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A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2023. ÉVI ELLEN ŐRZÉSI TERVE 
 
 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal (székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. alapító okiratának 
kelte és száma: 2022. 07. 27., TKF-2/397/6/2022., adóigazgatási azonosító száma: 15789264-2-04; 
statisztikai számjele: 15789264-8411-312-04, törzsszáma: 789268) érintett főosztályai, járási hivatalai 
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet - hatósági ellenőrzési tervre vonatkozó - 29. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján elkészítették a 2023. évre vonatkozó hatósági ellenőrzési tervüket, amely 
összefoglalva az alábbi.  
 
Az összevont ellenőrzésekre vonatkozó adatokat részletezve a Békés Megyei Kormányhivatal 2023. 
évi Összevont Ellenőrzési Terve tartalmazza.  
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1. Földhivatali F őosztály 

 

I. Jogszabályi háttér 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet  29. § (1)-(5) bekezdései szerint a szakmai irányító miniszter 
legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít az 
irányítási jogkörébe tartozó feladatok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok által 
lefolytatandó hatósági ellenőrzésekről, és gondoskodik annak az általa vezetett minisztérium 
honlapján történő közzétételéről. 

A fővárosi és megyei kormányhivatal a szakmai irányító miniszterek által kiadott országos hatósági 
ellenőrzési tervek alapján készíti el hatósági ellenőrzési terveit az ellenőrzési időszakot megelőző 15. 
napig. 

A fővárosi és megyei 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 fővárosi és megyei kormányhivatal a szakmai irányító miniszter által készített beszámoló 
közzétételével tesz eleget ellenőrzésijelentés-közzétételi kötelezettségének. 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 
2.) Korm. rendelet (a továbbiakban : Korm. rendelet ) 2. § (1) bekezdése értelmében a 
kormányhivatal földügyi igazgatási, mezőgazdasági igazgatási feladatköreinek gyakorlásával 
összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a 
törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az 
agrárminiszter gyakorolja. 

A Korm. rendelet  2. § (4)-(5) bekezdése értelmében az 1. § b), c), e), f), g) pontjában meghatározott 
földügyi igazgatási, továbbá a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó 
térképészet keretébe tartozó feladat- és hatáskörök gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) 
bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköröket szakmai irányító miniszterként az agrárminiszter gyakorolja. Ezen közigazgatási 
hatósági ügyekben a felügyeleti szervet megillető hatásköröket a miniszter gyakorolja. 

A Korm. rendelet  2. § (6)-(7) bekezdése értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint 
a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek az 1. § a), d) és h) pontjában meghatározott 
feladat- és hatáskörei gyakorlásával összefüggésben a Ksztv.-ben meghatározott, valamint a 
törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja. Ezen közigazgatási hatósági ügyekben a felügyeleti 
szervet megillető hatásköröket a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja 

II. Az ellen őrzési terv célja 

Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-
nyilvántartás, földforgalom, földmérés, földhasználat, valamint a földvédelem) tekintetében szakmai 
útmutatást nyújtson a Földhivatali Főosztály és szervezeti egységei (a továbbiakban: földhivatali 
osztályok; együtt: Főosztály) 2023. évben lefolytatandó hatósági ellenőrzéseinek tervezéséhez. 

III. A földügyi igazgatási szerv által lefolytatásr a kerül ő ellenőrzések általános célja 

A földhivatali osztályok 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 kiszabásával a jogkövetés 
kikényszerítése az egységes jogalkalmazás érdekében. 
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IV. Az ellen őrzési 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 terv összeállítása során figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá vont sajátosságaira is. 

 

A) Ingatlan-nyilvántartási szakterület 

 

1.  

TakarNet ellen őrzés 

Az egyes hatósági ellen őrzések jogszabályi háttere  

• 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 
díjmentes szolgáltatásait igénybevevőknek - a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson 
keresztül történő lekérdezések kivételével - a lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig 
meg kell őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok ellátásához szükséges lekérdezések 
esetén a naplóban rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az iktatószámát is, 
melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték. A naplónak minden esetben tartalmaznia kell 
a lekérdezés időpontját, a lekérdezést végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos 
megjelölését (település neve, helyrajzi szám), a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet 
megalapozó jogszabályi rendelkezésre való hivatkozást. 

