biztonsági előírások megtartásával történt-e, 

d) az építési napló a jogszabályban meghatározottak szerint és módon rendelkezésre 
áll-e, az építmény szerkezetére, a kivitelezés módszerére és technológiájára 
vonatkozó követelményeket betartották-e, 

e) az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység 
végzése esetén a fedezetkezelőt igénybe vették-e. 

Az Engr. 62.§ (2) bekezdése alapján az építésfelügyeleti hatóság az 58. § (2) 
bekezdés b) pontja és az 58. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzése alkalmával ellenőrizheti, 
hogy: 

a) az építési termékek beépítésére vonatkozó jogszabályokat, szabványokat és 
szakmai szabályokat az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során 
megtartották-e, 

b) az építőipari kivitelezési tevékenység végzését nem tiltotta-e meg, 

c) a kivitelezési szerződésre vonatkozó előírások teljesültek-e 
 

Az Engr 58.§ (4) bekezdése szerint az építésfelügyeleti hatóság vizsgálja: 

a) az Étv. 48. §-a szerinti szabálytalan építési tevékenységeket, 

b) azon építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez 
nem kötött építési tevékenységeket, amelyet a helyi építési szabályzat és az 
országos építési követelmények megsértésével végeztek. 

 

AZ Engr. 64.§ (1) bekezdése alapján az építésfelügyeleti hatóság az 58. § (2) 
bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzésen a jegyzőkönyvében rögzíti: 

a) az ellenőrzésben az Étv. 53/A. § (3) bekezdése szerinti közreműködők 
megnevezését, 

b) az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentáció 
építészeti-műszaki tervezőjének nevét, lakcímét, névjegyzéki számát, 

c) a kivitelezési dokumentáció tervezőjének (ideértve a szakági tervezőt is) nevét, 
lakcímét, névjegyzéki számát, 

d) az építőipari kivitelező nevét, telephelyét, cégjegyzékszámát, vállalkozási 
engedély számát, kivitelezési regisztrációs számát, 

e) a felelős műszaki vezető nevét, lakcímét, névjegyzéki számát, 

f) az építési műszaki ellenőr nevét, elérhetőségét, névjegyzéki számát, 

g) a tervezői művezető nevét, elérhetőségét, névjegyzéki számát 

h) az építmény rendeltetését,  

i) az ÉTDR ügy-és iratazonosítót, 

j) az elektronikus építési napló azonosítószámát. 

 

Az ellenőrzési ütemterv összeállítását, elektronikus építési napló vezetésre kötelezett építőipari 
kivitelezési tevékenységek esetében nagyban befolyásolja a téli időjárás. 

A kötelezően tartandó ellenőrzések az egyszerű bejelentés és építésügyi hatóság megkeresésére 
induló eljárásoknál a tárgyévi ellenőrzési időszak alatt folyamatosan, beérkezésük sorrendjében 
kerülnek sorra. 



[Ide írhatja a szöveget] 

 

107 

 

Az építésügyi hatósági ellenőrzések keddi vagy csütörtöki napokon, az aktuális engedélyezési 
eljárásoktól függően, logisztikailag a programozott építésfelügyeleti ellenőrzések mellé rendelten 
történnek úgy, hogy a helyszíni szemlére az eljárás megindítását követően, a lehető leghamarabb 
sor kerülhessen. A kétféle ellenőrzés összekapcsolásának szükségessége a rendelkezésre álló 
létszám (1-1 fő) és a szolgálati gépkocsi takarékos kihasználása miatt szükséges. 

Az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések a keddi és csütörtöki napokon kívül, havonta 
legalább két ízben szerdai napon is történnek. Egy-egy ellenőrzési napon általában 2-4 előre 
ütemezett helyszíni felügyeleti ellenőrzést folytatunk le. 

Május, július és október hónapokban a nem ütemezett, célvizsgálat jellegű, illetve az engedély 
nélküli építési tevékenységek, illetve a jókarbantartási hiányosságok miatti kötelezési esetek 
felderítését folytatjuk le. Március, április, május, június, szeptember és október hónap folyamán 
egy-egy járás (rétsági, balassagyarmati és szécsényi járások) területeire koncentrálva folytatunk 
ellenőrzést. 

Tematikus közös ellenőrzéseket június hónap során az ÁNTSZ szakigazgatási szervével, illetve 
szeptember hónapban a Katasztrófavédelem szakigazgatási szervével, illetve április és október 
hónapban az építésfelügyeleti hatóság illetékességi területén működő elsőfokú építésügyi 
hatóságokkal tervezünk. A fent leírt közös ellenőrzések tematikáját és helyszíneit a tárgyhónapok 
előtt egyeztetve állapítjuk meg 

 

Tervezett hatósági ellenőrzések száma járásonként, általános építésfelügyeleti jogkörben 

eljárva 

 

 Település/körzet Tervezett éves 

ellenőrzések száma 

1. Balassagyarmati Járás illetékességi 

területe 

40 

2. Rétsági Járás illetékességi területe 20 

3. Szécsényi Járás illetékességi területe 10 

 Összesen: 70 

 

Ellenőrzések havi ütemezése 

 

Időszak Település 
Ellenőrzési 

szempontok 

tervezett 

ellenőrzések 

összevont 

ellenőrzések 

összesen 
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száma száma 

Január Balassagyarmati 

Járás,  

Rétsági Járás, 

Szécsényi Járás 

Meglévő 

építmények 

körében a 

jogszabályban 

előírt 

jókarbantartási 

kötelezettség 

teljesítését. 

Építési 

tevékenység 

végzése esetében - 

Szakmai 

előírásokban 

foglaltak, 

különösen az 

építmény 

szerkezetére, 

a kivitelezés 

módszerére és 

technológiájára 

vonatkozó 

követelmények 

betartása. 

- Tervezői, 

kivitelezői, 

felelős műszaki 

vezetői, építési 

műszaki ellenőri 

jogosultságok 

vizsgálata. 

- Célellenőrzés 

szempontrendszere. 

- - 
- 

Február Balassagyarmati 

Járás,  

Rétsági Járás, 

Szécsényi Járás 

4 - 4 

Március Balassagyarmati 

Járás,  

Rétsági Járás, 

Szécsényi Járás 

8 2 10 

Április Balassagyarmati 

Járás,  

Rétsági Járás, 

Szécsényi Járás 

8 2 10 

Május Balassagyarmati 

Járás,  

Rétsági Járás, 

Szécsényi Járás 

6 2 8 

Június Balassagyarmati 

Járás,  

Rétsági Járás, 

Szécsényi Járás 

6 2 8 

Július Balassagyarmati 

Járás,  

Rétsági Járás, 

4 - 4 
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Szécsényi Járás 

Augusztus Balassagyarmati 

Járás,  

Rétsági Járás, 

Szécsényi Járás 

6 - 6 

Szeptember Balassagyarmati 

Járás,  

Rétsági Járás, 

Szécsényi Járás 

6 2 8 

Október Balassagyarmati 

Járás,  

Rétsági Járás, 

Szécsényi Járás 

6 2 8 

November Balassagyarmati 

Járás,  

Rétsági Járás, 

Szécsényi Járás 

4 - 4 

December Balassagyarmati 

Járás,  

Rétsági Járás, 

Szécsényi Járás 

- - - 

2018. év összesen  58 12 70 

 

Az építési szezont, valamint a folyamatban lévő, téliesített építési helyszíneket figyelembe véve, az 
építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések minimális számát a januártól december végéig terjedően 
rendelkezésre álló hetek száma, és a megyében valószínűsíthető építőipari aktivitás alapján 70 db 
ellenőrzésben határozom meg. Az építésügyi hatósági ellenőrzések száma megegyezik a 
megindított építési engedélyezési (fennmaradási stb.) ügyek számával, kibővülve a jó 
karbantartási, illetve hatósági bizonyítvány kiadási ügyekhez szükséges ellenőrzés számmal.  

A 70 db ellenőrzésből 12 db közös ellenőrzés lett betervezve a társhatóságokkal, szakmai 
kamarákkal. 
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G. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatalának ellenőrzési terve 
 
G.1. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 
 
A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó temetők (köztemetők) fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatainak ellátásáról 

 
A temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint 
annak végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 59.§. (1) 
bekezdés b) pontja szerint, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény (továbbiakban: Akr.) 98.-102.§.-a alapján a temetők fenntartásával és üzemeltetésével 
összefüggő feladatok ellátásának 2019. évi hatósági ellenőrzési terve a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal illetékességi területén az alábbiak szerint kerül 
megállapításra: 
 

 
Ellenőrzési időszak: 
2019. január 1. – 2019. december 31. 
 
 
Az ellenőrzésért felelős: 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály Vezetője 
 
 
Az ellenőrzést végzi: 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 
 

 
Ellenőrzések ütemezése: 
Folyamatos 
 

 
Az ellenőrzés befejezésének határideje: 
2019. december 31. 
 
 
Az ellenőrzött terület: 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatalának illetékességi területe  
 
 
A hatóságnak ellenőrzést kell folytatni: 
Évente legalább egy alkalommal, illetve panasz, közérdekű bejelentés, belföldi jogsegély 
alapján, ami helyszínen történő eljárást igényel. 
 
 
Az ellenőrzés módja a 66/2015.(III.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint: 

- helyszíni ellenőrzés 

- adat- és információkérés 

- iratellenőrzés 
 

 
Az ellenőrzés keretében kiemelten vizsgálni szükséges: 
a) A kegyeleti közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeinek illetve teljesítésének 

ellenőrzése: 
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- A kegyeleti közszolgáltatási szerződés Törvény 39.§. (2) bekezdése szerinti kötelező 
tartalmi elemeinek, illetve maradéktalan teljesítésének ellenőrzése 

b) A temetőüzemeltetéssel összefüggő nyilvántartások, szabályzatok, egyéb 
dokumentációk ellenőrzése 

- a temetőszabályzat Rendelet 41/A.§.-a által meghatározott tartalmi elemei meglétének 
vizsgálata 

- a sírboltkönyvek és nyilvántartó könyvek a Törvény 18.§. (2) és (3) bekezdés által 
meghatározott tartalmi elemeinek és vezetésének vizsgálata 

- a temetői térkép, a nyitva tartás idejéről és a temető rendjéről szóló tájékoztatás 
meglétének ellenőrzés 

c) A temetőüzemeltető kötelezettségei teljesítésének ellenőrzésre 

- az üzemeltető Törvény 16.§. a)-m) pontjában foglalt kötelezettségeinek ellenőrzése 

- hulladékkezelés ellenőrzése (Kormányrendelet 4.§. (1) bekezdés) 

- temetőüzemeltetés esetén a Kormányrendelet 54.§.-a szerinti szakképesítés 
meglétének vizsgálata 

- 150 méterenkénti vízvételi lehetőség biztosításának ellenőrzése (Kormányrendelet 4.§. 
(2) bekezdés) 

- a ravatalozó kialakításának, akadálymentesítésének, takarításának, szükség szerinti 
fertőtlenítésének ellenőrzése (Kormányrendelet 5.§.) 

d) A temető létesítményeinek ellenőrzése: 

- a temetőbejárat, fogadótér, ravatalozóhoz vezető út, ravatalozó környezetének 
parkszerű kialakítása, a fásítás (Kormányrendelet 2.§. (4) bekezdés) 

- temetőhöz vezető utak és a sírhelytáblákat összefogó úthálózat gépjárművel való 
járhatóságának ellenőrzése (Kormányrendelet 3.§. (1) bekezdése) 

- a hamvak szétszórására és bemosására alkalmas temetőrész (kegyeleti part) 
kialakításának ellenőrzése (Kormányrendelet 12.§. (5) bekezdés) 

- a Törvény 9.§.-a szerinti kötelezettségének ellenőrzése 
e) A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzés: 

- a köztemető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet, vagy 
temetőszabályzat alapján a temető működése 

- az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében megtartja-e az egyenlő 
bánásmód követelményeit 

- a ravatalozó takarítása, szükség szerinti fertőtlenítése 
 

Az ellenőrző hatóság ellenőrzési kötelezettsége kiterjed:  
A temető fenntartására és működtetésére. 

 
Az ellenőrzés hatásköre kiterjed: 
 
Nyilvántartási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésének vizsgálatára, üzemeltetéssel 
összefüggő kötelezettségek vizsgálatára. 

 
 Az ellenőrzés lefolytatásának szabályai: 
 

- az ellenőrzés a helyszínen történik 

- az ellenőrzést úgy kell ütemezni és lefolytatni, hogy az a legkisebb mértékben és a 
legrövidebb ideig zavarja az ellenőrzött szerv tevékenységét a feladatok ellátásában, 
ugyanakkor az ellenőrzés alaposságát ne veszélyeztesse, továbbá az indokolatlan 
gyorsaság ne idézze elő az adat-, és információkérés folyamatos kiegészítésének 
szükségességét 

- az ellenőrzését annak megkezdése előtt legalább 10 nappal korábban írásban be kell 
jelenteni, kivéve ha ez az ellenőrzés célját veszélyeztetné 

- amennyiben az ellenőrzés során olyan tény, adat, információ jut az ellenőr tudomására, 
amely akár büntető, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárás kezdeményezését 
teszi indokolttá, az ellenőr ellenőrzési jegyzőkönyvet vesz fel 
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Az ellenőrzés lezárását követő eljárás: 
 

- felhívás a jogszabályi rendelkezések betartására 

- ha a köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat az 
önkormányzat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján látja el, a temetkezési 
szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzi a szerződésben foglaltak maradéktalan 
teljesítését, szerződésszegés esetén kezdeményezheti a szerződés felmondását 

 
Az ellenőrzést szabályozó, az ellenőrzéshez kapcsolódó jogszabályok: 
    

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
szóló 2009. évi LXXVI. törvény 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

- a temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999.(X.1.) Kormányrendelet 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) Kormányrendelet 

 

G.2. Kormányablak Osztály 

 

Üzletszerű Társasházkezelői és Ingatlankezelői tevékenység 2019. évi ellenőrzési terve 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény 100.§ - 102.§-a alapján az 
üzletszerű társasházkezelő és ingatlankezelő tevékenység 2019. évi ellenőrzési rendjét a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatala illetékességi területén az alábbiakban 
határozza meg. 

Ellenőrzési időszak: 2019. január 1. – 2019. december 31. 

Ellenőrzés célja: Az üzletszerű társasházkezelő és ingatlankezelői tevékenység folytatásához 
szükséges adatokban bekövetkezett változás ellenőrzése. 

Ellenőrzés ütemezése: 2019. III. negyedév 

Ellenőrzést végző szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatala 
                                           Kormányablak Osztály                            
Ellenőrzés eszköze: 

- Adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés 

- Hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés 

Ellenőrzés jogalapja: 

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a bejelentés-köteles 
szolgáltatási tevékenység tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságokról, 
továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok kijelöléséről szóló 186/2009. (IX.10.) Korm. 
rendelet. 
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Egyéni vállalkozók ellenőrzési terve 

 
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény  ( továbbiakban: Evectv.) 
3/A. § (2) bekezdés e) pontja alapján: 

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási ( fővárosi kerületi) hivatala ( a továbbiakban: Hatóság) 
az egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel – a nyilvántartásba vételt követő 30 
napon belül, továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel – hatósági ellenőrzést folytat. 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatalának illetékességi területén az 
egyéni vállalkozói tevékenység 2019. évi hatósági ellenőrzési tervét az alábbiak szerint állapítom 
meg: 

 

Ellenőrzési időszak: 2019. január 1. – 2019. december 31. 

Célja: Az egyéni vállalkozói tevékenységek ellenőrzésének  az egyéni vállalkozói nyilvántartás 
közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének 
biztosítása. 

A Hatóság ellenőrzés keretében ellenőrzi az egyéni vállalkozói tevékenységet megkezdő, 
módosító, szüneteltetését követően folytató egyéni vállalkozó betartja-e a működésre vonatkozó 
jogszabályban foglaltakat, különös tekintettel az Evectv. 15. § (3) és a 16. § (2)-(3)- (6) 
bekezdésében foglaltakra. 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos. 

Határidő: 2019. december 31. 

A hatósági ellenőrzés illetékességi területe 

 -     Bátonyterenye 
-      Mátranovák 
- Mátraterenye 
- Nemti 
- Mátramindszent 
- Szuha 
- Mátraverebély 
- Dorogháza 

 

Ellenőrzést végző szerv 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatala Kormányablak  Osztály. 

Felelős: Hivatalvezető-helyettes 

Az ellenőrzés végrehajtásába bevont hatóságok 

- Szükség esetén a település önkormányzat jegyzője, az adott tevékenységet felügyelő 
illetve engedélyező  hatóságok. 

 

Az ellenőrzés eszköze 

- Elsődlegesen az interneten elérhető egyéni vállalkozói bejelentéseket és engedélyeket 
tartalmazó piacfelügyeleti hatóságok által nyilvántartott adatbázisok alapján interneten 
hozzáférhető kötelező nyilvántartásokból történő lekérdezéssel ( pl.:önkormányzatok 
honlapján elérhető telepengedélyes, kereskedelmi, szálláshely nyilvántartások, építőipari 
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kivitelezői nyilvántartások (www.mkik.hu),szociális/gyermekjóléti szolgáltatások 
(www.internet.afsz.hu), egészségügyi szolgáltatások (www.eekh.hu) 

- iratbekérés, adategyeztetés, nyilatkozattétel 
 

Az ellenőrzés kiemelt szakterülete 

- bejelentéshez és engedélyhez kötött ipari tevékenységek 

- bejelentéshez és engedélyhez kötött vendéglátói tevékenységek 

 

 Ellenőrzés alá vont egyéni vállalkozók 

- Ellenőrzésre kerülnek azon egyéni vállalkozók, akik tevékenységi körüket olyan 
tevékenységi körrel    
bővítik, amelyhez szakképesítés, külön engedély szükséges. 

 

- További ellenőrzéseket folytat le a Hatóság, ha bármilyen szabálytalanságot észlel, vagy 
lakossági bejelentés érkezik. 

 

Ellenőrzési szempontok 

 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha 
jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Képesítéshez 
kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési 
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenységek folytatásában 
személyesen közreműködik, az általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között 
olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását a változástól 
számított 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az 
egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az engedély birtokában végezheti. 

- A képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen érvényesíteni 
kell. 

- Szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni 
vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új 
jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. 

- Az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely az 
egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó 
egyébként jogosult. 

 

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 

Az Evectv. 19/A. § (3) bekezdése szerint: Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység 
megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel és az elhárítható, a Hatóság – 19. § (3) 
bekezdés szerinti jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel – felszólítja az egyéni vállalkozót, 
hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a 19. § (3) bekezdése 
szerint jár el. 

 

http://www.mkik.hu),szociális/gyermekjóléti
http://www.internet.afsz.hu/
http://www.eekh.hu/
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Az Evectv. 19/A. § (4) bekezdése szerint: A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy 
egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az, az e törvényben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg és a Hatóság felszólítása ellenére az 
egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget.  A Hatóság a 
tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely 
a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. 

Az Evectv. 19. § (3) bekezdése alapján a Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását 
megtiltja, ha 

 

a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltételei nem állnak fenn vagy a 
tevékenység folytatását kizáró ok áll fenn, így különösen, ha az egyéni vállalkozó nem 
rendelkezik nyilvántartott székhellyel vagy főtevékenységgel, 

 

 

c) ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c. pontja szerinti tevékenységek egyikét sem 
folytathatja jogszerűen. 

 

Hatósági ellenőrzés lezárása 

- A hatósági ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezmények ellenőrzése 
céljából nyilvántartást kell vezetni. 

- Az ellenőrzési tervben foglaltak, valamint az ellenőrzési tervben nem szereplő, de az 
ellenőrzési időszakban  lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont 
következtetésekről a következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési jelentést kell 
készíteni. 

- Amennyiben a Hatóság a nyilvántartásba történő betekintése során megállapítja, hogy az 
egyéni vállalkozó működése jogszerű, abban az esetben az interneten ellenőrzött egyéni 
vállalkozó nyilvántartott bejelentéseit, engedélyeit a képernyő nyomtatásával csatolja a 
vállalkozó iratanyagában. 

- Amennyiben hatósági ellenőrzési eljárás lefolytatására kerül sor abban az esetben a 
hatósági ellenőrzésről, annak során tett megállapításokról, az egyéni vállalkozó által tett 
nyilatkozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy példányát az egyéni 
vállalkozó részére át kell adni. 
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H. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatalának hatósági ellenőrzési 
terve 

 
  
 

H.1. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály  

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓK ELLENŐRZÉSE 

 
Az ellenőrzéssel érintett ágazat: 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala nyilvántartásában szereplő 
temetkezési szolgáltatók ellenőrzése. 

Az ellenőrzés jogalapja: 

A temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény), 
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény, 
A temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999.(X.1.) Kormányrendelet,  
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. 

Az ellenőrzés tárgya, célja: 

Annak vizsgálata, hogy a temetkezési szolgáltatások működése során érvényesülnek-e a 
Törvény, valamint a Kormányrendelet előírásai, a jogszabályban előírt kötelezettségek hogy 
teljesülnek. Elsődleges cél a megelőzés, a másodlagos a hibák feltárása, a jogkövetésre való 
figyelmeztetés, illetve a jogkövetés kikényszerítése. 

Ellenőrzés ideje: 

2019. július 1. – 2019. december 31. 

Ellenőrzés formája: 

Helyszíni vizsgálat, iratbekérés. 

Az ellenőrzés helyszíne: 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala nyilvántartásában szereplő 
temetkezési szolgáltatók telephelye, székhelye. 

Az ellenőrzésért felelős: 
A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Vezetője 

Az ellenőrzést végző munkaköre: 

Munkakör szerinti állami tisztviselő. 

TEMETŐK (KÖZTEMETŐK) FENNTARTÁSÁNAK, ÜZEMELTETÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 

Az ellenőrzéssel érintett ágazat: 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala illetékességi területéhez tartozó 
temetők fenntartásának, üzemeltetésének ellenőrzése. 