Az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők díjmentes adat-lekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az 
ingatlanügyi hatóság és a rendszer üzemeltetője a (2) és (2a) bekezdés szerint vezetett naplóból 
ellenőrizheti. Az adat-lekérdezésre 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. 

• 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. 
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• A Korm. rendelet  39. § (1) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási 
rendszer szolgáltatásait szerződés alapján igénybevevőknek az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
törvény szerinti ellenőrzésére, továbbá a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy 
felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóság - ha e rendelet 
másként nem rendelkezik - az igénybevevő székhelye, illetve ha a szolgáltatások 
igénybevétele attól eltérő telephelyen történik, a telephelye szerinti fővárosi és megyei 
kormányhivatal. 

• 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 Földhivatali F őosztály 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 minisztériumi Főosztály által kiadott 16707/2009. számú 
tájékoztató.  

• A Lechner Nonprofit Kft. (korábban Földmérési és Távérzékelési Intézet) és a felhasználó 
között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Általános 
Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF). 

 

2023. évben a Főosztálynak a következ őket kell kiemelten vizsgálnia (az ellen őrzések 
szempontjai)  

• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a 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 a 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. 

• 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) 
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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. 

 

Az ellen őrzést végz ők hatásköre kiterjed  

• 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. 

 

Az ellen őrzési terv tartalma  

Az ellen őrzés tárgya: A TakarNet-en keresztül szolgáltatott adatok jogszerű felhasználásának 
ellenőrzése a vonatkozó jogszabályok alapján. 

Az ellen őrzés célja: Az ingatlanügyi hatóság 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 jogszabályban meghatározott szankció 
kiszabása. 

Felhasználók kiválasztása: 

• Ellenőrzés alanyai: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben 
(továbbiakban: Inytv.) és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletben (továbbiakban: Inytv. Vhr.) 
meghatározott felhasználók. 

• A kormányhivatal a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervtől felhasználói-listát, és 
az ellenőrzési időszakáról lekérdezési listát kér. 
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• A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által megküldött felhasználói-lista alapján 
a kormányhivatal területéről szúrópróba szerűen kiválasztott felhasználók ellenőrzése. 

• Kiemelt feladat: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles 
tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 
(továbbiakban: Díjtörvény) alapján díjmentes igénybevevők jogszerű felhasználásának 
ellenőrzése, valamint a továbbszolgáltatás tilalmának ellenőrzése (a továbbszolgáltatásra 
utaló reklámokat, Internet-es honlapokat, esetleges bejelentéseket is ellenőrizni kell). 

Ellenőrzésben résztvev ő munkatársak: 

• A földhivatali osztály munkatársa folytatja le az ellenőrzéseket.  

Ütemezés: 

• II. félévben 

• Ellenőrzések befejezésének határnapja: 2023. november 30. 

Ellenőrzési id őszak: 

• Az ellenőrzést megelőző egyéves időszakból 1-2 hónap lekérdezéseinek ellenőrzése. 

• Amennyiben a felhasználás jogszerűtlen, utóellenőrzés keretében hosszabb időszakot is 
ellenőriz az ingatlanügyi hatóság. 

Az ellen őrzés eszköze, módja:  helyszíni ellenőrzés vagy irodai ellenőrzés (bekért napló alapján). 

Ellenőrzésekr ől készített jelentés az ME Földügyi és Térképészeti  Főosztálya (a továbbiakban: 
ME Főosztály) felé : negyedévente, valamint az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról készült 
jelentésben. 

 

2.  

Tulajdonilap-másolat szolgáltatás felkínálása 

Az egyes hatósági ellen őrzések jogszabályi háttere  

• Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény  (a továbbiakban: Inytv. ) 79/A. §  

Az Inytv. 79/A. §-a értelmében a tulajdonilap-másolatnak az érte fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 
összegét meghaladó ellenérték fejében történő továbbadása vagy erre vonatkozó szolgáltatás 
felkínálása tilos. A jogszabálysértés megállapítása esetén közigazgatási bírság kiszabásának van 
helye.  

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  (továbbiakban: Ákr. ) 
hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai [Ákr. 7. §, 61. §, valamint 98-102. §] 

• A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 

 

A Korm. rendelet a Földhivatali F őosztály feladat és hatáskörébe telepíti az ellen őrzések 
lefolytatását.  

• A Korm. rendelet  37. § (6) bekezdése értelmében a Kormány az ingatlan-nyilvántartásról 
szóló 1997. évi CXLI. törvény 79/A. §-ában foglaltak tekintetében a jogszabálysértés 
megállapítására és a közigazgatási bírság kiszabására országos illetékességgel a Békés 
Megyei Kormányhivatalt jelöli ki. 

 

2023. évben a Főosztálynak a következ őket kell kiemelten vizsgálnia (az ellen őrzések 
szempontjai)  

• A nyilvános hirdetések (világháló) figyelése útján a tulajdoni-lap másolat szolgáltatásának 
felkínálását ellenőrizni.   
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Az ellen őrzést végz ők hatásköre kiterjed  

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

• adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 

• 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. 

 

Az ellen őrzési terv tartalma  

Az ellen őrzés tárgya: A TakarNet-en keresztül szolgáltatott adatok jogszerű felhasználásának 
ellenőrzése a vonatkozó jogszabályok alapján. 

Az ellen őrzés célja: Az ingatlanügyi hatóság 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 jogszabályban meghatározott szankció 
kiszabása. 

Felhasználók kiválasztása: 

• Esetleges új hirdetők  

• 2022. évi ellenőrzés alá vont személyek utóellenőrzése. 

Ellenőrzésben résztvev ő munkatársak: 

• A földhivatali főosztály munkatársa folytatja le az ellenőrzéseket.  

Ütemezés: 

• szúrópróbaszerű 

• ellenőrzések befejezésének határnapja: 2023. december 15. 

Ellenőrzési id őszak: 

• Folyamatosan. 

Az ellen őrzés eszköze, módja:  internet figyelése 

Ellenőrzésekr ől készített jelentés ME F őosztály felé : az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról 
készült jelentésben. 

 

3.  

A földátruházási biztonsági okmánnyal összefügg ő kötelezettségek ellen őrzése 

Az egyes hatósági ellen őrzések jogszabályi háttere  

• 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 a kormányhivatalt jelöli ki a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 
évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 
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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. 

 

2023. évben a Főosztálynak a következ őket kell kiemelten vizsgálnia (az ellen őrzések 
szempontjai)  

• A földhivatali osztályok 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 kormányhivatal ellenőrzi a föld tulajdonjogának átruházására, vagy a föld 
tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba foglalására szolgáló biztonsági okmánnyal 
összefüggő kötelezettségek betartását. 

• A földhivatali osztály 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 kormányhivatal 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 kormányhivatal 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 kormányhivatal figyelmeztetésben 
részesíti a felhasználót; 

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; 
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o megfizetése: a kiszabásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított 
tizenötödik nap. 

 

Az ellen őrzést végz ők hatásköre kiterjed  

• 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. 

 

Az ellen őrzési terv tartalma  

Az ellen őrzés tárgya: A földhivatali osztályok ellenőrzik a föld tulajdonjogának átruházására, vagy a 
föld tulajdonjogát érintő más jogügyletek írásba foglalására szolgáló biztonsági okmánnyal összefüggő 
kötelezettségek betartását a biztonsági okmányt kezelő közjegyzőknél, ügyvédeknél, továbbá az adott 
szervezetnél működő jogtanácsosnál.  

Az ellen őrzés célja: A 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 jogszabályban meghatározott szankció 
kiszabása. 