Az ellenőrzés jogalapja: 
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- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
szóló 2009. évi LXXVI. törvény 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

- a temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999.(X.1.) Kormányrendelet 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) Kormányrendelet 

Az ellenőrzés célja: 
Annak vizsgálata, hogy a temető fenntartása során érvényesülnek-e a Törvény, valamint a 
Kormányrendelet előírásai, a jogszabályban előírt kötelezettségek.   

Az ellenőrzés ideje: 
2019. július 1. – 2019. december 31. 

Az ellenőrzésért felelős: 
A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Vezetője 

Az ellenőrzést végzi: 
Munkakör szerinti állami tisztviselő. 

Az ellenőrzött terület: 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatalának illetékességi területe  

Az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés 

- helyszíni ellenőrzés 

- hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés 

Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás 
rendelkezésre áll-e, megfelelően, naprakészen vezetett-e (tv. 16. § f), tv. 18. §, Korm. 
rend 41. § (1);  

- Temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak 
mértéke, temetőgondnoki feladatok, kötelezettségek) rendelkezése áll-e, tartalmát 
tekintve a tv. és korm. rend.-ben foglaltaknak megfelel-e (tv. 6. § (4), tv. 16. §, Korm. rend 
41/A. §)  

- Temetői térkép rendelkezésre áll-e (Korm.r. 17.§ (1);  

- Sírhelytáblák, sorok számozása megfelelő-e (Korm. r. 10. § (2);  

- Rendelkezési jog időtartama betartott-e (tv. 22. § (4), Korm. rend. 18. § (1);  

- Ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató helyiség, technikai helyiség)  (Korm.r. 5.§ (1), tv. 
6. § (1), tv. 13. § (1) bekezdés Korm. r. 5.§ (6), tv. 16. § d);  

- Hűtés megfelelő-e (Korm.r. 5.§ (3));  

- Tájékoztatás nyitva tartásról, temetők rendjéről megfelelően történik-e (Korm.r. 17.§ (3);  

- Fásítás megfelelő mértékű-e (Korm.r. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1); 

- Parkoló rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1); 

- Megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1);  

- Kerítés megfelelő-e (Korm.r. 3.§ (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) (Korm.r. 8. § (1) lezárt 
temető); Hulladékgyűjtés megfelelően történik-e (Korm.r. 4.§ (1), tv. 16. § j);  

- Vízvételi lehetőség biztosított-e (Korm.r. 4.§ (2), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1);  

- Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban 
foglaltak megtartása (Korm.r. 55.§ (3), tv. 39. §);  

- Jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. r. 54. § (1) tv. 17. §); 

- Telephely megfelelően kialakított-e (Korm.r. 47.- 48.§);  



[Ide írhatja a szöveget] 

 

118 

 

- Tevékenységet engedélyező határozat: a végzett tevékenység az engedélyben 
foglaltaknak megfelelően történik-e (tv. 30. § (1);  

- Milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása (tv. 25. §);  

- Ügyfélfogadás (helyisége, rendje) megfelelően történik-e (Korm.r. 47.§ (1), (2), tv. 26. § 
(2); Kellékbemutató helyiséget kialakítottak-e (Korm. r. 47. § (1), tv. 26. § (3);  

- Halott szállítása megfelelően történik-e (Korm.r. 43. § tv. 35. §)  

- Alkalmazottak, szakképesítése (Korm.r. 51. § (1) tv. 26. § (1);  

- Vagyoni biztosíték rendelkezésre áll-e (Korm.r. 52. § , 53. § tv. 30. §);  

Az ellenőrzés lefolytatásának szabályai: 

- az ellenőrzés a helyszínen történik 

- önállóan vagy társhatóságokkal együttműködve végzi a hatóság az ellenőrzést 

- az ellenőrzést két ügyintéző végzi 

- az ellenőrzés lefolytatása 08,00 és 16,30 óra közötti időszakban történik 

- amennyiben az ellenőrzés követően más hatóság hatáskörébe tartozó intézkedés válik 
szükségessé, haladéktalanul meg kell keresni az érintett hatóságot a szükséges 
intézkedés megtétele céljából 

- az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet 10 napon belül meg kell küldeni az ügyfél részére 

- az ellenőrzés során az üzemeltető terhére előírt kötelezettségek teljesítését utóellenőrzés 
keretében kell vizsgálni 

- az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont 
következtetésekről a hatóság ellenőrzési jelentést készít, mely tartalmazza az 
ellenőrzések számát, az ellenőrzések eredményét, a megállapított jogsértések típusát, 
továbbá a hatóság vezetője által meghatározott egyéb statisztikai adatokat 

- az ellenőrzési tervet és jelentést a hatóság a honlapján és ügyfélfogadásra alkalmas 
helyiségében közzéteszi. 

Az ellenőrzés lezárását követő eljárás: 

- felhívás a jogszabályi rendelkezések betartására 
ha a köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat az önkormányzat a 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján látja el, a temetkezési szolgáltatást engedélyező 
hatóság ellenőrzi a szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését, szerződésszegés esetén 
kezdeményezheti a szerződés felmondását. 
 

 
H.2. Kormányablak Osztály  
                                                                                                         

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ELLENŐRZÉSE 

Az ellenőrzés jogalapja: 

- egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV tv. (továbbiakban: Evectv.) 3/A. § 
(2) bekezdésének e) pontja, a 19/A. § (2) bekezdés 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 98. – 101. §  

-  a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015.(III.30.) Kormányrendelet 7. § 

Ellenőrzési időszak 

2018. január 1-jétől    2018. december 31-ig. 

Az ellenőrzést koordináló szerv  

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala (továbbiakban: Hatóság). A Hatóság 
értesíti az ellenőrzésbe bevont szerveket (amennyiben szükséges más szerv bevonásával). 

Az ellenőrzés célja  
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Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás 
közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének 
biztosítása.  

Az ellenőrzést végző a hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi: az egyéni vállalkozói 
tevékenységet létesítő, módosító, szünetelését követően folytató egyéni vállalkozó az egyéni 
vállalkozói tevékenység folytatása során betartja-e a működésére vonatkozó jogszabályban 
foglaltakat, különös tekintettel az Evectv. 15. § (3) és 16. § (2)-(3) bekezdésekben foglaltakra, mint 
például bejelentés, engedély megléte, szabályozott szakma esetén a szakképzési követelmények 
teljesülése, stb.  

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos 

Az ellenőrzés területe 

Az Evectv. 3/A. § (2) bekezdés e) pontja és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) Kormányrendelet 1. mellékletének 12.3 
pontjában meghatározottak alapján: 

Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Cserhátszentiván, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, 
Erdőkürt, Erdőtarcsa, Felsőtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, 
Kozárd, Kutasó, Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, 
Tar, Vanyarc 

 

Az ellenőrzési terv összeállításánál kiemelt szempontként szerepel azon egyéni vállalkozók 
ellenőrzése, akik az emberi életre veszélyes, illetve egészségügyi és környezeti kockázattal járó 
tevékenységet folytatnak. 

Az ellenőrzés kiemelt szakterülete:  

451102 Használt gépjármű, könnyűgépjármű kiskereskedelme 
451902 Használt egyéb gépjármű kiskereskedelme 
457005 Motorkerékpár kiskereskedelme 
692003 Könyvelés tevékenységet végző egyéni vállalkozók 
 

Az ellenőrzés eszköze: 

 Adatszolgáltatás, iratbemutatatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés  

 Hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés  

 

Az ellenőrzés végrehajtásába bevont hatóságok: 

 Amennyiben szükséges a települési önkormányzatok jegyzői, 

 Amennyiben szükséges az adott tevékenységet felügyelő, illetve engedélyező hatóságok.  

 Amennyiben szükséges, az illetékes piac-felügyeleti hatóság. 

Az ellenőrzés szempontrendszere: 
 

 képesítéshez kötött tevékenység esetén az egyéni vállalkozó a jogszabályban 
meghatározott 

            képesítéssel rendelkezik-e (Evectv. 16.§ (2) bekezdés), 
 amennyiben az egyéni vállalkozó képesítéssel nem rendelkezik, a tevékenység 

folytatásában 
            személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van-

e 
            olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik (Evectv. 16.§ (2) bekezdés), 

 ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az 
önkormányzati 
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             rendeletet- hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az 
engedély 

            birtokában kezdheti meg, illetve végezheti (Evectv. 15.§ (3) bekezdés), 
 ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre 

             vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell (Evectv. 
16.§ 

             (3) bekezdés) 
 az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést 

(vagy 
             annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben 
             köteles feltüntetni (Evectv. 16.§ (4) bekezdés), 

 amennyiben az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti, akkor annak időtartama alatt 
             megfelel az Evectv. 18.§ (1) bekezdésben foglaltaknak, 

 a vállalkozó tevékenység szüneteltetésének időtartama alatt annak ellenőrzése, hogy az 
             egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozó 
             tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat 
            (Evectv. 18.§ (3) bekezdés), 

 az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelepe tekintetében a címhasználati 
 jogosultság ellenőrzése; az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelepe olyan 
ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára 
az 

            egyéni vállalkozó egyébként jogosult (Evectv. 16. § (6) bekezdése). 

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei:  

A Hatóság egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozó az egyéni 
vállalkozói tevékenységek egyikét sem folytatja jogszerűen. A Hatóság az egyéni vállalkozó 
főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az nem felel 
meg a jogszabályokban előírt követelményeknek, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni 
vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a 
tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a Belügyminisztérium Nyilvántartások 
Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságát, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört 
törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.  

 

Az ellenőrzést vezeti 

Járási hivatalvezető-helyettes 

Ellenőrzésben részt vesznek 

Kormányablak szakügyintézők 

 
 

H.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  
 
Élelmiszerhigiénia feladatok 
 

Ellenőrzés tárgya: 

 Élelmiszer-vállalkozások tevékenységének, az élelmiszer-előállító, -elosztó, és forgalomba 

hozó létesítmények, a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi 

előírások betartásnak, az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, 

tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának, illetve az ennek során közreműködő 

személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartásának 

ellenőrzése. 

 Az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomon követési, az 

élelmiszer-visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP) 

vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált tisztító- és 
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fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, beleértve a rovar- és rágcsálóirtást is, 

felügyelete és ellenőrzése. 

 Az emberi fogyasztásra szánt állatok és az élelmiszereket kísérő bizonyítványok, okiratok 

megfelelőségének ellenőrzése. 

 Kistermelői tevékenység ellenőrzése. 

 Külön engedély köteles termékek forgalmazásának ellenőrzése, 

 Vendéglátó-ipari egységek, engedélyköteles és bejelentés köteles előállítók ellenőrzése. 

. 
 
Az ellenőrzés jogalapja: 

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 

Kormányrendelet 
- a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 

30.) FVM rendelet 
- az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, 

illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 
- a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 
- a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 

feltételeiről szóló 62/2011.(VI.30.) VM rendelet 
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
- az élelmiszer-vállalkozások működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó 

követelményekről szóló 28/2017. (V.30.) FM rendelete 
 
Ellenőrzési időszak:  a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott létesítmény 
ellenőrzési terv, szükség szerint (kérelem, bejelentés) 
 
Hatósági ellenőrzések eszköze: helyszíni ellenőrzés, monitoring mintavétel 
 
Ellenőrzést végzi: élelmiszerbiztonsági felügyelő, hatósági állatorvos 
 

Állategészségügyi feladatok 
 
Ellenőrzés tárgya: 

 Bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegségek megelőzésére és leküzdésére 

irányuló tevékenységek (laboratóriumi vizsgálatok az állatbetegségektől való mentesség 

ellenőrzés céljából). 

 Állattartó telepek (nagylétszámú, kislétszámú)  ellenőrzése állatjóléti, állategészségügyi és 

járványvédelmi szempontból. 

 Tenyészetek és tartási helyek létrehozására irányuló kérelmezési eljárásokhoz szükséges 

ellenőrzés. 

 Kölcsönös Megfeleltetés keretében kijelölt állattartók ellenőrzése. 

 Az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének (TIR, ENAR) ellenőrzése. 

 Szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából állattartó létesítmény ellenőrzése. 
 
Az ellenőrzés jogalapja: 

- a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
- az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 

Ellenőrzési időszak: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott létesítmény 
ellenőrzési terv, szükség szerint (kérelem, bejelentés) 
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Hatósági ellenőrzések eszköze: helyszíni ellenőrzés, monitoring mintavétel 
 
Ellenőrzést végzi: járási főállatorvos, hatósági állatorvos 

 

Takarmány-ellenőrzési feladatok 
 
Ellenőrzés tárgya: 

 A takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítmények ellenőrzése. 
 
Az ellenőrzés jogalapja: 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
- a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

 
Ellenőrzési időszak: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott létesítmény 
ellenőrzési terv, szükség szerint (kérelem, bejelentés) 
 
Hatósági ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, monitoring mintavétel 
 
Ellenőrzést végzi: járási főállatorvos, hatósági állatorvos 
 
 
H.4. Földhivatali Osztály  

 
Az  ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja a jogszabályokban 
előírt kötelezettségek teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása. Az ellenőrzés elsődleges 
szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása, a jogkövetésre való 
figyelmeztetés és végső esetben a szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az 
egységes jogalkalmazás érdekében.  
 
Ingatlan-nyilvántartás I. 

 
Az ellenőrzés tárgya: 

A TAKARNET hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók adatlekérdezései 
jogszerűségének és biztonsági előírások betartásának törvényben meghatározottak szerinti 
ellenőrzése. 

Az ellenőrzés jogalapja:  

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 75. §. (4) bekezdése 

Az ellenőrzés formája: 

Helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ideje: 

2019. második félév 

Az ellenőrzés helyszíne: 

2019. évben kerül meghatározásra. 

Az ellenőrzést végző személy: 

Munkaköri leírás szerinti ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, rendszergazda. 
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Ingatlan-nyilvántartás II. 

 
Az ellenőrzés tárgya: 

Földforgalmi biztonsági okmányok jogszerű felhasználásának ellenőrzése. 

Az ellenőrzés jogalapja: 

 47/2014. (II.26.) Kormány rendelet 8. § (1) bekezdése. 

Az ellenőrzés formája: 

helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ideje: 

2019. második félév 

Az ellenőrzés helyszíne: 

2019. évben kerül meghatározásra. 

Az ellenőrzést végző személy: 

Munkaköri leírás szerinti ingatlan-nyilvántartási ügyintéző. 

 

Földvédelmi szakterület I. 

 
Az ellenőrzés tárgya: 

A termőföld hasznosítási kötelezettség ellenőrzése, mellékhasznosítási illetve ideiglenes 
hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. Termőföldek engedély nélküli 
igénybevételeinek feltárása. 

Az ellenőrzés jogalapja: 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. §. (5) bekezdés. 

Az ellenőrzés formája: 

Helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ideje: 

2019. június-július 

Az ellenőrzés helyszíne: 

2019. évben kerül meghatározásra 

Az ellenőrzést végző személy: 

Munkakör szerinti mezőgazdász. 

 

Földvédelmi szakterület II. 

 
Az ellenőrzés tárgya: 

Parlagfű elleni közérdekű védekezés. 

Az ellenőrzés jogalapja: 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés, 
valamint  A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a 
közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 
221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. 
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Az ellenőrzés formája: 

Helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ideje: 

2019. július 15 – szeptember 30. 

Az ellenőrzés helyszíne: 

A Pásztói Járási Hivatal illetékességi területe. 

Az ellenőrzést végző személy: 

Munkakör szerinti mezőgazdász. 

 

Földmérési szakterület 

 
Az ellenőrzés tárgya: 

Erdőkürt, Erdőtarcsa, Kálló településeken az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami 
alapadat tartalmát a hivatalunk helyszíneléssel ellenőrzi. 

Az ellenőrzés jogalapja: 

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 14. § (3) bekezdés. 

Az ellenőrzés formája: 

Helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ideje: 

2019. év 

Az ellenőrzés helyszíne: 

Erdőkürt, Erdőtarcsa, Kálló 

Az ellenőrzést végző személy: 

Munkakör szerinti földmérési ügyintéző. 
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I. A Nógrád Megyei Kormányhivatal  Rétsági Járási Hivatalának hatósági ellenőrzési 

terve 
 

I.1. Földhivatali Osztály  

TakarNet ellenőrzés 

Az ellenőrzés 

 tárgya és célja: A Budapest Főváros Kormányhivatala, mint földügyi és 
térinformatikai államigazgatási szerv által kiadott csatlakozási engedély alapján 
hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók [Az ingatlan-nyilvántartásról 
szóló 1997. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Inytv.) 72-74. §, 109/1999. (XII.29.) 
FVM rendelet (továbbiakban: Inyvhr). 113/A-113/E. §] által végzett lekérdezések 
ellenőrzése. Az ellenőrzés célja a jogszabályokban meghatározott 
kötelezettségek betartásának illetve az adatlekérdezések jogszerűségének és a 
biztonsági előírások érvényre juttatásának biztosítása. 

 jogalapja: Az Inytv. 75. § (4) bekezdése, a 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 
Ákr.) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai [Ákr. 7. §, 61. §, valamint 98-
102. §], 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése. 

 eszköze: Helyszíni ellenőrzés 

 fő szempontjai: A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybe vevők adatlekérdezései jogszerűségének – pl. név szerinti, személyes 
vagy tárgyi díjmentes lekérdezés, napló jogszabályban előírt kötelező tartalmi 
elemeinek – ellenőrzése, továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálata. 

 időszaka: 2019. első féléves adatlekérdezések ellenőrzése 

 negyedéves ütemezése: 2019. IV. negyedév 

 Az ellenőrzésre kerülő felhasználók: 2019. évben - a rendszer üzemeltetőjének 

adatszolgáltatása alapján - kerül meghatározásra. 

 Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti ingatlan-
nyilvántartási ügyintéző, rendszergazda, 

 A konkrét eljárási lépések meghatározása: Előzetes értesítési kötelezettség, 
felhasználót érintő napló bekérése, helyszíni ellenőrzés, szükség esetén 
utóellenőrzés illetve bírság kiszabása. 

 Az alkalmazható szankció megjelölése: A díjmentesség hiányában fizetendő 
díjtétel kétszeresének a megfizetése. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, 
illetve a biztonsági előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság 
visszavonása. 

 

A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

Az ellenőrzés 

 tárgya és célja: Földforgalmi biztonsági okmányok jogszerű felhasználásának ellenőrzése. 
Az ellenőrzés célja a föld tulajdonjogának átruházására, vagy a föld tulajdonjogát érintő 
más jogügylet írásba foglalására szolgáló biztonsági okmánnyal összefüggő 
jogszabályban előírt kötelezettségek betartásának biztosítása. 

 jogalapja: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 
törvény (továbbiakban: Fétv.) 44/A. §, 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 8. §, Ákr. 7. §, 61. 
§, valamint 98-102. §., 

 eszköze: Helyszíni ellenőrzés  

 fő szempontjai: A biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, 
jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolására vonatkozó előírások, 
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valamint a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és 
visszaszolgáltatási kötelezettségek betartásának ellenőrzése. 

 időszaka: 2019. év 

 negyedéves ütemezése: 2019. IV. negyedév 

 Az ellenőrzésre kerülő felhasználók (közjegyzők, ügyvédek, szervezetnél működő 
jogtanácsos): 2019. évben kerül meghatározásra  

 Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti ingatlan-
nyilvántartási ügyintéző, földhasználati ügyintéző, 

 Konkrét eljárási lépések meghatározása: Előzetes értesítési kötelezettség, helyszíni 
ellenőrzés, szükség esetén utóellenőrzés illetve bírság kiszabása. 

 Az alkalmazható szankció megjelölése: A kiszabható bírság legkisebb összege: 
tizenötezer, legmagasabb összege százezer forint, azonos tényállású, három éven belüli 
ismételt jogsértés esetén: a bírság összege a korábban kiszabott bírság másfélszeresénél 
nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a kiszabható bírság legmagasabb mértékét. 
Ha a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű bírság 
kiszabása is szükségtelen, bírságolás helyett a járási hivatal figyelmeztetésben részesíti a 
felhasználót 

 

Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség illetve a művelési 
ág változás bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 

Az ellenőrzés 

 tárgya és célja: A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben  
(továbbiakban:Tfvt.) foglaltak szerint a hasznosítási kötelezettség, továbbá a 
mellékhasznosítási és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, 
valamint a művelési ág változás bejelentési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése 
az ingatlan-nyilvántartás adatai és a természetbeni állapot alapján. Az ellenőrzés célja 
a jogszabályokban meghatározott hasznosítási kötelezettségek betartásának a 
termőföldek termőképességének a fenntartása a mezőgazdasági termelés 
jövedelmezőségének a fokozása illetve a természetbeli és a nyilvántartási állapot 
egyezőségének a megteremtése. 

 jogalapja: Tfvt. 3., 5. § (5) bekezdése, Inytv. 27. § (3). bekezdés, Ákr. 7. §, 61. §, 
valamint 98-102. §. 

 eszköze: Helyszíni ellenőrzés 

 fő szempontjai: A Tfvt.-ben foglaltak szerint a hasznosítási kötelezettség, továbbá a 
mellékhasznosítási és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, 
valamint a művelési ág változás bejelentési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése 
az ingatlan-nyilvántartás adatai és a természetbeni állapot alapján. 

 időszaka: 2019. május-június, illetve a határszemle-ellenőrzés egész évben rendszeres 
feladat, az elrendelt határszemle ellenőrzések időtartamán túl is folyamatos. 

 ütemezését: 2019. május-június 

 Az ellenőrzésre kerülő települések: 2019. évben kerül meghatározásra 

 Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti földvédelmi és 
földminősítési szakügyintéző. 

 Konkrét eljárási lépések meghatározása: Hirdetményi úton történő előzetes értesítés, 
helyszíni szemle lefolytatása, felhívás hasznosítási kötelezettség teljesítésére, 
utóellenőrzés, indokolt esetben bírság kiszabása. 

 Az alkalmazható szankció megjelölése: A termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK 
értékének kétezerszerese, de minimum 20.000 Ft. Művelési ág változás bejelentésének 
elmulasztása esetében 20.000 Ft, melyet földrészletenként kell megállapítani. 
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A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

Az ellenőrzés 

 tárgya és célja: Parlagfű elleni közérdekű védekezés, melynek célja az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbója kialakulásának megakadályozása 

  jogalapja: A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, 
illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes 
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése 

 eszköze: Helyszíni ellenőrzés.  

  fő szempontjai: Külterületen a járási hivatal által az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltak 
betartásának ellenőrzése 

 időszaka: 2019. július 01-től  2019. október 01-ig 

  ütemezése: 2019. július 01-től  2019. október 01-ig 

 Az ellenőrzésre kerülő települések: Rétsági Járási Hivatal illetékességi területe 

 Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti földvédelmi és 
földminősítési szakügyintéző 

 Konkrét eljárási lépések meghatározása: Helyszíni szemle megtartása, jegyzőkönyv 
felvétele és továbbítása a Növényvédelmi hatóság részére. 

 

A földvédelmi eljárás keretében a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása során 
az eredeti állapot helyreállításának ellenőrzése, továbbá a termőföld más célú 
hasznosításának engedélyezése, illetve a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása 
során az utólagos hozzájárulás kiadása esetén a fizetési kötelezettség teljesítésének az 
ellenőrzése 

 

Az ellenőrzés 

 tárgya és célja: A termőföld más célú hasznosításának engedélyezése esetén az 
engedélyben foglaltak betartásának ellenőrzése illetve termőföld engedély nélküli más 
célú hasznosítását követően az eredeti állapot helyreállításának, valamint a termőföld 
engedély nélküli más célú hasznosítását követően az utólagos hozzájárulás megadása 
esetén a fizetési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése. Az ellenőrzés célja a 
termőföld mennyiségi védelmének biztosítása. 

 jogalapja: A Tfvt. 10. § (1) bekezdése alapján a termőföldet főszabály szerint az 
ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. Az engedélyben 
foglaltak alapján az érintett földrészletet ellenőrizni kell, mert a Tfvt. 16. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján az engedélyben foglaltaktól eltérő igénybevétel engedély nélküli más 
célú hasznosításnak minősül, illetve a Tfvt. 24. § (1) bekezdése értelmében a más célú 
hasznosítás megkezdése bejelentésének elmulasztása, valamint az engedély nélküli 
más célú hasznosítás földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. Az ingatlanügyi 
hatóság a Tfvt.-ben előírt esetekben [pl. Tfvt. 16. § (7) bekezdése, 16/A. § (2) 
bekezdése] elrendeli az eredeti állapot helyreállítását, vagy utólagos hozzájárulás 
kiadásával [pl. Tfvt. 16./A. § (1) bekezdés] hozzájárul a más célú hasznosítás 
folytatásához, földvédelmi járulék (Tfvt. 21-23. §) és bírság (Tfvt. 24-25. §) kiszabása 
mellett. 

 eszköze: helyszíni és irodai ellenőrzés,  

 fő szempontjai: A hatósági döntésekben foglalt rendelkezések végrehajtásának és a 
jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése. 

  időszaka: folyamatos, 

  ütemezése: Hatósági döntésekben meghatározott időpontokat figyelembe véve 
folyamatos, 
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 Az ellenőrzésre kerülő település: Hatósági döntések által érintett települések. 

 Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti földvédelmi és  
földminősítési szakügyintéző. 

 A konkrét eljárási lépések meghatározása: előzetes értesítési kötelezettség, helyszíni 
szemle,    
bírság kiszabása, bírságok behajtása. 

 Az alkalmazható szankció megjelölése: Ha a termelésbe visszabocsátott termőföld 
minőségi osztálya az ingatlan-nyilvántartás szerintinél egy osztállyal gyengébb, akkor a két 
minőségi osztály szerint számított földvédelmi járulék különbözetének háromszorosa; 
legalább két osztállyal gyengébb, akkor az ingatlan-nyilvántartásban szereplő minőségi 
osztály alapján számított földvédelmi járulék háromszorosa. Az engedélyező határozatban 
előírt határidő lejárta és a tényleges helyreállítás időpontja közötti időre a más célú 
időleges hasznosításáért fizetendő földvédelmi járulék háromszorosa. 

 

A Földforgalmi törvényben meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások, és 
tilalmak betartásának ellenőrzése 

 

Az ellenőrzés 

 tárgya és célja: A Földforgalmi törvényben meghatározott szerzési feltételek, illetve 
korlátozások, és tilalmak betartásának mezőgazdasági igazgatási szerv általi ellenőrzése, 
melynek célja a földforgalmi törvényben foglalt birtokpolitikai célok megvalósításának 
biztosítása, a jogszerű ingatlan tulajdon, illetve jogszerű földhasználaton keresztül 

  jogalapja: 2013. évi CXXII. törvény 62. §, Ákr. 7. §, 61. §, valamint 98-102. §. 

 eszköze: A Fétv. 29.§ szerint rendelkezésre álló nyilvántartások ellenőrzése, a földvédelmi 
bírságot elrendelő határozatok, helyszíni ellenőrzések lefolytatása,  

 fő szempontjai: A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya 
által meghatározott szempontok szerint és időtartamra vonatkozóan. 

 időszaka: folyamatos 

 ütemezése: folyamatos 

 Az ellenőrzésre kerülő földszerzések köre: A beérkezett okiratokban illetve a hatósági 
határozatokkal érintett ingatlanok tulajdonosai, földhasználói. 

 Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírásban meghatározott 
ügyintézők. 

 Konkrét eljárási lépések meghatározása: A mezőgazdasági igazgatási szerv az ellenőrzése 
során a rendelkezésére álló adatok, bizonyítékok, és az összes körülmény alapos 
mérlegelése alapján első lépcsőként felhívja a figyelmét a jogszabálysértésre, és határidő 
megállapításával írásban felszólítja a jogszerű állapot helyreállítására. Ha a kötelezett nem 
tesz eleget felszólításnak, a mezőgazdasági igazgatási szerv a kötelezettel szemben 
mulasztási bírságot szab ki. 

 Az alkalmazható szankció megjelölése: A bírság mértéke a föld szerzéskori aranykorona-
értéke húszezerszeres szorzatának megfelelő forintösszeg. A bírság megfizetése alól 
felmentés nem adható, illetve fizetési kedvezmény nem nyújtható. Ha a bírság kiszabása 
ellenére a kötelezett 6 hónap elteltével sem állítja helyre a jogszerű állapotot, a 
mezőgazdasági igazgatási szerv – az erdőnek minősülő föld kivételével a Földforgalmi tv. 
65. §-ában meghatározottak szerint intézkedik a föld kényszerhasznosításba adásáról. 
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I.2. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály  
 

A Rétsági járási hivatal illetékességi területéhez tartozó temetők (köztemetők) 
fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatainak ellátásáról 

 
 
A temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.), valamint annak 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 59. § (1) bekezdés 
b) pontja szerint, továbbá az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény 98 
§- 100.§-ai alapján a temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának 
2018. évi hatósági ellenőrzési tervét a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal 
illetékességi területén az alábbiak szerint állapítom meg. 
 
Az ellenőrzési terv célja: 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala egységes, következetes irányelvek 
alapján adjon útmutatást az ellenőrzések végzéséhez.  
 
Az ellenőrzés célja: 
Annak vizsgálata, hogy a temető fenntartása során érvényesülnek-e a Ttv., valamint a R. előírásai, 
a jogszabályban előírt kötelezettségek hogy teljesülnek. Elsődleges cél a prevenció, a másodlagos 
a hibák feltárása, a jogkövetésre való figyelmeztetés, illetve a jogkövetés kikényszerítése. 
 
 Az ellenőrzési terv általános irányelvei: 
Törvényesség és a jogszabályok maradéktalan betartása. 
 
Ellenőrzési időszak: 
2019.május 1. – 2019. május 31. 
 
Az ellenőrzések ütemezése: 
1.számú függelék alapján 
 
Felelős: Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály- Osztályvezető 
 
Határidő: 2019. május 31. 
 
 
A hatóságnak ellenőrzést kell folytatnia: 
Évente legalább egy alkalommal, illetve panasz, közérdekű bejelentés, belföldi jogsegély alapján, 
ami helyszínen történő eljárást igényel. 
 
Az ellenőrzés eszközei: 

- Adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló 
ellenőrzés, 

- Helyszíni ellenőrzés, 
- Hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés. 

 
Az ellenőrzés keretében kiemelten vizsgálni szükséges: 
 
A kegyeleti közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeinek illetve teljesítésének 
ellenőrzése: 

- A kegyeleti közszolgálati szerződés Ttv. 39. § (2) bekezdése szerinti kötelező 
tartalmi elemeit, illetve maradéktalan teljesítését. 

 
A temetőüzemeltetéssel összefüggő nyilvántartások, szabályzatok, egyéb dokumentációk 
ellenőrzése: 



[Ide írhatja a szöveget] 

 

130 

 

- A temetőszabályzat R. 41/A § által meghatározott tartalmi elemei meglétének 
vizsgálata. 

- Sírboltkönyvnek és nyilvántartó könyvnek a Ttv. 18. § (2) és (3) bekezdés által 
meghatározott tartalmi elemeinek és vezetésének vizsgálata. 

- A temetői térkép meglétét (vázrajz, mely sírtáblák, sorok milyen temetési helyek 
céljára vannak fenntartva). 

- A temető bejáratánál található részletes térképeket (a változásokkal legalább 
évente ki kell egészíteni),  

- A nyitva tartás idejéről és a temető rendjéről szóló tájékoztatás meglétének 
ellenőrzése. 

- A kegyeleti közszolgáltatási szerződés a R. 55. § (3) bekezdésében foglalt 
kötelezettség teljesítését. 

- A temetőben vezetett nyilvántartásokat (sírboltkönyv, nyilvántartó könyv), a 
bejegyzett személyes adatok biztonságos kezelését, a nyilvántartó könyv 
tartalmát (urna elhelyezés, urnakiadás, urnakiemelés, hamuszórás időrend 
szerinti bejegyzése), holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén az 
időpont és a „közös sír” megjelölés feltüntetését. 

- A temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát. 
 
A temetőüzemeltető kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése: 

- Az üzemeltető Ttv.  16. § a) – m) pontjában foglalt kötelezettségeinek ellenőrzése. 
- Üzemeltető kötelezettségei például a temetői rend, eltemetés (urnaelhelyezés) 

feltételeinek biztosítása, ideértve a temetési helyre való első temetést 
megelőzően a sírhely kiadásáról (sírásás) való gondoskodás ellenőrzése. 

- Hulladékkezelés ellenőrzése (R. 4. § (1) bekezdés). 
- Temetőüzemeltetés R. 54. § szerinti szakképesítés meglétének vizsgálata. 
- 150 méterenként vízvételi lehetőség biztosításának ellenőrzése (R. 4. § (2) 

bekezdés). 
- A ravatalozó kialakításának, akadálymentesítésének, takarításának, szükség 

szerinti fertőtlenítésének ellenőrzése (R. 5. §) 
 

A temető létesítményeinek ellenőrzése: 
- A temetőbejárat, fogadótér, ravatalozóhoz vezető út, ravatalozó környezetének 

parkszerű kialakítása, a fásítás (tájékozódást segítse, és ne akadályozza a 
közlekedést), az utak gépjárművel történő átjárhatóságának ellenőrzése (R. 2. §. 
(4) bekezdés). 

- A temetőhöz vezető utak és a sírhelytáblákat összefogó úthálózat gépjárművel 
való járhatóságának ellenőrzése (R. 3. § (1). 

- A hamvak szétszórására és bemosására alkalmas temetőrész (kegyeleti park) 
kialakításának ellenőrzése (R. 12. § (5) bekezdés). 

- Mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, 
emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére külön sírtábla biztosításának 
ellenőrzése (R. 12. § (6) bekezdés). 

- A Ttv. 9. § szerinti kötelezettségének teljesítése. 
 
A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzés: 

- A köztemető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet, vagy 
temetőszabályzat alapján a temető működését. 

- Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében megtartja-e az egyenlő 
bánásmód követelményeit. 

- A ravatalozó takarítását, szükség szerinti fertőtlenítését. 
 
Az ellenőrző hatóság ellenőrzési kötelezettsége kiterjed: 
A temető fenntartására és működtetésére. 
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Az ellenőrzést végzi: 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztálya – szociális szakügyintézők 
 
 
Az ellenőrzés hatásköre kiterjed: 
Nyilvántartási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésének vizsgálatára, üzemeltetéssel összefüggő 
kötelezettségek vizsgálatára. 
 
Az ellenőrzés lefolytatásának szabályai: 

1. Az ellenőrzés az üzemeltető(k) előzetes értesítése nélkül a helyszínen történik. 
2. Önállóan vagy a társhatóságokkal együttműködve végzi a hatóság az ellenőrzést. 
3. Az ellenőrzést két ügyintéző végzi. 
4. Az ellenőrzések lefolytatása 8.00 és 16.30 közötti időszakban történik. 
5. Amennyiben az ellenőrzést követően más hatóság hatáskörébe tartozó intézkedés válik 

szükségessé, haladéktalanul meg kell keresni az érintett hatóságot a szükséges intézkedés 
megtétele céljából. 

6. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet 10 napon belül meg kell küldeni az ügyfél részére. 
7. Az ellenőrzés során az üzemeltető terhére előírt kötelezettségek teljesítését utóellenőrzés 

keretében kell vizsgálni. 
8. Az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont 

következtetésekről a hatóság ellenőrzési jelentést készít, mely tartalmazza az ellenőrzések 
számát, az ellenőrzések eredményét, a megállapított jogsértések típusait, illetve egyéb, 
általa fontosnak tartott megállapításokat. 

9. Az ellenőrzési tervet és jelentést a hatóság a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján a 
„Járási hivatalok” menüpont alatt, valamint a Rétsági Járási Hivatal honlapján, valamint a 
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben 
közzéteszi. 

 
Az ellenőrzés lezárását követő eljárás: 

- Felhívás a jogszabályi rendelkezések betartására. 
- A kegyeleti közszolgáltatási szerződés megszegése esetén a járási hivatal 

kezdeményezheti a szerződés felmondását ( Ttv. 7. § (3) bek.). 
 
Az ellenőrzést szabályozó, az ellenőrzéshez kapcsolódó jogszabályok: 

1. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 

2. Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény  
3. A temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) kormányrendelet 
5. A Fővárosi és Megyei Kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, 

kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 
 

 
Az ellenőrzés időpontjai és menete: 
 
 
2019. május 1- 2019. május 31-ig:  
 
Szente, Kisecset, Nőtincs, Keszeg 
 

I.3. Kormányablak Osztály  

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evectv.) 
3/A. § (2) bekezdés e) pontja alapján: 
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A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: Hatóság) az 
egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel hatósági ellenőrzést folytat. 

Az Evectv. 19/A. § (1) bekezdése szerint: Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja 
az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéi vállalkozói tevékenység 
törvényes működésének biztosítása. 

Az Evectv. 19/A. § (2) bekezdése szerint: A Hatóság a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül, 
továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel ellenőrzi azt, hogy az egyéni vállalkozó működése 
megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos. 

Az ellenőrzés alá vont települések:  

Az Evectv. 3/A. § (2) bekezdés e) pontja és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében 
meghatározottak alapján: 

- Alsópetény 
- Bánk 
- Berkenye 
- Borsosberény 
- Diósjenő 
- Felsőpetény 
- Horpács 
- Keszeg 
- Kétbodony 
- Kisecset 
- Legénd 
- Nagyoroszi 
- Nézsa 
- Nógrád 
- Nógrádsáp 
- Nőtincs 
- Ősagárd 
- Pusztaberki 
- Rétság 
- Romhány 
- Szátok 
- Szendehely 
- Szente 
- Tereske 
- Tolmács 

 

Az ellenőrzés kiemelt szakterületei: 

 

 Élelmiszeripari tevékenységek 
 Képesítéshez kötött kereskedelmi, vendéglátó ipari szolgáltató, ipari tevékenységek 
 Bejelentéshez és / vagy engedélyhez kötött ipari tevékenységek 
 Bejelentéshez és / vagy engedélyhez kötött kereskedelmi, vendéglátó ipari szolgáltató tevékenységek 
 Egyéb szolgáltatási tevékenységek: fodrászat, kozmetika, kéz és lábápolás stb. ellenőrzése 
 Egészségügyi szolgáltatások 
 Több telephelyen kereskedelmi vagy vendéglátó-ipari tevékenységet folytató vállalkozók ellenőrzése  
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Különös tekintettel: 

 

 Azon egyéni vállalkozói tevékenységüket megkezdők ellenőrzése, akiknek az általuk 
meghatározott tevékenység folytatásához szakképesítés, külön engedély vagy bejelentés 
szükséges. 

 Azon egyéni vállalkozók, akik tevékenységi körüket olyan tevékenységgel bővítik, amelyhez 
szakképesítés, külön engedély vagy bejelentés megtétele szükséges. 

 

A fent megjelölteken kívül ellenőrzésre fognak kerülni azon egyéni vállalkozók is, amelyeknél 
adatváltozást vagy szüneteltetést követően megállapításra kerül, hogy az iratanyagban nem 
található meg az általuk végzett tevékenységi körökhöz szükséges valamely szakképesítés, külön 
engedély vagy bejelentés. 

További ellenőrzéseket folytat le a Hatóság, amennyiben az ügyintézés során bármilyen 
szabálytalanság tapasztalható, hatósági megkeresés, lakossági bejelentés érkezik. 

 

Az ellenőrzés kiemelt szempontjai: 

 

 Ha valamely tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az  
            egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az engedély birtokában végezheti. 

 

       A képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha  
      jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Képesítéshez kötött  

      tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítés követelményeknek  

      maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő,  

      általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt  

      képesítéssel rendelkezik. 

 

 Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye van, a képesítési követelményekre vonatkozó  
            előírásokat valamennyi telephelyen érvényesíteni kell. 

 

       Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását a változástól  
      számított 15 napon köteles bejelenteni. 

 

       Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenységének szüneteltetésének,  
      adatváltozás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érint - feltétele,  

      hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen leadja vagy postai úton  

      megküldje. 
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Az ellenőrzés eszköze: 

 

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

 

Az ellenőrzés végrehajtásába bevont hatóságok: 

 

 Amennyiben szükséges a települési önkormányzati jegyzők 
 Amennyiben szükséges az adott tevékenységet felügyelő, illetve engedélyező hatóságok. 

 

Az ellenőrzés tárgya szerinti részletezés: 

 

Új egyéni vállalkozók: 
a) Az ellenőrzést koordináló szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási 

Hivatala (továbbiakban: Hatóság). 
                        A Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont szerveket (amennyiben szükséges más  

                        szerv bevonása). 

b) Az ellenőrzés formája: 
                   - eljárás megindításáról történő értesítéssel igazoló okiratok bekérése  

                   - internet igénybevétele 

                   - megkeresés kérése 

    - hiánypótlásra történő felhívás 

                   - hatóságnál történő személyes megjelenés. 

               c) Az ellenőrzést végző szerv: Hatóság. 

               d) Az ellenőrzésbe bevont tevékenység szerint illetékes piacfelügyeleti hatóság:              

                   amennyiben szükséges tevékenységi körtől függően.  

               e) Ellenőrzések száma: új vállalkozások száma szerint. 

 

 

Főtevékenység, tevékenységi kör(ök) változása: 
c) Az ellenőrzést koordináló szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási 

Hivatala (továbbiakban: Hatóság). 
                        A Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont szerveket (amennyiben szükséges más  

                        szerv bevonása). 

d) Az ellenőrzés formája: 
                   - eljárás megindításáról történő értesítéssel igazoló okiratok bekérése 

                   - internet igénybevétele 
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                   - megkeresés kérése 

    - hiánypótlásra történő felhívás 

                   - hatóságnál történő személyes megjelenés. 

               c) Az ellenőrzést végző szerv: Hatóság. 

               d) Az ellenőrzésbe bevont tevékenység szerint illetékes piacfelügyeleti hatóság:  

                   amennyiben szükséges tevékenységi körtől függően.  

               e) Ellenőrzések száma: főtevékenységet, tevékenységi kör(öke)t bővítő egyéni  

                   vállalkozások száma szerint. 

 

Egyéb ellenőrzések: 
e)  Az ellenőrzést koordináló szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási   

    Hivatala (továbbiakban: Hatóság). 

                        A Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont szerveket (amennyiben szükséges más  

                        szerv bevonása). 

f) Az ellenőrzés formája: 
 - eljárás megindításáról történő értesítéssel igazoló okiratok bekérése 

                   - internet igénybevétele 

                   - megkeresés kérése 

    - hiánypótlásra történő felhívás 

                   - hatóságnál történő személyes megjelenés. 

               c) Az ellenőrzést végző szerv: Hatóság. 

               d) Az ellenőrzésbe bevont tevékenység szerint illetékes piacfelügyeleti hatóság:  

                   amennyiben szükséges tevékenységi körtől függően.  

               e) Ellenőrzések száma: egyéb adatváltozások (székhely, telephely módosítás) száma  

szerint, vagy szüneteltetés befejezését követően megállapításra kerülő 
szakképesítés,  

    engedély vagy bejelentés iratanyagban nem fellelhető száma szerint, illetve  

    szabálytalanság megállapítása esetén. 

 

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

 

Az Evectv. 19/A. § (3) bekezdése szerint: Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység 
megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel, és az elhárítható, a Hatóság – a 19. § (3) 
bekezdés szerinti jogkövetkezményre való figyelmeztetéssel – felszólítja az egyéni vállalkozót, 
hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a 19. § (3) bekezdése 
szerint jár el. 
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Az Evectv. 19/A. § (4) bekezdése szerint: A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy 
egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az az e törvényben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az 
egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a 
tevékenység gyakorlását megtiltó véglegessé vált döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók 
nyilvántartásából. 

 

Az Evectv. 19. § (3) bekezdése szerint: A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását 
megtiltja, ha 

a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltételei nem állnak fenn vagy a 
tevékenység folytatását kizáró ok áll fenn, így különösen, ha az egyéni vállalkozó nem 
rendelkezik nyilvántartott székhellyel vagy főtevékenységgel, 
 

b) ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem 
folytathatja jogszerűen. 
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J. A Nógrád Megyei kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala hatósági ellenőrzési 
terve 

 
J.1. Hatósági Főosztály 

J.1.1. Hatósági Osztály 

Levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzése 

Az ellenőrzéssel érintett ágazat: A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 36. 
§ (2) bekezdése alapján a Korm. rendelet előírásai betartásának ellenőrzése. 

 Az ellenőrzés jogalapja: A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

 Az ellenőrzés tárgya, célja 

 A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 36.§ (2) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal 
járási hivatala feladatkörébe tartozó források esetében 

 a Korm. rend. 4-5. §-ában foglalt általános levegővédelmi követelmények érvényesülése, 

 a Korm. rend. 26.§. (1) bekezdése szerint a diffúz forrás üzemeltetése során a 
levegővédelmi követelmények érvényesülésnek-e, 

 a Korm. rend. 26.§. (2) bekezdése szerint a diffúz forrás működtetése, fenntartása során az 
üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és 
tisztántartásáról gondoskodik-e, 

 a Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdése szerint a bűzzel járó tevékenységet az elérhető 
legjobb technika alkalmazásával végzik-e. 

 

Az ellenőrzés ideje: Bejelentés alapján, folyamatos 

Az ellenőrzést végző munkakör: Munkakör szerinti állami tisztviselő 

 

Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése 

Az ellenőrzéssel érintett terület:  

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala nyilvántartásában szereplő 
temetkezési szolgáltatók ellenőrzése.  

Vonatkozó Jogszabályok 

az általános közigazgatási rendtarásról szóló 2016. évi CL. törvény 98-102. § 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015. (II. 30.) korm. rendelet    

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

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 
(X.1.) Kormányrendelet. 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 
évi LXXVI. törvény,  

Az ellenőrzéssel érintett terület, az ellenőrzés tárgya, célja:  

A temetkezési szolgáltatók tekintetében a jogszabályokban meghatározott feltételek fennállásának 
vizsgálata  



[Ide írhatja a szöveget] 

 

138 

 

A szolgáltatók nyilvántartásban szereplő adatainak pontosítása, az adatok naprakészségének 
ellenőrzése 

 Az ellenőrzés formája: Helyszíni vizsgálat, iratbekérés  

 Az ellenőrzés ideje: 2019. év első félév 

 Az ellenőrzést végző munkakör: Munkakör állami tisztviselő 

 
Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, ingatlankezelői tevékenység 

 Az ellenőrzéssel érintett terület, az ellenőrzés tárgya, célja:  
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala nyilvántartásában szereplő 
üzletszerűen végzett társasház-kezelői, ingatlankezelői tevékenységet végzők ellenőrzése.   

Az ellenőrzés célja, annak megállapítása, hogy szolgáltatók megfelelnek-e a jogszabályokban 
foglalt követelményeknek. 

 Az ellenőrzés jogalapja:  
az általános közigazgatási rendtarásról szóló 2016. évi CL. törvény 98-102. § 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló 66/2015. (II. 30.) korm. rendelet    

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,  

a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről 
és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvény 

 

Az ellenőrzés ideje: 2019. év második félév 

Az ellenőrzés formája: Helyszíni vizsgálat, iratbekérés  

Az ellenőrzést végző munkakör: Munkakör szerinti állami tisztviselő  

 

Köznevelési intézmények hatósági ellenőrzése 

Az ellenőrzéssel érintett ágazat/ellenőrzés tárgya: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni 
Járási Hivatala megyei illetékességgel végzi a megye területén működő köznevelési feladatot 
végző intézmények hatósági ellenőrzését 

 Az ellenőrzés jogalapja: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. 
rendelet 

 Az ellenőrzés tárgya, célja: 
A köznevelési feladatokat ellátó hatóság hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a 
köznevelési intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő működését, ennek keretén 
belül a köznevelési intézményben  

az egyenlő bánásmód követelményére, 
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a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, 

az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói 
óraterhelésre, 

a tanulmányok alatti és az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására, 

az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és 
valódiságára, 

a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, 

a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések 
biztosítására, 

a tanulói fegyelmi eljárás megszervezésére, lefolytatására, a döntéshozatalra 

vonatkozó rendelkezések megtartását. 

 

 Az ellenőrzés formája: Előzetes adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés és iratbemutatás 
útján 

 Az ellenőrzés ideje: 2019. évben folyamatos 

 Az ellenőrzés helyszíne: A Nógrád megye illetékességi területén  

 Az ellenőrzést végző munkakör: Munkakör szerinti állami tisztviselők 
 

Egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati intézmények fenntartói tevékenységének 
törvényességi ellenőrzése 

Az ellenőrzéssel érintett ágazat/ellenőrzés tárgya: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni 
Járási Hivatala megyei illetékességgel végzi a megye területén működő egyházi, magán és 
nemzetiségi önkormányzati intézmények fenntartói, intézményfenntartói tevékenységének 
törvényességi ellenőrzését 

 Az ellenőrzés jogalapja: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. 
rendelet 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

 Az ellenőrzés tárgya, célja: A köznevelési feladatokat ellátó hatóság legalább 
kétévente végzi az egyházi, magán köznevelési intézmény és a nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmény fenntartói tevékenységének 
törvényességi ellenőrzését. A köznevelési feladatokat ellátó hatóság a törvényességi 
ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító 
okiratban és a működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e. 

 Az ellenőrzés formája: Előzetes adatszolgáltatást, iratbemutatás követő 
dokumentumelemzés a helyszíni ellenőrzés útján 

 Az ellenőrzés ideje: 2019. évben folyamatos 

 Az ellenőrzés helyszíne: A Nógrád megye illetékességi területén  

 Az ellenőrzést végző munkakör: Munkakör szerinti állami tisztviselők 
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J.1.2. Kormányablak Osztály 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evec.tv.) 
3/A. § (2) bekezdés e) pontja és a 19/A §-a, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20. § g) pontja, a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény VI. fejezetében 
foglaltaknak megfelelően az egyéni vállalkozói tevékenységek ellenőrzésének ütemtervét 2019. 
évre vonatkozóan az alábbiak szerint alakul: 

Az ellenőrzési időszak: 2019. év 

Az ellenőrzéssel érintett ágazat: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalának 
illetékességi területéhez tartozó településen székhellyel rendelkező építőiparon belül befejező 
építés (szakmakód: 433101-433903) tevékenységet végző egyéni vállalkozók ellenőrzése. 

 Az ellenőrzés tárgya, célja: Az Evec.tv. 19/A. § (1) bekezdés alapján az egyéni vállalkozói 
nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes 
működésének biztosítása.  

 Az ellenőrzés ideje: Folyamatos    

 Az ellenőrzés jogalapja: Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 
CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdés e) pontja és a 19/A §-a, a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény VI. fejezete, a fővárosi 
és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015. (III.30.) Kormányrendelet 1. mellékletének 12.5 pontja. 

 Az ellenőrzés alá vont egyéni vállalkozók: Azok az egyéni vállalkozók, akik az életre 
veszélyes, illetve egészségügyi kockázattal járó tevékenységet végeznek. 

 Az ellenőrzés alá vont települések: Az Evec.tv. 3/A. § (2) bekezdés e) pontja és a fővárosi 
és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015. (III.30.) Kormányrendelet 1. mellékletének 12.5 pontja alapján: 

Bárna Mátraszele 

Cered Mihálygerge 

Egyházasgerge Nagybárkány 

Etes Nagykeresztúr 

Ipolytarnóc Rákóczibánya 

Karancsalja Salgótarján 

Karancsberény Ságújfalu 

Karancskeszi Sámsonháza 

Karancslapujtő Somoskőújfalu 

Karancsság Sóshartyán 

Kazár Szilaspogony 

Kisbárkány Vizslás 

Kishartyán Zabar 

Litke  

Lucfalva  
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Márkháza  

 

 Az ellenőrzés formája:  
Az ellenőrzés elsősorban az interneten elérhető nyilvántartások alapján történik, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari Kivitelezői Nyilvántartása a www.mkik.hu 
weboldalon. 

Amennyiben a nyilvántartás alapján hiányosság állapítható meg, illetve szakképesítés vagy 
egyéb irat bemutatása szükséges, ezek beszerzése az egyéni vállalkozótól történik. 

 Az ellenőrzés helyszíne: Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala 
Hatósági Főosztály Kormányablak Osztály hivatalos helyisége. 

 Az ellenőrzést végző személyek: Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási 
Hivatala Hatósági Főosztály Kormányablak Osztály munkakör szerinti állami tisztviselői. 

 Bevont tevékenység szerint illetékes hatóság: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. 

 A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 
Az Evec.tv. 19. § (3) bekezdése alapján a Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység 
folytatását megtiltja, ha 

az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltételei nem állnak fenn vagy a 
tevékenység folytatását kizáró ok áll fenn, így különösen, ha az egyéni vállalkozó nem 
rendelkezik nyilvántartott székhellyel vagy főtevékenységgel, 

ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem 
folytatja jogszerűen. 

Az Evec.tv. 19. §  (4) bekezdés szerint a nyilvántartást vezető szerv azt az egyéni 
vállalkozót, akinek az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt, a 
jogosultság megszűnésének napjával hivatalból törli a nyilvántartásból. 

 

Az Evec.tv. 19/A. § (3) bekezdése kimondja, hogy amennyiben az ellenőrzés során a 
tevékenység megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel, és az elhárítható, a 
Hatóság felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. Ennek 
eredménytelensége esetén a Hatóság a 19. § (3) bekezdés szerint jár el.  

Az Evec.tv. 19/A. § (4) bekezdés alapján a Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége 
vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az az Evec. törvényben 
vagy más jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása 
ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 
eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntésről értesíti a 
nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az 
egyéni vállalkozók nyilvántartásából. 

Az Evec.tv. 19/A § (5) bekezdés szerint amennyiben az egyéni vállalkozó által végzett 
valamely tevékenység az Evec. törvényben vagy más jogszabályban előírt 
követelményeknek nem felel meg, és a tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóság 
felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül 
nem tett eleget, a tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóság a tevékenység 
gyakorlását megtiltó jogerős döntésről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a 
főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.  

 

 

 

http://www.mkik.hu/
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J.1.3 Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

Építésügyi hatósági feladatkör 

Ellenőrzéssel érintett ágazat:  Építésügyi hatósági ellenőrzés 

 Az ellenőrzés tárgya:  
Az építésügyi hatóság a döntés meghozatalához szükséges tényállás tisztázásának 
keretében az építési tevékenység helyszínén, annak környezetében vizsgálja a döntés 
meghozatalának feltételeit, különösen azt, hogy 

a meglévő állapotot rögzítő építészeti-műszaki dokumentáció tartalma a valóságnak 
megfelel-e, 

az érintett telken az építési, bontási tevékenység megvalósítható-e, a tevékenységet 
megkezdték-e és a terveknek megfelelően folytatják-e, 

az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e, 
valamint 

a megvalósult építmény, építményrész – az engedély nélkül megvalósítható eltérések 
figyelembevétele mellett – az építési engedélynek és a hozzá tartozó engedélyezési 
záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően valósult-e meg. 

 Az ellenőrzés jogalapja:  
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 6. § (3), 39., 40. 
§. 

 Az ellenőrzés típusa: Helyszíni ellenőrzés 

 Az ellenőrzés ideje: 2019. év 
Az építési engedély és a használatbavételi engedély kiadását megelőzően. Javasolt a  
használatbavételi engedély megadást megelőző helyszíni ellenőrzés összevont ellenőrzés 
keretében történő lefolytatása. 

 Az ellenőrzés helyszíne: Salgótarjáni Járási Hivatal illetékességi területe 

 Az ellenőrzést végző személy: munkakör szerinti állami tisztviselő 

 Az ellenőrzés száma: Minden kiadott engedély esetében. 
 

Örökségvédelmi hatósági feladatkör 

 

Ellenőrzéssel érintett ágazat: Örökségvédelmi hatósági ellenőrzés 

 Az ellenőrzés tárgya: Védett műemléki érték állapotának, valamint megfelelő 
használatának ellenőrzése. 

 Az ellenőrzés jogalapja:   
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 63. § (5) bekezdése, valamint 
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 69/2018. (IV.28.) Korm. 
rendelet 76. §. 

 Az ellenőrzés típusa: Helyszíni ellenőrzés 

 Az ellenőrzés ideje: Folyamatos 

 Az ellenőrzés helyszíne: Nógrád megye területe 

 Az ellenőrzést végző személy: Munkakör szerinti kormánytisztviselő. 

 Az ellenőrzés száma: 70 db 
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 Az ellenőrzés tárgya: A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek ellenőrzése.  

 Az ellenőrzés jogalapja:  
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 16. § (5) bekezdése, valamint 
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. 
rendelet 54. § (5) bekezdése. 

 Az ellenőrzés típusa: helyszíni ellenőrzés 

 Az ellenőrzés ideje: folyamatos. 

 Az ellenőrzés helyszíne: Nógrád megye 

 Az ellenőrzést végző személy: Munkakör szerinti ügyintéző. 

 Az ellenőrzés száma: 10 db 
 

Építésfelügyeleti hatósági feladatkör 

 

Szakterület megnevezése: Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés. 

 Az ellenőrzés tárgya: Építési kivitelezési tevékenység szabályosságának és 
szakszerűségének ellenőrzése. 

 Az ellenőrzés jogalapja: 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 46. § (2) 
pont, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm.r. 61-64. §, valamint a 
lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet   
6/A-6/E. §. 

 Az ellenőrzés típusa: távoli elérésű és helyszíni ellenőrzés. 

 Az ellenőrzés ideje: folyamatos 

 Az ellenőrzés helyszíne: Salgótarjáni Járási Hivatal illetékességi területe. 

 Az ellenőrzést végző személy:  munkakör szerinti ügyintéző. 

 Az ellenőrzés száma: 
lakóépületek építésének egyszerű bejelentése esetén, távoli eléréssel az elektronikus 
építési napló alkalmazásban minden esetben, 

szúrópróbaszerűen a helyszínen, 

az építésügyért felelős miniszter által kiadott ellenőrzési utasításban foglaltak szerint. 
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J.2. Agrárügyi Főosztály  

 

J.2.1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztály 

Élelmiszerhigiéniai szakterület 

Az ellenőrzés tárgya:  

- élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági megfelelőség ellenőrzése az élelmiszer-előállítás, 
forgalmazás területén, 

- élelmiszerek előállításához és forgalmazásához szükséges engedélyek kiadásához kapcsolódó 
megfelelőség ellenőrzése élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági szempontból 

- monitoring élelmiszerminták vétele az élelmiszer előállítás és forgalmazás területén, a minta 
élelmiszerbiztonsági laboratóriumi vizsgálata céljából 

Az ellenőrzés jogalapja: Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. tv 

 Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 

Az ellenőrzés ideje:  

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által megadott Integrált Többéves Nemzeti 
Ellenőrzési Tervnek (ITNET) megfelelően tervezhető, részben eseti ellenőrzés. 

Az ellenőrzés helyszíne: NÉBIH által megadott ITNET alapján meghatározott, engedély esetén 
kérelemben szereplő ügyfél 

Az ellenőrzést végzi: Munkakör szerinti hatósági állatorvos, élelmiszerbiztonsági felügyelő. 

 

Állategészségügyi és állatvédelmi szakterület I. 

Az ellenőrzés tárgya:  

- Állattartással (szaporítással, élelmiszertermeléssel, tenyésztéssel) kapcsolatos megfelelőségek 
ellenőrzése állatjólét, állatvédelmi, állathigiéniai szempontból 

- Állattartás engedélyezéséhez szükséges ellenőrzés lefolytatása. 

- Monitoring mintavétel laboratóriumi vizsgálatra fertőzöttség felderítése, betegségektől való 
mentesség ellenőrzése céljából. 

Az ellenőrzés jogalapja:  

Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. tv. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 

Az ellenőrzés formája: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Az ellenőrzés ideje: NÉBIH által megadott Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Tervnek 
megfelelően tervezhető, részben eseti ellenőrzés. 

Az ellenőrzés helye: NÉBIH által megadott ITNET alapján meghatározott, engedély kiadása esetén 
kérelemben szereplő ügyfél 

Az ellenőrzést végzi: Munkakör szerinti hatósági állatorvos 
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 Állategészségügyi szakterület II. 

Az ellenőrzés tárgya: Igazolások kiadásához szükséges feltételek meglétének ellenőrzése.  

Az ellenőrzés jogalapja: Élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. tv. 

Az ellenőrzés formája: Iratbetekintés, a központi adatbázis adatainak ellenőrzése. 

Az ellenőrzés helye: Salgótarjáni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály  Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály (3100 Salgótarján, Baglyasi út 2.  ) 

Az ellenőrzés ideje: Nem tervezhető 

Az ellenőrzést végzi: Munkakör szerinti hatósági állatorvos 

 

Állategészségügyi szakterület III. 

Az ellenőrzés tárgya: KM - Kölcsönös Megfeleltetés ellenőrzések 

Az ellenőrzés jogalapja: Élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. tv. 

Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés  

Az ellenőrzés helye: MVH által kiválasztott gazdák tartási helyein lévő állományok ellenőrzése. 

Az ellenőrzés ideje: Központi adatbázisban - a termelők kiválasztása után – napra pontosan 
tervezett ellenőrzések. 

Az ellenőrzést végzi:Munkakör szerinti hatósági állatorvos 

Állategészségügyi szakterület IV.  

Az ellenőrzés tárgya: A Vadászatra Jogosultak ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: Élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. tv. 

Az Országos Főállatorvos 3/2018. sz. határozata 

Az ellenőrzés formája: Dokumentáció ellenőrzése  

Az ellenőrzés helye: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

Az ellenőrzés ideje: Előzetes egyeztetést követően  

Az ellenőrzést végzi: járási főállatorvos  

 

Borászati hatósági feladatok 

Az ellenőrzés tárgya: Monitoring mintavétel borászati termékekből 

Az ellenőrzés jogalapja: A szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. Tv.  

Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzéssel egybekötött mintavétel.  

Az ellenőrzés helye: A NÉBIH által meghatározott fajtájú borokat forgalmazó vagy előállító egység. 

Az ellenőrzés ideje: Az borászati hatósági ellenőr által ütemezett. 

Az ellenőrzést végzi: élelmiszer-biztonsági felügyelő, borászati ellenőr 
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J.2.2.Földművelésügyi Osztály 

 

 Földművelésügyi szakterület I. 

Az ellenőrzés tárgya: Termeléshez kötött gyümölcstermesztés támogatása, a Földművelésügyi 
Miniszter rendeletéhez köthető extenzív és intenzív gyümölcstermesztés jogalapi feltételeinek 
helyszíni ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: A termeléshez kötött támogatásokról szóló 9/2015. FM rendelet 

 Az ellenőrzés formája:Helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ideje: 2019. május 01. - 2019. augusztus 31. 

Az ellenőrzés helyszíne: A termeléshez kötött gyümölcstámogatást igénylő gyümölcsösének 
helyszíne 

Az ellenőrzést végzi: Földművelésügyi szakügyintéző 

 

Földművelésügyi szakterület II. 

Az ellenőrzés tárgya: Gázolaj jövedéki adó visszaigénylésével kapcsolatos meg nem művelt 
területek helyszíni ellenőrzése. Visszamenőlegesen a tárgy évet megelőző öt évig gázolaj jövedéki 
adót visszaigénylő mezőgazdasági szántó, rét, kert, gyümölcsös művelési ágban lévő területek 
megműveltségének igazolása 

Az ellenőrzés jogalapja: 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 

Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés, társhatóságok bevonásával (falugazdászok, 
földhivatali mezőgazdászok) 

Az ellenőrzés ideje: 2019. január 01. – 2019. december 31. 

Az ellenőrzés helye: Társhatóságok, osztály szakügyintézői által feltárt meg nem művelt 
mezőgazdasági területek 

Az ellenőrzést végzi:Földművelésügyi szakügyintéző 

 

Földművelésügyi szakterület III. 

Az ellenőrzés tárgya: Gyümölcsültetvények telepítésének, meglévő ültetvények nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos helyszíni ellenőrzések 

Az ellenőrzés jogalapja: A Termőföld védelméről szóló törvény gyümölcsültetvény – kataszter 
vezetésével kapcsolatos eljárás 2007. évi CXXIX törvény 

 Az ellenőrzés formája:Helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ideje: 2019. január 01. - 2019. december 31. 

Az ellenőrzés helyszíne: A gyümölcsültetvény helyrajzi szám szerinti pontja 

Az ellenőrzést végzi: Földművelésügyi szakügyintéző 

 

Földművelésügyi szakterület IV. 
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Az ellenőrzés tárgya: Mezőgazdasági káresemények bekövetkeztének igazolása 

Az ellenőrzés jogalapja: 2011. évi CLXVIII. törvény, illetve 27/2014. (XI.25.) FM rendelet 

Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés helye: A kárbejelentésben szereplő mezőgazdasági területek, megyei illetőséggel 

Az ellenőrzés ideje: Kárenyhítési év 2018. november 01. – 2019. szeptember 30. 

Az ellenőrzést végzi: Földművelésügyi szakügyintéző 

 

Földművelésügyi szakterület V. 

Az ellenőrzés tárgya: Vis maior események helyszíni ellenőrzése 

Gazdálkodók által elektronikus úton bejelentett vis maior események bekövetkeztének igazolása 

Az ellenőrzés jogalapja: 57/2015. (XII.23.) MvM rendelet, 94/2015. (XII.23.) FM rendelet, 311/2006. 
(XII.23.) Korm.rendelet 

Az ellenőrzés formája:Helyszíni ellenőrzés  

Az ellenőrzés helye: A vis maior bejelentésben szereplő mezőgazdasági területek, megyei 
illetőséggel 

Az ellenőrzés ideje: 2019. január 01. – 2019. december 31. 

Az ellenőrzést végzi:Földművelésügyi szakügyintéző 

 

 Földművelésügyi szakterület VI. 

Az ellenőrzés tárgya: Kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének és fogalomba 
hozatalának ellenőrzése 

Ipari - , étkezési -, díszítőmák , kender termesztésének és forgalomba hozatalának helyszíni 
ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: 162/2003. (X.16.) Korm.rendelet 

Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés  

Az ellenőrzés helye: Bejelentett mezőgazdasági terület, forgalmazás helyén történő helyszíni 
ellenőrzés (piacok) 

Az ellenőrzés ideje: 2019. január 01. – 2019. december 31. 

Az ellenőrzést végzi: Földművelésügyi szakügyintéző, élelmiszerbiztonsági szakügyintéző 

 

Földművelésügyi szakterület VII. 

Az ellenőrzés tárgya: Őstermelői igazolványok jogszerű használatának ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: 436/2015. (XII.28.) Korm.rendelet, 1995. évi CXVII törvény 

Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés  
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Az ellenőrzés helye: Az őstermelő telephelye, illetve az őstermelő által előállított termék 
értékesítési helyszíne 

Az ellenőrzés ideje: 2019. január 01. – 2019. december 31. 

Az ellenőrzést végzi:Földművelésügyi szakügyintéző, NÉBIH  

 

Vadászati szakterület 

Az ellenőrzés tárgya: Társas vadászatok ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: 1996. évi LV. törvény  

Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés  

Az ellenőrzés helye: Nógrád megyei vadászatra jogosultak társas vadászat bejelentései alapján 

Az ellenőrzés ideje: 2019. január 01. – 2019. december 31. 

Az ellenőrzést végzi: Vadászati szakügyintéző 

 

Halgazdálkodási szakterület I. 

Az ellenőrzés tárgya: Halkihelyezés ellenőrzése  

Az ellenőrzés jogalapja: 2013. évi CII. törvény 

Az ellenőrzés formája:Helyszíni ellenőrzés  

Az ellenőrzés helye: Halgazdálkodásra jogosultak bejelentése alapján, halgazdálkodási 
vízterületeken 

Az ellenőrzés ideje: 2019. január 01. – 2019. december 31. 

Az ellenőrzést végzi: Halgazdálkodási szakügyintéző 

 

Halgazdálkodási szakterület II. 

Az ellenőrzés tárgya: Horgászversenyek ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: 2013. évi CII. törvény 

Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés  

Az ellenőrzés helye: Halgazdálkodásra jogosultak bejelentése alapján, halgazdálkodási 
vízterületeken 

Az ellenőrzés ideje: 2019. január 01. – 2019. december 31. 

Az ellenőrzést végzi: Halgazdálkodási szakügyintéző 
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J.2.3. Földhivatali Osztály 

TakarNet ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: A Budapest Főváros Kormányhivatala, mint földügyi és térinformatikai 
államigazgatási szerv által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési jogosultsággal 
rendelkező felhasználók [Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (továbbiakban: 
Inytv.) 72-74. §, 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet (továbbiakban: Inyvhr). 113/A-113/E. §] által 
végzett lekérdezések ellenőrzése. Az ellenőrzés célja a jogszabályokban meghatározott 
kötelezettségek betartásának illetve az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági 
előírások érvényre juttatásának biztosítása. 

Az ellenőrzés jogalapja:Az Inytv. 75. § (4) bekezdése, a 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 
hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai [Ákr. 7. §, 61. §, valamint 98-102. §], 383/2016. (XII. 
2.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése. 

Az ellenőrzés helye:  Helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés fő szempontjai: A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybe vevők adatlekérdezései jogszerűségének – pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi 
díjmentes lekérdezés, napló jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése, 
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálata. 

Az ellenőrzés időszaka: 2018. első féléves adatlekérdezések ellenőrzése 

Az ellenőrzés ideje: negyedéves ütemezése: 2019. IV. negyedév 

Az ellenőrzésre kerülő felhasználók: 2019. évben - a rendszer üzemeltetőjének adatszolgáltatása 
alapján - kerül meghatározásra. 

Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti ingatlan-nyilvántartási 
ügyintéző, rendszergazda, 

A konkrét eljárási lépések meghatározása: Előzetes értesítési kötelezettség, felhasználót érintő 
napló bekérése, helyszíni ellenőrzés, szükség esetén utóellenőrzés illetve bírság kiszabása. 

Az alkalmazható szankció megjelölése: A díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének 
a megfizetése. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági előírások 
megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása. 

 

A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

Az ellenőrzés tárgya: Földforgalmi biztonsági okmányok jogszerű felhasználásának ellenőrzése. 
Az ellenőrzés célja a föld tulajdonjogának átruházására, vagy a föld tulajdonjogát érintő más 
jogügylet írásba foglalására szolgáló biztonsági okmánnyal összefüggő jogszabályban előírt 
kötelezettségek betartásának biztosítása. 

Az ellenőrzés jogalapja: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 
törvény (továbbiakban: Fétv.) 44/A. §, 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 8. §, Ákr. 7. §, 61. §, 
valamint 98-102. §., 

Az ellenőrzés helye: Helyszíni ellenőrzés  

Az ellenőrzés fő szempontjai: A biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, 
jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolására vonatkozó előírások, valamint a 
biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási 
kötelezettségek betartásának ellenőrzése. 
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Az ellenőrzés időszaka: 2019. év 

Az ellenőrzés ideje: negyedéves ütemezése: 2019. IV. negyedév 

Az ellenőrzésre kerülő felhasználók (közjegyzők, ügyvédek, szervezetnél működő jogtanácsos): 
2019. évben kerül meghatározásra  

Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti ingatlan-nyilvántartási 
ügyintéző, földhasználati ügyintéző, 

Konkrét eljárási lépések meghatározása: Előzetes értesítési kötelezettség, helyszíni ellenőrzés, 
szükség esetén utóellenőrzés illetve bírság kiszabása. 

Az alkalmazható szankció megjelölése: A kiszabható bírság legkisebb összege: tizenötezer, 
legmagasabb összege százezer forint, azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés 
esetén: a bírság összege a korábban kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de 
nem haladhatja meg a kiszabható bírság legmagasabb mértékét. Ha a jogsértő állapot 
megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű bírság kiszabása is szükségtelen, 
bírságolás helyett a járási hivatal figyelmeztetésben részesíti a felhasználót 

 

Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség illetve a művelési ág 
változás bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 

Az ellenőrzés tárgya: A Tfvt.-ben foglaltak szerint a hasznosítási kötelezettség, továbbá a 
mellékhasznosítási és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint a 
művelési ág változás bejelentési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése az ingatlan-
nyilvántartás adatai és a természetbeni állapot alapján. Az ellenőrzés célja a jogszabályokban 
meghatározott hasznosítási kötelezettségek betartásának a termőföldek termőképességének a 
fenntartása a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének a fokozása illetve a természetbeli és 
a nyilvántartási állapot egyezőségének a megteremtése. 

Az ellenőrzés jogalapja: 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 3., 5. § (5) bekezdése, 
Inytv. 27. § (3). bekezdés, Ákr. 7. §, 61. §, valamint 98-102. §. 

Az ellenőrzés helye: Helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés fő szempontjai: A Tfvt.-ben foglaltak szerint a hasznosítási kötelezettség, továbbá a 
mellékhasznosítási és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint a 
művelési ág változás bejelentési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése az ingatlan-
nyilvántartás adatai és a természetbeni állapot alapján. 

Az ellenőrzés időszaka: 2019. május-június, illetve a határszemle-ellenőrzés egész évben 
rendszeres feladat, az elrendelt határszemle ellenőrzések időtartamán túl is folyamatos. 

Az ellenőrzés ideje: 2019. május-június 

Az ellenőrzésre kerülő települések: 2019. évben kerül meghatározásra 

Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti földvédelmi és 
földminősítési szakügyintéző. 

Konkrét eljárási lépések meghatározása: Hirdetményi úton történő előzetes értesítés, helyszíni 
szemle lefolytatása, felhívás hasznosítási kötelezettség teljesítésére, utóellenőrzés, indokolt 
esetben bírság kiszabása. 

Az alkalmazható szankció megjelölése: A termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének 
kétezerszerese, de minimum 20.000 Ft. Művelési ág változás bejelentésének elmulasztása 
esetében 20.000 Ft, melyet földrészletenként kell megállapítani. 
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A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

Az ellenőrzés tárgya: Parlagfű elleni közérdekű védekezés, melynek célja az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbója kialakulásának megakadályozása 

Az ellenőrzés jogalapja: A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az 
állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes 
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése 

Az ellenőrzés helye: Helyszíni ellenőrzés.  

Az ellenőrzés fő szempontjai: Külterületen a járási hivatal által az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának 
ellenőrzése 

Az ellenőrzés időszaka: 2019. július 01-től  2019. október 01-ig 

Az ellenőrzés ideje: 2019. július 01-től  2019. október 01-ig 

Az ellenőrzésre kerülő települések: Salgótarjáni Járási Hivatal illetékességi területe 

Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti földvédelmi és 
földminősítési szakügyintéző. 

Konkrét eljárási lépések meghatározása: Helyszíni szemle megtartása, jegyzőkönyv felvétele és 
továbbítása a Növényvédelmi hatóság részére. 

 

A földvédelmi eljárás keretében a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása során az 
eredeti állapot helyreállításának ellenőrzése, továbbá a termőföld más célú hasznosításának 
engedélyezése, illetve a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása során az utólagos 
hozzájárulás kiadása esetén a fizetési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése 

Az ellenőrzés tárgya: A termőföld más célú hasznosításának engedélyezése esetén az 
engedélyben foglaltak betartásának ellenőrzése illetve termőföld engedély nélküli más célú 
hasznosítását követően az eredeti állapot helyreállításának, valamint a termőföld engedély nélküli 
más célú hasznosítását követően az utólagos hozzájárulás megadása esetén a fizetési 
kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése. Az ellenőrzés célja a termőföld mennyiségi 
védelmének biztosítása. 

Az ellenőrzés jogalapja: A Tfvt. 10. § (1) bekezdése alapján a termőföldet főszabály szerint az 
ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. Az engedélyben foglaltak alapján 
az érintett földrészletet ellenőrizni kell, mert a Tfvt. 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján az 
engedélyben foglaltaktól eltérő igénybevétel engedély nélküli más célú hasznosításnak minősül, 
illetve a Tfvt. 24. § (1) bekezdése értelmében a más célú hasznosítás megkezdése bejelentésének 
elmulasztása, valamint az engedély nélküli más célú hasznosítás földvédelmi bírság kiszabását 
vonja maga után. Az ingatlanügyi hatóság a Tfvt.-ben előírt esetekben [pl. Tfvt. 16. § (7) 
bekezdése, 16/A. § (2) bekezdése] elrendeli az eredeti állapot helyreállítását, vagy utólagos 
hozzájárulás kiadásával [pl. Tfvt. 16./A. § (1) bekezdés] hozzájárul a más célú hasznosítás 
folytatásához, földvédelmi járulék (Tfvt. 21-23. §) és bírság (Tfvt. 24-25. §) kiszabása mellett. 

Az ellenőrzés helye: helyszíni és irodai ellenőrzés,  

Az ellenőrzés fő szempontjai: A hatósági döntésekben foglalt rendelkezések végrehajtásának és a 
jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése. 

Az ellenőrzés időszaka: folyamatos, 
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Az ellenőrzés ideje: Hatósági döntésekben meghatározott időpontokat figyelembe véve 
folyamatos, 

Az ellenőrzésre kerülő település: Hatósági döntések által érintett települések. 

Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti földvédelmi és 
földminősítési szakügyintéző. 

A konkrét eljárási lépések meghatározása: előzetes értesítési kötelezettség, helyszíni szemle, 
bírság kiszabása, bírságok behajtása. 

Az alkalmazható szankció megjelölése: Ha a termelésbe visszabocsátott termőföld minőségi 
osztálya az ingatlan-nyilvántartás szerintinél egy osztállyal gyengébb, akkor a két minőségi osztály 
szerint számított földvédelmi járulék különbözetének háromszorosa; legalább két osztállyal 
gyengébb, akkor az ingatlan-nyilvántartásban szereplő minőségi osztály alapján számított 
földvédelmi járulék háromszorosa. Az engedélyező határozatban előírt határidő lejárta és a 
tényleges helyreállítás időpontja közötti időre a más célú időleges hasznosításáért fizetendő 
földvédelmi járulék háromszorosa. 

A földhasználat bejelentésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 

Az ellenőrzés tárgya és célja: A földhasználó bejelentési kötelezettségének az ellenőrzése. Az 
ellenőrzés célja a valós földhasználati viszonyok nyilvántartásának biztosítása. 

Az ellenőrzés jogalapja: 2013. évi CCXII. törvény 95. § (8) bekezdése valamint az Ákr. 7. §, 61. §, 
valamint 98-102. §. 

Az ellenőrzés eszköze: Irodai ellenőrzés, ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatok 
felhasználásával.  

Az ellenőrzés fő szempontjai: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású földek esetében (ide nem értve az 
erdő művelési ágú földrészleteket) a földhasználat bejelentésére vonatkozó kötelezettség 
teljesítésének ellenőrzése. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2019. második félév 

Az ellenőrzésre kerülő települések: 2019. évben kerül meghatározásra. 

Az ellenőrzésben résztvevő neve, beosztása: Munkaköri leírásban meghatározott földhasználati 
ügyintéző. 

Konkrét eljárási lépések meghatározása: Irodai ellenőrzés lefolytatása, felszólítás bejelentési 
kötelezettség teljesítésére, bírság kiszabása. 

Az alkalmazható szankció megjelölése: A föld ingatlan-nyilvántartás szerinti aranykorona  
értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás legkisebb 
összegénél. 

 

A Földforgalmi törvényben meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások, és tilalmak 
betartásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés tárgya: A Földforgalmi törvényben meghatározott szerzési feltételek, illetve 
korlátozások, és tilalmak betartásának mezőgazdasági igazgatási szerv általi ellenőrzése, melynek 
célja a földforgalmi törvényben foglalt birtokpolitikai célok megvalósításának biztosítása, a jogszerű 
ingatlan tulajdon, illetve jogszerű földhasználaton keresztül. 

Az ellenőrzés jogalapja: 2013. évi CXXII. törvény 62. §, Ákr. 7. §, 61. §, valamint 98-102. §. 
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Az ellenőrzés helye: A Fétv. 29.§ szerint rendelkezésre álló nyilvántartások ellenőrzése, a 
földvédelmi bírságot elrendelő határozatok, helyszíni ellenőrzések lefolytatása,  

Az ellenőrzés fő szempontjai: A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai 
Főosztálya által meghatározott szempontok szerint és időtartamra vonatkozóan. 

Az ellenőrzés időszaka: folyamatos 

Az ellenőrzés ideje: folyamatos 

Az ellenőrzésre kerülő földszerzések köre: A beérkezett okiratokban illetve a hatósági 
határozatokkal érintett ingatlanok tulajdonosai, földhasználói. 

Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírásban meghatározott ügyintézők. 

Konkrét eljárási lépések meghatározása: A mezőgazdasági igazgatási szerv az ellenőrzése során 
a rendelkezésére álló adatok, bizonyítékok, és az összes körülmény alapos mérlegelése alapján 
első lépcsőként felhívja a figyelmét a jogszabálysértésre, és határidő megállapításával írásban 
felszólítja a jogszerű állapot helyreállítására. Ha a kötelezett nem tesz eleget felszólításnak, a 
mezőgazdasági igazgatási szerv a kötelezettel szemben mulasztási bírságot szab ki. 

Az alkalmazható szankció megjelölése: A bírság mértéke a föld szerzéskori aranykorona-értéke 
húszezerszeres szorzatának megfelelő forintösszeg. A bírság megfizetése alól felmentés nem 
adható, illetve fizetési kedvezmény nem nyújtható. Ha a bírság kiszabása ellenére a kötelezett 6 
hónap elteltével sem állítja helyre a jogszerű állapotot, a mezőgazdasági igazgatási szerv – az 
erdőnek minősülő föld kivételével a Földforgalmi tv. 65. §-ában meghatározottak szerint intézkedik 
a föld kényszerhasznosításba adásáról.  
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J.3. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  

Ellenőrzési időszak:  

2019. január 01- 2019. december 31. 

 

J.3.1 Környezetvédelmi Osztály I. 

Hulladékgazdálkodási hatósági tevékenység 

Az illetékességi területen működő hulladékkezelési rendszerek, a hulladékkezeléssel foglalkozó 
vállalkozások, valamint a tevékenységük során nagy mennyiségű hulladékot előállító termelők 
helyszíni ellenőrzése. A helyszíni ellenőrzésekre a hulladékégetés műszaki követelményeiről, 
működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. 
(XI. 28.) FM rendelet, a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről 
szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet, az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 004. évi CXL. törvény, a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi 
CLXV. törvény. 

Folyamatosan végzi a környezeti hatásvizsgálati, felülvizsgálati és környezethasználati engedéllyel 
kapcsolatos ügyek hulladékgazdálkodási szempontú szakmai vizsgálatát, ellenőrzését, továbbá az 
év közben beérkező panaszok, közérdekű bejelentések helyszíni kivizsgálását is. 

 

 Név Telephely Tevékenység Felelős 
Ellenőrzés 
ütemezése 

1. 
Hulter Nonprofit 
Kft. 

3129 
Nagykeresztúr, 
141/1 hrsz. 

Biotechnológiai 
kutatás, fejlesztés 

Hulladékgazdálkodási 
szakügyinzétők 

I. 
negyedév 

2. 
Bartus István 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

3155 
Rákóczibánya, 
032 hrsz. 

Út, autópálya 
építés 

Hulladékgazdálkodási 
szakügyinzétők 

I. 
negyedév 

3. 
Karaván COOP 
Kereskedelmi és 
Ipari Kft. 

3165 
Endrefalva, 
Besztercebánya 
u. 89. 

Hulladék 
nagykereskedelem 

Hulladékgazdálkodási 
szakügyinzétők 

II. 
negyedév 

4. Pyroven Kft. 
3060 Pásztó, 
Akácfa u. 6. 

Vasöntés 
Hulladékgazdálkodási 
szakügyinzétők 

II. 
negyedév 

5. 
Sinia 
Bútorgyártó Kft. 

3104  
Salgótarján, 
Park út 3-4.  

Bútorgyártás 
Hulladékgazdálkodási 
szakügyinzétők 

III. 
negyedév 

6. 
Magyarországi 
Hangszórógyártó 
Kft. 

3104  
Salgótarján, 
Patak út 5-8. 

Elektronikai cikk 
gyártása 

Hulladékgazdálkodási 
szakügyinzétők 

IV. 
negyedév 

 



[Ide írhatja a szöveget] 

 

155 

 

 

Komplex engedélyezési hatósági tevékenység 

 

A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásai szerinti lefolytatása. Az ellenőrzés során különös 
figyelmet fordítunk azokra a létesítményekre, ahol 2018-ban a nem megfelelő működés 
következtében a környezetre káros hatású esemény, környezetveszélyeztetés vagy szennyezés 
történt, az engedélyben meghatározott feltételek valamelyikét nem teljesítették, a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. 
rendelet 1. § 2. pontja szerinti üzem, amely Natura 2000 területen, védett természeti területen vagy 
annak védőövezetén működik. Tervezzük az ellenőrzést olyan tevékenységekre vonatkozóan, 
amelyet korábban felfüggesztettek, nem kezdtek meg vagy 2018-ban a tevékenység újraindult. 

 

2019. évre tervezett IPPC ellenőrzések: 

 

 Név Telephely Tevékenység Felelős 
Ellenőrzés 
ütemezése 

1. IBARO Kft. 
3060 Pásztó, 
Sertéstelep 1. 

Sertéstelep 
Környezetvédelmi 
engedélyezési 
szakügyintéző 

I. 
negyedév 

2. 

Szuha 
Környézetvédelmi 
Ipari és Szolgáltató 
Kft. 

3063 Jobbágyi, 
Apponyi út 90. 

Hulladékkezelő 
mű 

Környezetvédelmi 
engedélyezési 
szakügyintéző 

I. 
negyedév 

3. Mancsó Tojás Kft. 
3145 
Mátraterenye, 
hrsz. 088/47. 

Baromfitartó 
telep (tojótelep) 

Környezetvédelmi 
engedélyezési 
szakügyintéző 

I. 
negyedév 

4. 

Bátonyterenyei  
Vagyonkezelő és 
Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. 

3070 
Bátonyterenye,  
Vízműtelep 
2560 hrsz. 

Regionális 
hulladékkezelő 
mű 

Környezetvédelmi 
engedélyezési 
szakügyintéző 

I. 
negyedév 

5. Zalakerámia Zrt. 
2654 Romhány, 
Vasút u. 1. 

Kerámiagyártás 
Környezetvédelmi 
engedélyezési 
szakügyintéző 

II. 
negyedév 

6. 

Zöld Híd Régió 
Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 

2675 
Nógrádmarcal, 
095/8 hrsz. 

Regionális 
hulladékkezelő 
mű 

Környezetvédelmi 
engedélyezési 
szakügyintéző 

II. 
negyedév 

7. Nógrádi Vegyipari Zrt. 
2657 Tolmács, 
Arany János u. 
2. 

Vegyipari 
anyagok 
gyártása 

Környezetvédelmi 
engedélyezési 
szakügyintéző 

II. 
negyedév 
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8. 
Gibbs Hungary Die 
Casting Ipari Termelő 
Kft. 

2651 Rétság, 
Ipari Park 4. 

Alumínium és  
magnézium 
öntöde 

Környezetvédelmi 
engedélyezési 
szakügyintéző 

II. 
negyedév 

9. 

VGÜ Salgótarjáni 
Hulladékgazdálkodási 
és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. 

3100 
Salgótarján, 
Kertész út 2. 

Regionális 
hulladékkezelő 
mű 

Környezetvédelmi 
engedélyezési 
szakügyintéző 

 III. 
negyedév 

10. 
Wamsler SE 
Háztartástechnikai 
Európai Rt. 

3100 
Salgótarján, 
Rákóczi út 53-
55. 

Kandalló-, 
kályha- és 
tűzhelygyártás 

Környezetvédelmi 
engedélyezési 
szakügyintéző 

 III. 
negyedév 

11. 
Glassflower Üvegipari 
és Ingatlanhasznosító 
Kft. 

3100 
Salgótarján, 
Huta út 1. 

Üveggyártás 
Környezetvédelmi 
engedélyezési 
szakügyintéző 

 III. 
negyedév 

12. 
Bioenergetika Nógrád 
Projekt Kft. 

3155 
Mátramindszent, 
07/9-11 hrsz. 

Biogáz-erőmű 
Környezetvédelmi 
engedélyezési 
szakügyintéző 

IV. 
negyedév 

13. Nógrádszén Kft. 
3127 Kazár, 
Székvölgy-
puszta 

Külszíni  
kőszénbánya 

Környezetvédelmi 
engedélyezési 
szakügyintéző 

IV. 
negyedév 

 

 

J.3.2. Környezetvédelmi Osztály II. 

 

Kármentesítési feladatok 

 

A környezeti szennyezéssel érintett területen a tényfeltárás során a felszín alatti vizek védelméről 
szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében vizsgálni 
kell minden olyan szennyező anyag térbeli előfordulását, melynek jelenléte a területen végzett 
addigi tevékenységek vagy alkalmazott technológiák alapján valószínűsíthető. A tényfeltárásról 
benyújtott záródokumentáció alapján vizsgálni kell, megtörtént-e a szennyezett terület térbeli 
lehatárolása.  

 

A műszaki beavatkozásról és a kármentesítési monitoring végzéséről készült előrehaladási 
jelentések és záródokumentációk ellenőrzése szükséges a talaj- és talajvíz mintavételezési 
vizsgálati eredmények értékeléséről benyújtott összefoglalók alapján, hogy az megfelel-e a felszín 
alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben előírt tartalmi 
követelményeknek. 

 

Amennyiben az elvégzett műszaki beavatkozás vagy a monitoring eredményei alapján a 
kármentesítés lezárható, helyszíni hatósági mintavételezés keretében a talaj és talajvíz 
mintavételezése valamint a minták laboratóriumi ellenőrzése indokolt. A minták analitikai 
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vizsgálatánál a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 
szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 
együttes rendeletben szereplő határértékek figyelembevétele szükséges. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: kármentesítési szakügyintéző 

 

Levegőtisztaság-védelmi 

Közreműködünk a nagy kibocsátók és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá 
eső telephelyek hatásvizsgálati, felülvizsgálati és környezethasználati engedéllyel kapcsolatos 
szakmai ellenőrzésében. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a környezetvédelmi engedély, illetőleg az egységes 
környezethasználati engedély köteles tevékenységet folytató üzemeltetők részére. A konkrét 
telephelyek és pontforrások légszennyezés mértéke éves bejelentő lapok feldolgozása során a 
szükségesnek ítélt esetekben méréssel történő ellenőrzés elvégeztetését tervezzük. A mérések 
eredményei szakmai információt szolgáltatnak hatósági munkánk hatékonyabb végzéséhez. 
Jelentős számban várhatóak év közben beérkező panaszok, közérdekű bejelentések is, melyek 
alapján helyszíni kivizsgálási-ellenőrzési eljárásokat kell indítanunk. 

 

Zaj és rezgés elleni védelmi hatósági tevékenység  

 

Az ellenőrzésre kijelölt ipari létesítmények köre elsősorban azokra a telephelyekre irányul, ahol 
korábban zajkibocsátási határérték feletti működés volt tapasztalható, illetőleg új üzemi zajforrás 
létesítésére, üzembe helyezésére került sor. Ezen telephelyek esetében a jogszabályban, illetve a 
zajkibocsátási határértéket megállapító határozatban foglaltak utóellenőrzését is tervezzük. 

Elvégezzük a környezeti hatásvizsgálati, felülvizsgálati és környezethasználati engedéllyel 
kapcsolatos ügyek zajvédelmi szempontú szakmai vizsgálatát. 

 

 Név Cím Tevékenység Felelős 
Ellenőrzés 
ütemezése 

1. 
Bálint-Kurunczi 
Andrea Veronika 

3183 
Karancskeszi, 
Fő út 51. 

asztalos 
üzem-festés 

Környeztevédelmi 
szakügyintéző 

I. negyedév 

 

2. 
Balassagyarmat 
Fegyház és Börtön 

2660 
Balassagyarmat,  
Madách  2.  

fűtés 
Környeztevédelmi 
szakügyintéző 

II. negyedév 

3. 
Fakon Vállalkozási 
Kft. 

2659 
Érsekvadkert, 
Petőfi út. 2/A.  

fém alkatrész 
festés, festő 
fülke fűtés 

Környeztevédelmi 
szakügyintéző 

II. negyedév 

 

4. Baumit 
Építőanyaggyártó 

3060 Pásztó, 
Ifjúság út 13. 

Vakolat 
gyártás 

Környeztevédelmi 
szakügyintéző 

II. negyedév 
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és Ker. Kft.  

5. 
Zollner Elektronik 
Gyártó és Szolg. Kft. 

2699 Szügy, 
Hársfasor 3. 

Fűtés, 
porszórás, 
fém 
alkatrészek 
csiszolása, 
hegesztés, 
szárítás  

Környeztevédelmi 
szakügyintéző 

III. negyedév 

6. 
Ten Cate Enbi 
Gumialkatrészgyártó 
Kft.  

2651 Rétság, 
Ipari Park 6. 

gumikeverék 
készítés, 
festés, 
porszórás 

Környeztevédelmi 
szakügyintéző 

III. negyedév 

7. 
Elektromont Ker. és 
Szolg. Kft. 

3060 Pásztó, Fő 
utca 145. 

forrasztás 
Környeztevédelmi 
szakügyintéző 

IV. negyedév 

 

Természetvédelmi hatósági tevékenység 

A tervezett ellenőrzések a kötelezésekben, illetve engedélyekben előírt feltételek betartására 
irányulnak (védett állatokra és növényfajokra vonatkozó engedélyek, bizonyítványok megléte, 
gyűrűzések, egyéb jelölések ellenőrzése). A 2018. évben kiadott természet- és tájvédelmi 
vonatkozású szakági állásfoglalásokban meghatározott előírások betartásának ellenőrzését 
tervezzük. Emellett folyamatos a környezeti hatásvizsgálati, felülvizsgálati és környezethasználati 
engedéllyel kapcsolatos ügyek természetvédelmi szempontú szakmai vizsgálata, ellenőrzése, 
továbbá az év közben beérkező panaszok, közérdekű bejelentések helyszíni kivizsgálása is. 

Folyamatosan végezzük az év közben beérkező panaszok, közérdekű bejelentések helyszíni 
kivizsgálását, ellenőrzését.  

Felelős: természetvédelmi szakügyintéző 

Határidő: folyamatos 

 

J.4 Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály  

J.4.1  Családtámogatási Osztály 

A pénzügyminiszter által PM/12072-8/2018 számon 2018. október 18-án kiadott Országos 
Hatósági Ellenőrzési terv 2. pontja a lakáscélú állami támogatás tekintetében is meghatározza a 
hatósági terv összeállításához szükséges szakmai követelményt. 

 A hatósági ellenőrzés jogkör jogalapját meghatározó ágazati jogszabályok:  

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi 
otthonteremtési kedvezményről (továbbiakban: Hcsokr.) 33. § (1) bekezdése 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú 
támogatásról (továbbiakban: Újcsokr.)  41. § (1) bekezdése 

A hatósági ellenőrzés tárgya: A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele 
jogszerűségének vizsgálata. 
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A hatósági ellenőrzés célja: A Hcsokr. 14. § (3) bekezdés b) pontja, valamint az Újcsokr. 17. §-a 
alapján az ügyféli nyilatkozatok tartalmi megfelelőségének vizsgálata a lakástámogatási 
informatikai szakrendszer (LakHat), valamint a hatósági és bírósági eljárások kapcsolódó 
adataival.  

A hatósági ellenőrzés alá vont időszak: a 2018. január 1. és 2018. december 31.  

A hatósági ellenőrzés típusa: Célellenőrzés.  

Eszköze: adategyeztetés, iratbekérés. 

 

J.4.2. Foglalkoztatási Osztály 

 

Közfoglalkoztatás 

Az ellenőrzéssel érintett ágazat: A Salgótarjáni Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó 
közfoglalkoztatók. 

Az ellenőrzés tárgya, célja: Jelenléti ívek és munkanaplók vezetése, munkaköri leírások, valamint 
a beruházási költségeken belüli nagyértékű tárgyi eszközök meglétének ellenőrzése. Az aktuális 
munkavégzési helyek megtekintése. A cél a jogszerű forrás felhasználás és ésszerű munkavégzés 
felmérése. 

Az ellenőrzés ideje: Havonta önkormányzattal egyeztetett időpontban, Belügyminisztérium 
iránymutatása szerint. 

Az ellenőrzés jogalapja:  

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I törvény; 

A Közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI törvény; 

Közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Kormány rendelet. 

 

Az ellenőrzés formája: Cél ellenőrzés 

Az ellenőrzés helyszíne: Salgótarjáni Járás közfoglalkoztatóinál, azok területén, illetve hivatalos 
helyiségeiben. 

Az ellenőrzést végző személyek: Munkakör szerinti kormánytisztviselők 

 

J.4.3. Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

 

Munkavédelmi és Munkaügyi ellenőrzés 

 

Jogszabályi háttér: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. 
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Az ellenőrzési terv alapvető iránya a vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, 
Egyszerű Állam című középtávú kormányzati program egyes feladatainak módosításáról szóló 
1416/2012. (X.1.) Korm. határozatban foglaltak érvényre juttatásán alapul. 

Az ellenőrzési terv célja: Az ellenőrzési terv fő célja, hogy egységes követelményrendszert alkotva, 
kiszámítható, tárgyszerű alapot adjon a kormányhivatalok 2019. évi tervezett ellenőrzéseihez. Az 
eljárások juttassák érvényre az Egyszerű Állam középtávú kormányzati programban foglalt 
alapelveket oly módon is, hogy a vizsgálatokat gyorsan, az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény szerinti eljárási határidők betartásával folytatják le. 

Stratégiai cél annak elősegítése, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek, 
rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, 
és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az új, legális (adózó) munkahelyek létesítését, 
továbbá az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények valósuljanak meg. 

Az ellenőrzés eszközei, típusai: A munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzést végző hatóságok a 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 81. § (1) bekezdés, illetve a 
munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Met.) 2. § (1) 
bekezdésének felhatalmazása, valamint a 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet 13.§ és 15.§-ai 
alapján jogosultak eljárni figyelembe véve a vonatkozó eljárási szabályokat. 

A hatósági ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, illetve adatbázis lekérdezés, 
adatszolgáltatás, iratbekérés. 

Az ellenőrzés hatáskörét az Mvt. és a Met. biztosítja. Az ellenőrzések hatékonysága érdekében az 
ellenőrzések előzetes bejelentéshez nem kötöttek, valamennyi tárgykörben hivatalból indulnak. 

A hatósági ellenőrzés típusai: 

Célvizsgálat: Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul (pl. egy tevékenységnek a 
munkavédelmi szempontú vizsgálata egy nemzetgazdasági ágazatban vagy pl.: foglalkoztatás 
jogszerűségének munkaügyi szempontú vizsgálata egy nemzetgazdasági ágazatban) és nem öleli 
fel az Mvt. 81. § (4) bekezdésében, illetve a Met. 3. § (1) bekezdésében felsorolt összes 
ellenőrzési tárgykört. Módszerét illetően jellemzően legalább három hétig tart, és az állami 
tisztviselők többsége részt vesz az ellenőrzéseken. 

Akcióellenőrzés: Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul és nem öleli fel az Mvt. 81. 
§ (4) bekezdésében, illetve a Met. 3. § (1) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört. 
Módszerét illetően maximum három hétig tart, és az állami tisztviselők többsége részt vesz az 
ellenőrzéseken. 

Komplex ellenőrzés: 

Munkavédelmi szakterület esetében: az olyan ellenőrzés, amely magában foglalja a 
Pénzügyminisztérium szakmai irányításáért felelős szervezeti egységeknek iránymutatása szerint 
a munkáltatók általános munkavédelmi feladatainak teljes körű vizsgálatát. 

Munkaügyi szakterület esetében: az olyan ellenőrzés, ami felöleli a Met. 3. § (1) bekezdésében 
nevesített ellenőrzési tárgykörök összességét, illetőleg a foglalkoztatás sajátosságai szerint azok 
többségét. Módszerét tekintve folyamatellenőrzésként hajtható végre. A komplex ellenőrzésnek 
minden esetben része a foglalkoztatási szabályok [Met. 3. § (1) bekezdés a)-b) pont], a munka- és 
pihenőidő, nyilvántartás szabályainak [Met. 3. §. (1) bekezdés f) pont], ezzel összefüggésben a 
munkabérre vonatkozó szabályoknak [Met. 3. § (1) bekezdés g) pont] a vizsgálata. 

 

Előre bejelentett ellenőrzés: a munkavédelmi szakterület esetében az ellenőrzést megelőzően egy 
hónappal történő kiértesítés alapján, több ellenőrzést végző állami tisztviselő által végzett helyszíni 
ellenőrzés a tárgyban kiadott módszertani útmutató szerinti tartalommal. 
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Közérdekű bejelentés, panasz vizsgálata: a bejelentés, panasz valamennyi, a hatóság 
hatáskörébe tartozó kérdésre ki kell terjednie. A bejelentés, panasz kapcsán, ha az átfogóbb 
jogsértésre utal, ki kell terjednie a komplex ellenőrzés alatt nevesített minimális szakmai 
tartalomra.  

Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzési terv elkészítése során figyelembe vettük a 
Pénzügyminisztérium munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladataira vonatkozó 2019. évi 
Országos hatósági ellenőrzési tervét. 

Sorszám Ellenőrzések megnevezése 
Tervezett ellenőrzések 
száma 

Ellenőrzések 
típusa 

1. Munkavédelmi ellenőrzés 
120 db / állami tisztviselői 
átlag 

komplex 
ellenőrzés 

     Ebből: 

1.1. 

Sütő- és cukrászipari 
tevékenységek célvizsgálata  

(II. negyedév) 

5 db / állami tisztviselő célvizsgálat 

1.2. 
Saját kezdeményezésű 
célvizsgálat (III. negyedév) 

5 db / állami tisztviselő  célvizsgálat 

2. Munkaügyi ellenőrzés 
115 db / állami tisztviselői 
átlag 

cél-, és komplex 
ellenőrzés 

    Ebből: 

2.1. 

Az építőipari ágazatban 
működő munkáltatók 
foglalkoztatási gyakorlatának 
célvizsgálata 

A célvizsgálat 
megkezdése előtt 
határozza meg a 
Pénzügyminisztérium 

célvizsgálat 

2.2. 

A munkavállalók 
jogviszonyának rendezettsége 
érdekében a 
foglalkoztatásukra vonatkozó 
alapvető szabályok érvényre 
juttatására – különös 
tekintettel a foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony 
létesítésével összefüggő 
bejelentési kötelezettségre – 
irányuló akcióellenőrzés 

Az akcióellenőrzés 
megkezdése  előtt 
határozza meg a 
Pénzügyminisztérium 

akcióellenőrzés 

2.3. 
A szolgáltatást támogató 
tevékenységet ellátó 
munkáltatók célvizsgálata 

A célvizsgálat 
megkezdése előtt 
határozza meg a 
Pénzügyminisztérium  

 

célvizsgálat 
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2.4. Saját tervezésű célvizsgálat 5 db / állami tisztviselő 

célvizsgálat 

Összesen: 1175 db   

 

A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés éves tervének negyedévenkénti ütemezése: 

negyedév: 

30 db / szakügyintézői átlag munkavédelmi ellenőrzés 

Felelős: munkavédelmi szakügyintézők / MMO vezetője 

Határidő: a negyedév utolsó napja 

30 db / szakügyintézői átlag munkaügyi ellenőrzés 

Felelős: munkaügyi szakügyintézők / MMO vezetője 

Határidő: a negyedév utolsó napja 

 

II. negyedév: 

30 db / szakügyintézői átlag munkavédelmi ellenőrzés  

ebből: 

5 db / szakügyintézői átlag sütő- és cukrászipari tevékenységek célvizsgálata 

Felelős: munkavédelmi szakügyintézők / MMO vezetője 

Határidő: a negyedév utolsó napja 

30 db / szakügyintézői átlag munkaügyi ellenőrzés  

ebből: 

Építőipari ágazatban működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata 

Felelős: munkaügyi szakügyintézők / MMO vezetője 

Határidő: a negyedév utolsó napja 

III. negyedév: 

30 db / szakügyintézői átlag munkavédelmi ellenőrzés 

ebből: 

5 db/ szakügyintézői átlag saját kezdeményezésű célvizsgálat 

Felelős: munkavédelmi szakügyintézők / MMO vezetője 

Határidő: a negyedév utolsó napja 

30 db / szakügyintézői átlag munkaügyi ellenőrzés 
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ebből:Munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásukra vonatkozó 
alapvető szabályok érvényre juttatására – különös tekintettel a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségre – irányuló akcióellenőrzés 

Felelős: munkaügyi szakügyintézők / MMO vezetője 

Határidő: a negyedév utolsó napja 

IV. negyedév: 

30 db / szakügyintézői átlag munkavédelmi ellenőrzés  

 

Felelős:  munkavédelmi szakügyintézők / MMO vezetője 

Határidő: a negyedév utolsó napja 

25 db / szakügyintézői átlag munkaügyi ellenőrzés 

ebből: 

Szolgáltatást támogató tevékenységet ellátó munkáltatók célvizsgálata 

Felelős:  munkaügyi szakügyintézők / MMO vezetője 

Határidő: a negyedév utolsó napja 

5 db / szakügyintézői átlag saját tervezésű célvizsgálat 

Felelős:  munkaügyi szakügyintézők / MMO vezetője 

Határidő: a negyedév utolsó napja 

 

Előre nem programozható ellenőrzések: 

Megkeresés keretében végzett ellenőrzések 

Panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása érdekében szükséges ellenőrzések 

Társhatóságok felkérésére lefolytatott közös ellenőrzések 

Hőségriasztás elrendelésétől függően a rendkívüli időjárási körülmények miatti ellenőrzések 

Bejelentett súlyos munkabalesetek vizsgálata 

Bejelentett foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek vizsgálata. 

NAV által áttett jogerős határozatok alapján lefolytatandó eljárások 

 

Felelős:  munkavédelmi és munkaügyi szakügyintézők / MMO vezetője 

Határidő: folyamatos 

Rendszeres (napi, heti, havi) feladatok: 

Felkészülés az ellenőrzésre, adatgyűjtés 

Munkabaleseti jegyzőkönyvek feldolgozása 
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Munkaegészségügyi nyilvántartások vezetése 

Negyedéves jelentések készítése 

Cél- és akció ellenőrzésekkel kapcsolatos jelentések készítése 

Bejelentés nélküli foglalkoztatások utóellenőrzése 

Végrehajtás elrendelése 

 

Felelős: munkavédelmi és munkaügyi szakügyintézők / MMO vezetője 

Határidő: folyamatos 

 

J.5. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

 

J.5.1. Fogyasztóvédelmi Osztály 

Kiemelt ellenőrzések:  

 

1. Az online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése 

időtartam: 2019. január 1- december 31. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

2. Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzése 

Időtartam: 2019. január 1- december 31. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

3. Állandó és utazó vidámparkok üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam: 2019. április 1. – augusztus 30.  

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

4. Kalandparkok ellenőrzése 

Időtartam: 2019. május 13- június 14. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

5. Aquaparkok ellenőrzése 

Időtartam: 2019. május 13- június 28. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

6. A nyári gyermektáborokban működő mutatványos berendezések üzemeltetési feltételeinek 

piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam: 2019. június 17- augusztus 30. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

 

Szolgáltatás – ellenőrzési területek:  
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1. Kereskedelmi egységek általános fogyasztóvédelmi ellenőrzése (ártájékoztatás, vásárlók könyve, 

nyitva tartás) 

Időtartam: 2019. január 1- december 31. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

2. Fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése a húsvéti és karácsonyi ünnepek idején 

Időtartam: 2019. május 18- április 22, 2019. november 18 – december 31. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

3. Kuponos vásárlások ellenőrzése az online kereskedelmi forgalomban 

Időtartam: 2019. április 29- november 15. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

4. A fiatalkorúak védelme érdekében a dohányzás, illetve az alkoholfogyasztás visszaszorítását 

szolgáló jogszabályi rendelkezések érvényesülésének ellenőrzése 

Időtartam: 2019. március 11 – november 30. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

5. A szavatossági és jótállási igények intézésének átfogó ellenőrzése a hagyományos kereskedelmi 

forgalomban 

A szavatossági és jótállási igények intézésnek átfogó ellenőrzése az online kereskedelmi 

forgalomban 

Időtartam: 2019. március 18 - szeptember 27.  

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

6. A szavatossági és jótállási igények intézésének ellenőrzése az okostelefonok, tabletek és laptopok 

esetében 

Időtartam: 2019. június 10- november 30 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

7. Az elektronikus hírközlési szolgáltatók és a közszolgáltatók telefonos eléréssel működtetett 

ügyfélszolgálatának ellenőrzése 

Időtartam: 2019. április 15 – augusztus 2. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

8. A kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek nyári ellenőrzése, különös tekintettel a 

rendezvényekre kitelepült egységekre és a személyszállító szolgáltatás ellenőrzésére 

Időtartam: 2019. június 3 – augusztus 30. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

9. Utazási irodák által nyújtott tájékoztatások ellenőrzése 

Időtartam: 2019. április 22- szeptember 13. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

10. Az elektronikus hírközlési szolgáltatók, valamint a közszolgáltatók panaszkezelésének vizsgálata 

Időtartam: 2019. május 27 – október 4. 

 Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 
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11. A gyermek- és fiatalkorúakat védő reklámszabályok megtartásának ellenőrzése 

Időtartam: 2019. június 17 – november 8. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

 

Piacfelügyeleti ellenőrzések és vizsgálatok:  

 

1. A KPIR rendszerben található, valamint RAPEX riasztással érintett veszélyes termékek keresése a 

hagyományos valamint az online kereskedelemben 

Időtartam: 2019. január 1- december 31 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

2.  A hagyományos kereskedelmi forgalomban megtalálható játékok egész éven át tartó, laboratóriumi 

vizsgálattal egybekötött ellenőrzése 

Az online kereskedelmi forgalomban megtalálható játékok egész éven át tartó, laboratóriumi 

vizsgálattal egybekötött ellenőrzése 

Időtartam: 2019. február 4 – december 31. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

3. A hagyományos kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek egész éven át tartó, 

laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése 

Az online kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek egész éven át tartó, 

laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése 

Időtartam: 2019. február 4 – december 31. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

4. Játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam: 2019. április 1- október 31. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

5. Laminált parketták piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam: 2019. június 3. - szeptember 27. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

6. Kombinált mosó-szárítógépek energiahatékonysági címkézésének hagyományos és online 

kereskedelmi forgalomban történő piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam: 2019. március 4. – március 29. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

7. A hagyományos kereskedelmi forgalomban megtalálható bébikompok, gyermeketetőszékek és 

összecsukható kiságyak laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése 

Az online kereskedelmi forgalomban megtalálható bébikompok, gyermeketetőszékek és 

összecsukható kiságyak laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenrőzése 

Időtartam: 2019. március 4. – március 29. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

8. A tanévkezdéshez szükséges iskolaszerek laboratóriumi vizsgálata 

Időtartam: 2019. június 3. – augusztus 2. 
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Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

9. Kapszulás kávéfőzők teljesítményfogyasztásának készenléti állapotban történő laboratóriumi mérése 

Időtartam: 2019. május 6. – május 31. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

10. Festékek és lakkok illékony szerves vegyület (VOC) tartalmának laboratóriumi vizsgálattal 

egybekötött ellenőrzése: 

Időtartam: 2019. szeptember 30. – november 15. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

11. Kül- és beltéri fényfüzérek és karácsonyi villamossági dekorációs termékek laboratóriumi vizsgálattal 

egybekötött ellenőrzése 

Időtartam: 2019. október 4. – november 29. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

12. Lézer pointerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése 

Időtartam: 2019. február 18. – március 8.  

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

 

 

Laboratóriumi vizsgálatok: 

 

1. Szezonális termékek ellenőrzése a megtévesztő jelölés tükrében 

Időtartam: 2019. február 4.- november 29. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

2. Csörgők laboratóriumi vizsgálata 

Időtartam: 2019. június 3. – június 28. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

3. „Gluténmentes” élelmiszerek laboratóriumi vizsgálata a megtévesztő jelölés tükrében 

Időtartam: 2019. május 13. – augusztus 30.  

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 

 

4. Gyermekeknek szánt farsangi és halloween maszkok és jelmezek laboratóriumi vizsgálata 

Időtartam: 2019. január 7. – február 1. és 2019. október 1. – október 22. 

Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző 
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J.5.2.  Útügyi Osztály 

 

Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési csoport: 

 

Január 

Felelős: Képzésfelügyelő 

Képző szervek ügyfelek fogadásával, tájékoztatásával kapcsolatos követelmények ellenőrzése 

 

az ügyfélfogadó helyiség tanulók fogadására, ügyek intézésére való általános alkalmasságára, 

ügyfélfogadás ideje jól látható módon feltüntetésre kerül-e, 

a módosított írásos tájékoztató meglétére, bárki számára történő könnyű elérhetőségére 
(ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben való kifüggesztésének ellenőrzése), 

írásos tájékoztató tartalmilag megfelel-e a megváltozott jogszabályi előírásoknak, különös 
tekintettel: 

a pótórák igénylésének módjára és díjaira, 

az elméleti oktatásról való hiányzás pótlásának módjára, 

tandíj és egyéb díjak összegére, azok (esetlegesen kapcsolódó szolgáltatások) tartalmára, 

a tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módjára, a tanuló 
áthelyezés következményeire. 

ügyfélfogadási idő betartásának ellenőrzése, 

a képző szerv az általa megjelölt telefonszámon az ügyfélfogadási időn kívül is elérhető-e, 

a képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatok és az írásos tájékoztató adatainak 
egyezősége maradéktalanul teljesül-e-, 

a képző szerv honlapja elérhető, valós adatokat tartalmaz-e. 

 

Február 

B” „C” „D” és kombinált kategóriákban a gyakorlati szakoktatók tevékenységének ellenőrzése 

Felelős Képzésfelügyelő 

 

az tényleges oktatás során használt oktató járművek műszaki paraméterei az adott kategória 
függvényében a jogszabályi és tantervi előírásoknak megfelelnek-e, 

szakoktató az előírásoknak megfelelően viseli-e az érvényes szakoktatói igazolványt, 

vezetési karton az előírásoknak megfelelően van-e, kitöltve különös tekintettel az alábbiakra: 
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a vezetési karton hiteles és érvényesített-e, 

aláírások megfelelő időben történnek-e, 

az oktatási idők megfelelnek-e a kartonon a dokumentált oktatás jellegének, 

az egyéb, előírt jelölések alkalmazva vannak-e, 

a kilométeróra állásának rögzítése valós-e. 

 

„Bü” oktatás tanterme az előírásoknak megfelel-e különös tekintettel: 

a tűzoltó készülék megléte és érvényessége, 

tanalváz, működő képes modell, illetve fali tablók vannak-e, 

a megfelelő szerszámok rendelkezésre állnak-e. 

 

Március 

Felelős Képzésfelügyelő 

KATEGÓRIÁS képzés gyakorlati oktatásának ellenőrzése 

 

Az országúti vezetések ellenőrzése az előírt kategóriáknál, különös tekintettel: 

„A1” és „A2” kategóriában  

„A” kategóriában  

„B” kategóriában  

„C1” és „D1” kategóriában 

„C” kategóriában  

„D” kategóriában 

 

Április 

Felelős Képzésfelügyelő 

Képzőszervek Ellenőrzése 

 

a kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a járművek műszaki paraméterei  

„A1” kategóriában, legalább 120 cm3 és maximum 11 kW  

„A2” kategóriában, legalább 395 cm3, minimum 20 kW és maximum 35 kW 

„A” kategóriában, legalább 595 cm3, és minimum 40 kW 

a jogszabályi és tantervi előírásoknak megfelelnek-e, 
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Május 

Felelős Képzésfelügyelő 

KATEGÓRIÁS (Szaktanfolyami) képzés tantermi elméleti oktatásának ellenőrzése  

 

a foglalkozás megtartása a bejelentett tanrendnek megfelelően (időpontban) van-e megtartva, 

az oktató és a tanulók érkezése a foglalkozásra és a foglalkozás megkezdése időben történt-e, 

a jelenlét ív a tényleges jelenlétnek megfelelően van-e vezetve, a hiányzás dokumentálása 
megfelelő-e, 

a jelenléti ív kitöltése, aláíratása, záradékolása megfelelően történt, 

a szünet megtartása az előírásoknak megfelelő-e, 

a hiányzók dokumentálása a tanulmányi naplóban megtörtént-e 

 

Június 

Felelős Képzésfelügyelő 

KATEGÓRIÁS képző szervek ellenőrzése  

a képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatok és az írásos tájékoztató adatainak 
egyezősége maradéktalanul teljesül-e-, 

a képző szerv honlapja elérhető, valós adatokat tartalmaz-e, 

az iskolavezető státusza és érvényessége rendben lévő-e, 

a vezetési kartonon az előírt menettávolságok teljesítve lettek az adott kategória előírásai szerint 

 

Július 

 

Felelős Képzésfelügyelő 

KATEGÓRIÁS gyakorlati oktatásának ellenőrzése a forgalomban  

oktatóigazolvány 

vezetési karton  

jármű műszaki és esztétikai állapota 

 

Augusztus 

 

Felelős Képzésfelügyelő 
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KATEGÓRIÁS képzés járműveire vonatkozó tárgyi feltételek ellenőrzése 

„C” kategória:  

- „BÜ” foglalkozás ellenőrzése 

legalább 2,4 m szerkezeti szélesség, legalább 8 m szerkezeti hosszúság, 

legalább 12 000 kg megengedett legnagyobb össztömeg, a tényleges össztömeg legalább 10 000 
kg, 

legalább 8 előremeneti fokozatú nyomatékváltó (sebességváltó), 

valamennyi fékezett kerékre ható blokkolásgátló (ABS), 

sebességkorlátozó 

 

Szeptember 

 

Felelős Képzésfelügyelő 

A motoros gyakorlati oktatás ellenőrzése tanpályán 

Tanpályán végzett gyakorlati motoros oktatás: 

forgalom elől elzárt terület 

a pálya szilárd burkolatú, felfestések jól láthatók, bóják rendelkezésre állnak, 

legyen alkalmas – a gyakorlást egyidejűleg végzők számának figyelembevételével – az előírt 
feladatok biztonságos végrehajtására, 

a védőfelszerelések hiánytalan megléte, használata minden (AM, A1, A2, A) kategóriában, 

várakozó hely a tanulók számára valamint kulturált WC és kézmosási lehetőség 

 

Október 

 

Felelős Képzésfelügyelő 

KATEGÓRIÁS elméleti képzés tárgyi feltételei C” kategória:  

a foglalkozás megtartása a bejelentett tanrendnek megfelelően (időpontban) van-e megtartva, 

az oktató és a tanulók érkezése a foglalkozásra és a foglalkozás megkezdése időben történt-e, 

a jelenlét ív a tényleges jelenlétnek megfelelően van-e vezetve, a hiányzás dokumentálása 
megfelelő-e, 

a jelenléti ív kitöltése, aláíratása, záradékolása megfelelően történt, 

a szünet megtartása az előírásoknak megfelelő-e, 

a hiányzók dokumentálása a tanulmányi naplóban megtörtént-e 
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November 

 

Felelős Képzésfelügyelő 

KATEGÓRIÁS oktatás tanulmányi naplóinak ellenőrzése 

a tanfolyam azonosítója az előírt formátumnak megfelelő-e, 

a tanrend bejelentése, módosítások bejelentése (mód, határidő) az előírásoknak megfelelően 
történt-e, 

a névsor bejelentése (mód, határidő) az előírásoknak megfelelően történt-e, 

a tanrendi, jelenléti ív és a névsor a tanulmányi naplóhoz van-e csatolva, 

jelenléti ív kitöltése, záradékolása megfelelő-e, a jelenléti ívek száma egyezik-e tanrend szerinti  

tanulók azonosítói az előírt formátumnak megfelelnek-e, 

hiányzások dokumentálása, jelölése megfelel-e az előírásoknak, 

pótfoglalkozások dokumentálása az előírásoknak megfelelő-e. 

 

December 

 

Felelős Képzésfelügyelő 

Havi óra- és vizsgaösszesítők ellenőrzése, az elektronikusan tárolt adatok összevetése a 
tényleges vezetési kartonokkal 

az egyben megtartott foglalkozások napi és kétheti óraszámai nem kerültek túllépésre, 

a vizsgaesemények megfelelően feltüntetésre kerültek-e, 

 

Az osztály által végzendő ellenőrzések egy része ütemezhető, más része az ügyek beérkezésének 
függvényében hajtandó végre. Az ütemezett ellenőrzések végrehajtását – lehetőség szerint – az 
egyéb hatósági ügyek kapcsán szükségessé váló helyszíni szemlékkel összevonva végezi. 

 

Ütemezetten végrehajtható ellenőrzések: 

I. negyedév 

Forgalomtechnikai felülvizsgálat a jogszabályban előírt, kötelezően vezetendő nyilvántartások 
aktualizálása, vasúti útátjárók ellenőrzése:  

a 78-ös számú Balassagyarmat – Ipolytarnóc összekötő úton  

 

II. negyedév 
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Forgalomtechnikai felülvizsgálat a jogszabályban előírt, kötelezően vezetendő nyilvántartások 
aktualizálása vasúti útátjárók ellenőrzése  

a Hatvan – Salgótarján vasútvonalon 

 

III. negyedév 

Forgalomtechnikai felülvizsgálat a jogszabályban előírt, kötelezően vezetendő nyilvántartások 
aktualizálása a gyalogos átkelőhelyek ellenőrzése  

a 2018/2019. tanévkezdettel kapcsolatban az oktatási intézmények közelében lévő külön 
meghatározás alapján kijelölt 4 db gyalogos átkelőhely forgalomtechnikai felülvizsgálata az utak 
forgalom-szabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 
előírásai szerint.  

 

IV. negyedév 

Forgalomtechnikai felülvizsgálat a jogszabályban előírt, kötelezően vezetendő nyilvántartások 
aktualizálása. A vasúti útátjárók ideiglenes szüneteltetése kapcsán tett előírások betartásának 
ellenőrzése. 

 

Időben nem ütemezhető, a beérkező ügyek függvényében tartandó ellenőrzések: 

Építési munkák ellenőrzése a beérkező munkakezdési bejelentést követően. Célja, hogy az építési 
munka a kiadott jogerős engedélyezési határozatnak és a záradékolt engedélyezési terveknek 
megfelelően történik meg. A kiviteli munkák végzése során betartják-e a vonatkozó útügyi műszaki 
előírások és a vonatkozó szabványok követelményeit. A kivitelező megtartja-e az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásait a kivitelezési 
munkák dokumentálását illetően. 

Ideiglenesen forgalomba helyezett közlekedési létesítmények ellenőrzése, a kiadott engedélyek 
rendelkező részében előírt kötelezések végrehajtásának ellenőrzése a határidő lejárta előtt. 

Egyéb, útépítéshez, forgalomba helyezéshez, megszüntetéshez nem kapcsolódó, hatósági vagy 
szakhatósági jogkörben előírt kötelezettségek végrehajtásának ellenőrzése. 

Az Ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Útügyi szakügyintézők 

 

J.5.3.  Közlekedési Osztály 

 

Az ellenőrzéssel érintett ágazat:  

Közlekedési műszaki, közlekedési forgalmi és piacfelügyeleti hatósági ellenőrzés  

 

Az ellenőrzés jogalapja: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 15. § (1) bekezdése  

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I törvény  
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A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

Az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, alkatrészekkel, tartozékokkal kapcsolatos 
piacfelügyeleti eljárásról szóló 25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet 

Az ellenőrzés tárgya, célja: Közlekedési és a piacfelügyeleti jogszabályok betartásának 
ellenőrzése  

Az ellenőrzés formája: Helyszíni vizsgálat 

Az ellenőrzés helyszíne: A Nógrád Megyei Kormányhivatal illetékességi területe 

Az ellenőrzést végző munkakör:műszaki vizsga ellenőr; közúti ellenőr; piacfelügyeleti ellenőr 

 

Műszaki Terület Hatósági Ellenőrzési 

 

Komplex ellenőrzések és vizsgálatok 

 

 Tanúsító szervezetek (műszaki vizsgáló állomások) helyszíni telephelyi ellenőrzése 

Időtartam:  2019. január 1. – december 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

 Járműfenntartó vállalkozások helyszíni telephelyi ellenőrzése 

Időtartam:  2019. január 1. – december 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

Tachográf (javító, beszerelő, illesztő) műhelyek helyszíni telephelyi ellenőrzése, (kalibrálás, 
illesztés személyi tárgyi feltételeinek megléte, a technológiai előírások betartása) 

Időtartam:  2019. január 1. – december 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

Regisztrált bontók-hulladékkezelők helyszíni telephelyi ellenőrzése 

Időtartam: 2019. január 1. – december 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

 

 Tematikus ellenőrzések és vizsgálatok 
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 Az alkalmazott mérőeszközök üzemképességének és mérésügyi megfelelőségének ellenőrzése 

Időtartam:  2019. január 1. - december 31.  

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

A műszaki vizsgálatok során „minősített” járművek helyszíni ellenőrzés keretében történő 
visszaellenőrzése 

Időtartam:  2019. január 1. - december 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

 Az ügyekhez előírt hatósági díjak alkalmazásának ellenőrzése. 

Időtartam:  2019. január 1. - december 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

A műszaki vizsgálóállomás által feltöltött fényképek és dokumentumok visszaellenőrzése 

Időtartam: 2019. január 1. - december 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

A pótalkatrész és tartozékgyártók, felújítók, és forgalmazók ellenőrzése 

Időtartam:  2019. április 1. – április 30. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

 A klímaberendezés javítók (feltöltők) ellenőrzése 

Időtartam:  2019. május 1. – augusztus 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

 A menetíró (tachográf) műhelyek ellenőrzése 

Időtartam:  2019. szeptember 1. – október 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

 A járműbontók ellenőrzése 

Időtartam:  2019. november 1. – december 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 
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Kiemelt ellenőrzési akciók 

 

M2 és M3 kategóriára feljogosítással rendelkező vizsgáló állomások ellenőrzése 

Időtartam:  2019. február 18. – február 24. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

 Téli felkészülés ellenőrzése személy-és áruszállító járműveknél 

Időtartam:  2019. november 18. – november 24. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

Forgalmi Terület Hatósági Ellenőrzési 

 

 Komplex ellenőrzések és vizsgálatok 

 

Személy- és árufuvarozó szolgáltatók teljes körű ellenőrzése (tevékenység jogszerűségének 
vizsgálata) 

Időtartam:  2019. január 1. – december 31. 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

Járműfenntartók helyszíni telephelyi ellenőrzése 

Időtartam:  2019. január 1. – december 31. 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

Tematikus ellenőrzések és vizsgálatok 

 

Közúton közlekedő gépjárművek ellenőrzése (db.) 

Közlekedésbiztonsági ellenőrzés: 4704 db. 

Szállításhoz szükséges engedélyek ellenőrzése: 1968 db. 

Környezetvédelmi ellenőrzés: 2084 db. 

Rakományrögzítés ellenőrzése: 1848 db. 

Veszélyes áru szállításának (ADR) ellenőrzése: 50 db. 
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Forgalomkorlátozás ellenőrzése: 34 db. 

Tengelyterhelés ellenőrzése: 545 db. 

Menetíró berendezés vizsgálata: 1354 db. 

AETR ellenőrzés közúton (vizsgált napok száma): 18499 nap 

AETR ellenőrzés telephelyen (vizsgált napok száma): 18499 nap 

Időtartam:  2019. január 1. – december 31. 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

A személyszállító és árufuvarozó vállalkozások jogkövető magatartásának ellenőrzése 

Gépkocsivezetői munka és pihenőnapok ellenőrzése 

Digitális tachográf adatok letöltési gyakoriságának vizsgálata 

Gépjárművezetőknek adott oktatás, utasítások, információk, munkáltatói ellenőrzések  

Tachográf illesztési jegyzőkönyvek érvényességének vizsgálata 

Időtartam:  2019. január 1. – március 31. és 2019. szeptember 30.- december 31. 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

A műszaki átvizsgálásokon való részvétel ütemezésének vizsgálata 

Időtartam:  2019. április 1. – április 30. és 2019. október 1.- december 31. 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

A hétvégi forgalomkorlátozás betartásának ellenőrzése 

A személyszállító vállalkozásoknál a tevékenység jogszerűségének vizsgálata 

Időtartam:  2019. május 1. – május 31. 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

A személyszállító járművek műszaki állapotának ellenőrzése, dokumentumok alapján 

Időtartam:  2019. június 1. – június 30. 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

A túlsúllyal közlekedés utólagos ellenőrzése (a forgalmi dokumentumok alapján) 

Időtartam:  2019. július 1. – szeptember 30. 

Felelős:  közúti ellenőr 
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A belföldi és külföldi hatóságok szankcióinak következtében tett intézkedések ellenőrzése 

Időtartam:  2019. június 1. – június 30. és 2019. szeptember 1. – szeptember 30. 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

Kiemelt ellenőrzési akciók 

 

„ ECR" akció: turistabuszok átfogó ellenőrzése 

Időtartam:  2019. február 18. – február 24. 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

„ECR" akció: menetíró készülék manipulációjának felderítése személy-és áruszállító járműveknél 

Időtartam:  2019. április 8. - április 14. 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

.”ECR" akció: menetíró készülék manipulációjának felderítése személy-és áruszállító járműveknél 

Időtartam:  2019. május 13. - május 19. 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

„ECR" akció: túlsúlyos áruszállító járművek felderítése, rakományrögzítés módja; 

turistabuszok átfogó ellenőrzése (tűzoltókészülés megléte, pót üzemanyagtartály felderítése) 

Időtartam:  2019. július 22. - július 28. 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

 „ECR" akció: Buszok műszaki biztonsági ellenőrzése közúton és a személyszállító vállalkozások 
telephelyein 

   Veszélyes árut szállító járművek ellenőrzése 

Időtartam:  2019. szeptember 16. - szeptember 22. 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

 „ECR" akció: menetíró készülék manipulációjának felderítése személy-és áruszállító járműveknél 

Időtartam:  2019. október 14. - október 20. 

Felelős:  közúti ellenőr 
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 „ECR" akció: Téli felkészülés ellenőrzése személy-és áruszállító járműveknél 

Időtartam:  2019. november 18. – november 24. 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

MIGRÁNS ellenőrzés 

Időtartam:  2019. január 1. – december 31. (a Rendőrség ütemezése alapján) 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

BILAT ellenőrzés 

Időtartam:  2019. január 1. – december 31. (a kiemelt kormányzati projekt) 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

Piacfelügyeleti Ellenőrzési  

 

Tematikus ellenőrzések és vizsgálatok 

 

 Az illetékességi területen működő két- vagy háromkerekű járműveket és négykerekű 
motorkerékpárokat, alkatrészeiket és tartozékaikat gyártó, gyártót képviselő, importőr és 
forgalmazó vállalkozások nyilvántartásának aktualizálása, szükség esetén a 2018. évben feltárt 
hiányosságok utóellenőrzése. 

Időtartam:  2019. január 1. – március 31. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

 

 Az illetékességi területén működő mezőgazdasági és erdészeti járműveket, alkatrészeiket és 
tartozékaikat forgalmazó vállalkozások nyilvántartásának aktualizálása, szükség esetén a 2018. 
évben feltárt hiányosságok utóellenőrzése. 

Időtartam:  2019. január 1. – március 31. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

 

Motorkerékpárok forgalmazásához szükséges dokumentációk meglétének, megfelelőségének 
ellenőrzése 

Időtartam:  2019. január 1. – szeptember 30. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 
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Motorkerékpár-alkatrészeket forgalmazó hálózat központi jellegű telephelyein kormánymű- és 
futómű-alkatrészek forgalmazásához szükséges dokumentációk megléte, megfelelősége. 

Időtartam:  2019. január 1. – szeptember 30. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

 

Motorkerékpár fékalkatrészek forgalmazásához szükséges dokumentációk megléte, 
megfelelősége. 

Időtartam:  2019. január 1. – szeptember 30. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

 

Motorkerékpárokhoz alkatrészként, illetve tartozékként árusított világítóberendezések 
forgalmazásához szükséges dokumentációk megléte, megfelelősége. 

Időtartam:  2019. január 1. – szeptember 30. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

 

Mezőgazdasági és erdészeti járművek kormánymű-alkatrészeinek forgalmazásához szükséges 
dokumentációk megléte, megfelelősége. 

Időtartam:  2019. július 1. – szeptember 30. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

 

Mezőgazdasági és erdészeti járművek futómű-alkatrészeinek forgalmazásához szükséges 
dokumentációk megléte, megfelelősége 

Időtartam:  2019. január 1. – szeptember 30. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

 

Kerékpárként forgalmazott beépített motorral ellátott kétkerekű járművekhez szükséges 
dokumentációk megléte, megfelelősége. 

Időtartam:  2019. április 1. – szeptember 30. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

 

 Rendkívüli ellenőrzések (panasz, közérdekű bejelentés, más hatóság értesítése, saját 
hatáskörben észlelt nem megfelelőség alapján). 

Időtartam:  2019. január 1. – december 31. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

 



[Ide írhatja a szöveget] 

 

181 

 

 A 2020. évi éves piacfelügyeleti terv összeállítása érdekében az elvégzett ellenőrzésekre 
vonatkozó tapasztalatok összegzése és megküldése a BFKH Közlekedési Főosztály számára. 

Időtartam:  2019. október 31. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

 

 Az elvégzett ellenőrzésekről beszámoló összeállítása és megküldése a BFKH Közlekedési 
Főosztály számára. 

Időtartam:  2020. január 15. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

 

K. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatalának hatósági 
ellenőrzési terve 

 

 

K.1. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 

A temetkezési szolgáltatási tevékenység, valamint a temető fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) a 
temetkezési szolgáltató telephelye, ennek hiányában székhelye, illetve a temető fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése tekintetében a temető fekvése szerinti 
illetékességgel – ellenőrzési terv alapján – hatósági ellenőrzést folytat. 

  

Az ellenőrzés célja: 

Annak megállapítása, hogy a Járási Hivatal illetékességi területén a temetkezési szolgáltatások 
nyújtása, illetve a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása a 
jogszabályoknak megfelelően történik-e, az esetleges hiányosságok hogyan pótolhatók, a 
szabálytalanságok milyen formában orvosolhatók. 

  

Az ellenőrzés kiemelt szempontjai: 

 

A temetkezési szolgáltatási tevékenység vonatkozásában:  

  

1. Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság 
engedélyével folytatható. (Ttv. 30. § (1) bekezdés) 

  

2. Temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki, 
közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. (Ttv. 
26. § (1) bekezdés) 
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3. A temetkezési szolgáltatás végzéséhez temetkezési szolgáltató szakképesítés szükséges. (R. 
51. § (1) bekezdés) 

  

4. A telephelyen külön helyiséget kell biztosítani:  
a) az ügyfelek fogadására, ha a telephelyen temetésfelvétel is történik, és 
b) ha a temetés felvételi tevékenységhez kellékbemutató is társul, a bemutató céljára is. 
(R. 47. § (1) bekezdés) 

  

5. A temetkezési szolgáltató az általa kínált szolgáltatások és kellékek árlistáját a honlapján és a 
temetés felvételi irodájában olvasható és áttekinthető módon nyilvánosan közzéteszi. A kellék 
vagy szolgáltatás megrendelése idején közzétett áraktól a megrendelő hátrányára eltérni nem 
lehet. (Ttv. 26. § (3) bekezdés) 

  

6. Holttestet szállítani kizárólag a közegészségügyi és a járványügyi szabályokat és az alapvető 
kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járműben, fedéllel ellátott koporsóban 
(szállítókoporsóban) lehet. (Ttv. 35. § (1) bekezdés) 
  

7. Telephelyen halottszállító jármű fertőtlenítése csak akkor végezhető, ha a temetkezési 
szolgáltatásra vonatkozó engedély erre kiterjed. (R. 48. § (3) bekezdés) 

  

8. A temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság a temetkezési szolgáltatási tevékenység 
gyakorlásának időtartama alatt legalább 2 évente ellenőrzi a szolgáltatókat. A telephely 
ellenőrzését végző temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság a hatósági ellenőrzés 
eredményét a szolgáltató székhelye szerint illetékes temetkezési szolgáltatásokat 
engedélyező hatóságnak is megküldi. (Ttv. 30. § (6) bekezdés) 

  

 

A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása vonatkozásában: 

  

1. A temető üzemeltetését e törvényben, kormányrendeletben, temetőszabályzatban, továbbá 
köztemető esetén önkormányzati rendeletben, és a kegyeleti közszolgáltatási 
szerződésben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni. (Ttv.16.§)  
 

2. A temető üzemeltetését az a gazdálkodó szervezet láthatja el, amely a 
kormányrendeletben meghatározott szakmai követelményeknek megfelel. (Ttv. 17. § (1) 
bekezdés) 

  

3. Temetőüzemeltetést az a gazdálkodó szervezet láthat el, amelynek vezetője vagy 
határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottja 
a) kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő szakképesítéssel, vagy 
b) középfokú kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő végzettséggel, illetve felsőfokú 
intézményben ilyen szaktárgyból vizsgával rendelkezik. (R. 54. § (1) bekezdés) 

  

4. Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő 
bánásmód követelményét. (Ttv. 17. § (2) bekezdés) 
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5. Ha a köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat az 
önkormányzat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján látja el, a temetkezési 
szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzi a szerződésben foglaltak maradéktalan 
teljesítését. Szerződésszegés esetén kezdeményezheti a szerződés felmondását. (Ttv. 7. § 
(3) bekezdés) 

  

6. A temetőszabályzat tartalmazza:  
 

a) a temető használatának általános szabályait, a temetőben végzett szolgáltatások,  
valamint a kegyeletgyakorlás rendjét;  

b) a temetőben alkalmazott, fenntartással és üzemeltetéssel összefüggő díjak mértékét; 

c) a temetőüzemeltetési (temetőgondnoki) feladatokat és kötelezettségeket, a 
létesítmények igénybevételének feltételeit; 

d) a temetési helyek kialakításának (méretezés) szabályait, a sírhelyhasználati idők 
meghatározását, a temetési helyek gondozásának, a növényültetés és a sírjelek 
alkalmazásának feltételeit; 

e) a hulladék gyűjtésének, kezelésének szabályait; 

f) a védett sírjelek, temetési helyek nyilvántartásának (ideértve a további temetés 
lehetőségének feltüntetését is) szabályait. (R. 41/A. §) 

 

7. A temetőben - a kegyeleti jogok gyakorlása céljából - a temetési helyekről, befogadó 
nyilatkozat alapján az elhunytak más temetőbe, temetkezési emlékhelyre történő 
elhelyezéséről, valamint temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli urnaelhelyezés esetén az 
eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatának tartalma alapján az üzemeltető 
nyilvántartást vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb 
temetési helyek nyilván-tartására a nyilvántartó könyv szolgál. (Ttv. 18. § (1) bekezdés) 

 

8. A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést, urnakiadást, urnakiemelést, 
hamuszórást) időrend szerint kell bejegyezni. (R. 41. § (1) bekezdés) 

 

9. A temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság az ellenőrzés során a köztemetőben 
vezetett nyilvántartásokba betekinthet, továbbá vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást 
végzők jogosultságát. (Ttv. 7. § (4) bekezdés) 

 

10. A temető fenntartójának (kezelőjének) a temetőről térképet (vázrajzot) kell készíteni, 
amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára 
vannak fenntartva. (R. 17. § (1) bekezdés) 

 

11. A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokkal 
legalább évenként ki kell egészíteni. (R. 17. § (2) bekezdés) 
  

12. A temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás 
idejéről, a temető rendjéről. (R. 17. § (3) bekezdés) 
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13. A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről a 
köztemető fekvése szerinti települési önkormányzat rendeletében, illetőleg a 
temetőszabályzatban foglaltak szerint kell gondoskodni. (R. 4. § (1) bekezdés) 

  

14. A vízvételt (kút, közkifolyó) - a csurgalékvíz megfelelő elvezetésével - legalább 150 
méterenként biztosítani kell. (R. 4. § (2) bekezdés) 

  

15. Temetőben - temetkezési emlékhely kivételével - ravatalozót kell építeni. (R. 5. § (1) 
bekezdés) 

 

16. A temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről - halott hűtő berendezésben 
- a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell. (R. 5. § (3) bekezdés) 

  

17. A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek 
nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a 
helyszínen is fel kell tüntetni. (R. 10. § (2) bekezdés) 

  

18. Nem végezhető koporsós temetés azon a temetési helyen, ahol a talajvíz a talajszint alatti 
2 métert eléri. A temetési tilalmat a nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni. (R. 11. § (8) 
bekezdés 

 

 

Temetkezési szolgáltatási tevékenységet végzők ellenőrzése 

 

A Járási Hivatal illetékességi területén 2 szolgáltató folytat temetkezési szolgáltatási 
tevékenységet, melyek ellenőrzését 2019. évben nem tervezi a Tv. 30.§ (6) bekezdésére 
hivatkozva. 

 

Temetők ellenőrzése 

 

2019. január 1. – 2019. december 31.: A temetőfenntartók, illetve - üzemeltetők felhívása 
nyilatkozattételre, az esetleges hiányosságok pótlására, a szabálytalanságok kiküszöbölésére. A 
temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok helyszíni ellenőrzése. 

 

Az ellenőrzés tárgya: 

 

Az R. 59. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel a temető fenntartásával és üzemeltetésével 
összefüggő feladatok ellátása megfelel-e a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. 

  

Az ellenőrzés területi hatálya: 
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A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 20.) Korm.r. 1. melléklet 12.6. pontja 
szerinti illetékességi területe 

  

Az ellenőrzés eszközei: 

 

a)      adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló  

         ellenőrzés, 

b)      helyszíni ellenőrzés. 

  

Az ellenőrzés menete: 

 

A Ttv. és az R. vonatkozó rendelkezései, valamint az Ákr. alapján. 
  

 

A hatósági ellenőrzés  lefolytatása során a hatályos eljárási jogszabály – az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – rendelkezései szerint kell eljárni. 

A hatósági ellenőrzési tervet az ellenőrzési időszakot megelőző 15 napig felül kell vizsgálni és 
aktualizálni szükséges. 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztálya által ellenőrzésre tervezett temetkezési szolgáltatást végzők ellenőrzése: 

 
 
    Temetkezési szolgáltatók ellenőrzését 2019. évben nem tervezi (Ttv.30.§ (6) bekezdése). 
 
 

Temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése: 
 
 

I. félév  2019. 04. 01. - 2019. 06. 30. között 

         Varsány Község Önkormányzata 
              Nógrádsipek Község Önkormányzata 
                                           

I. félév  2019. 09. 01. - 2019. 11. 30. között 

 
           Piliny Község Önkormányzata 

           Szécsényfelfalu Község Önkormányzata 

 

Ellenőrzéssel érintett 
település 

Határidő Felelős 
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Varsány Község 
Önkormányzata  

2019.06.30. Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

osztályvezető / kijelölt 
ügyintéző 

Nógrádsipek Község 
Önkormányzata 

2019.06.30. Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

osztályvezető / kijelölt 
ügyintéző 

Piliny Község 
Önkormányzata 

2019.11.30. Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

osztályvezető / kijelölt 
ügyintéző 

Szécsényfelfalu Község 
Önkormányzata 

2019.11.30. Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

osztályvezető / kijelölt 
ügyintéző 

 

K.2. Kormányablak Osztály 

 

Az ellenőrzési időszak: 2019. év 

 

Az ellenőrzés célja:  

 

Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás 
közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének 
biztosítása. A hatósági ellenőrzés célja nem terjed ki a gazdaságossági-célszerűségi 
vizsgálatokra. A hatósági ellenőrzés keretében az ellenőrzést végző ellenőrzi, hogy az egyéni 
vállalkozói tevékenységet létesítő, módosító, szünetelését követően folytató egyéni vállalkozó az 
egyéni vállalkozói tevékenység folytatása során betartja-e a működésére vonatkozó jogszabályban 
foglaltakat. 

 

Az ellenőrzés alá vont települések: 

 

Az Evec.tv. 3/A. § (2) bekezdése e) pontja és a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint 
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) számú Korm. rendelet 1. 
mellékletének 12.6 pontjában meghatározottak alapján:  

 Endrefalva 

 Hollókő 

 Ludányhalászi 

 Magyargéc 

 Nagylóc 

 Nógrádmegyer 

 Nógrádsipek 
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 Nógrádszakál 

 Piliny 

 Rimóc 

 Szalmatercs 

 Szécsény 

 Szécsényfelfalu 

 Varsány 

 

Az ellenőrzés alá vont egyéni vállalkozók: 

 

Kiemelt figyelemmel kerül sor azon egyéni vállalkozók ellenőrzésére, akik élelmiszer előállításával, 
forgalmazásával foglalkoznak, az emberi életre veszélyes, illetve egészségügyi és környezeti 
kockázattal járó veszélyt jelenthetnek.  

Az Evec.tv. 19/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Szécsényi Járási Hivatala (továbbiakban: Hatóság) a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül, 
továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel ellenőrzi azt, hogy az egyéni vállalkozó 
működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. 

 

Különös tekintettel: 

 Azon egyéni vállalkozói tevékenységüket megkezdők ellenőrzésére, akiknek az általuk 
meghatározott tevékenység folytatásához szakképesítés, külön engedély vagy bejelentés 
szükséges. 

 Azon egyéni vállalkozók, akik tevékenységi körüket olyan tevékenységgel bővítik, amelyhez 
szakképesítés, külön engedély vagy bejelentés megléte szükséges. 

 

Az ellenőrzés kiemelt szakterületei: 

 

 Élelmiszeripari tevékenység 

 Bejelentéshez, és/vagy engedélyhez kötött kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenységek 

 Bejelentéshez, és/vagy engedélyhez kötött ipari tevékenységek 

 Szécsényi Járási Hivatal területén élő szolgáltatást igénybe vevők élet, testi épségét, vagyonát 
érintő kockázatokat magában hordozó szabályozott szakmákat gyakorló egyéni vállalkozók 
ellenőrzése (pl. kozmetikusok, egészségügyi tevékenységet végzők, személy- és 
vagyonvédelmi tevékenységet folytatók, biztosítási ügynökök) 

 Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások ellenőrzése  
 

Az ellenőrzés formája: 

 

 Interneten elérhető nyilvántartott adatbázisokban történő ellenőrzés 

 Idézéssel történő igazoló okiratok bekérése 

 Adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés végrehajtásába bevont hatóságok: 
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 Amennyiben szükséges a települési önkormányzati jegyzők 

 Amennyiben szükséges az adott tevékenységet felügyelő, illetve engedélyező hatóságok 
 
Az ellenőrzési szempontok: 
 

 Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a 
jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Képesítéshez kötött 
tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelménynek maga 
nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködik, az általa 
határozatlan időre foglalkoztatott személyek között olyan, aki az előírt képesítéssel 
rendelkezik. 

 Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását a változástól 
számított 15 napon belül köteles bejelenteni. 

 Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az 
egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az engedély birtokában végezheti. 

 A képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen érvényesíteni 
kell. 

 Az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely az egyéni 
vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként 
jogosult. 

 Szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói 
tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem 
szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. 

 
Az ellenőrzés tárgya szerinti részletezés: 

 
Új egyéni vállalkozók: 
 

 Az ellenőrzést koordináló szerv: a Hatóság. A Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont 
szerveket (amennyiben szükséges más szerv bevonás). 

 Az ellenőrzés formája: idézéssel történő igazoló okiratok bekérése, internet igénybevétele, 
személyes megjelenés, belföldi jogsegély kérése. 

 Az ellenőrzést végző szerv: a Hatóság 

 Az ellenőrzésben bevont tevékenység szerint illetékes piacfelügyeleti hatóság, amennyiben 
szükséges tevékenységi körtől függően. 

 
Tevékenység kör bővítése: 
 

 Az ellenőrzést koordináló szerv: a Hatóság. A Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont 
szerveket (amennyiben szükséges más szerv bevonás). 

 Az ellenőrzés formája: idézéssel történő igazoló okiratok bekérése, internet igénybevétele, 
személyes megjelenés, belföldi jogsegély kérése. 

 Az ellenőrzést végző szerv: a Hatóság 

 Az ellenőrzésben bevont tevékenység szerint illetékes piacfelügyeleti hatóság, amennyiben 
szükséges tevékenységi körtől függően. 

 
Egyéb ellenőrzések: 
 

 Az ellenőrzést koordináló szerv: a Hatóság. A Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont 
szerveket (amennyiben szükséges más szerv bevonás). 

 Az ellenőrzés formája: idézéssel történő igazoló okiratok bekérése, internet igénybevétele, 
személyes megjelenés, belföldi jogsegély kérése. 

 Az ellenőrzést végző szerv: a Hatóság 

 Az ellenőrzésben bevont tevékenység szerint illetékes piacfelügyeleti hatóság, amennyiben 
szükséges tevékenységi körtől függően. 

 Az egyéb ellenőrzések köre kiterjed az ellenőrzés kiemelt szakterületeire. 
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A hatósági ellenőrzések jogkövetkezményei: 
 
Amennyiben a hatósági ellenőrzési eljárás eredménytelen, abban az esetben az alábbi 
jogkövetkezmények alkalmazására van lehetőség: 
 
Az Evec.tv. 19.§ (3) bekezdése alapján:  
„A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha  

a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltételei nem állnak fenn vagy a 
tevékenység folytatását kizáró ok áll fenn, így különösen, ha az egyéni vállalkozó nem rendelkezik 
nyilvántartott székhellyel vagy főtevékenységgel, 

c) ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem 
folytathatja jogszerűen.” 

Az Evec.tv. 19/A.§ (3) bekezdése alapján: „Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység 
megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel, és az elhárítható, a Hatóság – a 19. § (3) 
bekezdés szerinti jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel – felszólítja az egyéni vállalkozót, 
hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a 19. § (3) bekezdés 
szerint jár el.” 

Az Evec.tv. 19/A.§ (4) bekezdése alapján: „A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevénysége vagy 
egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az az e törvényben vagy más 
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az 
egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a 
tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely 
a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.” 
 
Az Evec.tv. 19/A.§ (5) bekezdése alapján: „Amennyiben az egyéni vállalkozó által végzett valamely 
tevékenység az e törvényben vagy más jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és 
a tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a 
követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget, a tevékenységet engedélyező vagy 
ellenőrző hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást 
vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók 
nyilvántartásából.” 
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Z Á R A D É K  

 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal érintett szervezeti egységei 2019. július 1-31. között kötelesek 
felülvizsgálni a 2018. évi ellenőrzési terv időarányos teljesítését. A felülvizsgálat függvényében az 
egyes szervezeti egységek vezetői javaslatot tehetnek az ellenőrzési terveik módosítására, 
kiegészítésére. A módosítások nem érinthetik a kormányhivatal kiemelt feladat és célkitűzéseinek 
magas színvonalú, határidőben történő végrehajtását. 
 

Az ellenőrzési terv megvalósulásáról a kormányhivatal ellenőrzési jelentést készít, és megküldi a 

szakmai irányító miniszternek az ellenőrzési időszakot követő 30. napig.  A szakmai irányító 

miniszter az ellenőrzési időszakot követő 60. napig a beérkezett ellenőrzési jelentések alapján 

elkészíti a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos országos beszámolóját területi és hatásköri 

bontásban, és gondoskodik annak az általa vezetett minisztérium honlapján történő közzétételéről. 

A kormányhivatal a szakmai irányító miniszter által készített beszámoló közzétételével tesz eleget 

ellenőrzési jelentés közzétételi kötelezettségének. A megyei kormányhivatal a járási hivatalok 

kormányablakaiban a beszámoló azon részét függeszti ki, amely az általa végzett ellenőrzésre 

vonatkozóan tartalmaz adatokat. 

 
 
 
 
 
Salgótarján 2018. december 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Szabó Sándor 
Kormánymegbízott 

 