Felhasználók kiválasztása: 

• Ellenőrzés alanyai: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi 
CCXII. törvény (Fétv.) 44/A. §-a alapján biztonsági okmányt kezelő közjegyző, ügyvéd, 
továbbá az adott szervezetnél működő jogtanácsos; 

• A kormányhivatal illetékességi területén működő felhasználók közül legalább 2 fő kiválasztása 
(a felhasználókat a Főosztályvezető) jelöli ki. 

Ellenőrzésben résztvev ő munkatársak: ugyanazon munkatársak, akik a TakarNet-ellenőrzésben is 
részt vesznek. 

Hatékonysági és célszerűségi szempontokat figyelembe véve a TakarNet-ellenőrzéssel egyidejűleg 
kell lefolytatni a biztonsági okmányok ellenőrzését.  

Ütemezés: 

• II. félévben 

• Ellenőrzések befejezésének határnapja: 2023. november 30. 

Ellenőrzési id őszak: az ellenőrzést megelőző egy éves időszak. 

Az ellen őrzés eszköze, módja : helyszíni ellenőrzés vagy nyilvántartás bekérése 

Ellenőrzésekr ől készített jelentés az ME F őosztály felé  az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról 
készült jelentésben. 
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B) Földforgalom szakterület 

 

Az egyes hatósági ellen őrzések jogszabályi háttere:  

• 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 kormányhivatal 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. 

• 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 AM Főosztály által 
meghatározott szempontok szerint és időtartamra vonatkozóan lefolytatandó ellenőrzés keretében 
kerül sor.  

2023. évben a Földhivatali F őosztálynak a következ őket kell kiemelten vizsgálnia (az 
ellenőrzések szempontjai):  

Fétv . 18/A. § (4) bekezdése és 55/A. § (3) bekezdése alapján a földet ökológiai gazdálkodás céljával 
megvásárolt, illetve a föld használatát megszerző személynek a föld birtokba vételét követően az 
átállási idő lejárta után a mezőgazdasági igazgatási szerv felé igazolnia kell, hogy az ökológiai 
termelésre utaló kifejezés használatára jogosító teljes terület vonatkozásában termelői ökológiai 
gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkezik. 

Az átállási időszakra vonatkozóan az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és 
a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 834/2007/EK rendelet, valamint az 
ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai 
termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak 
megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet tartalmaz szabályokat. 
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Azt, hogy a földszerző eleget tett-e a Fétv. 18/A. § (4) bekezdése és 55/A. § (3) bekezdése szerinti 
igazolás benyújtásának, a mezőgazdasági igazgatási szervnek a hatósági ellenőrzés keretében kell 
megvizsgálnia.  

Az ellen őrzést végz ők hatásköre kiterjed:  

A Földforgalmi törvényben meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése.    

Az ellen őrzési terv tartalma:  

Az ellen őrzés tárgya, célja: A Földforgalmi tv-ben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és 
tilalmak betartásának ellenőrzése, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazása. 

Az ellen őrzés eszköze: irat ellenőrzés, szükség szerint helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzésben résztvev ő munkatársak: földhivatali osztály földforgalmi szakügyintéző munkatársai 

Az ellen őrzés fő szempontjai, id őszaka és ütemezése: A 2021. december 31. napját megelőzően 
véglegessé vált adásvételi és/vagy haszonbérleti szerződések ellenőrzése – amennyiben releváns (az 
adásvételi szerződéseket a Főosztály jelöli meg, osztályonként maximum 2 db – a haszonbérleti 
szerződést a földhivatali osztály választja ki, ugyancsak 2 db). 

Eljárási lépések meghatározása: az AM Főosztálya útmutatója szerint. 

Alkalmazható szankciók: 

• Ha 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 a 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. 

Ellenőrzésekr ől készített jelentés az Agrárminisztérium Földügyi és Térinformatikai F őosztálya 
felé  (a továbbiakban: AM Főosztály) az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról készült jelentésben. 
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C) Földügyi szakterület (földvédelem, földhasználat ) 

 

1.  

A term őföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosít ási és mellékhasznosítási 
kötelezettség ellen őrzése 

Az egyes hatósági ellen őrzések jogszabályi háttere:  

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 az 
AM Főosztály által minden évben elrendelt határszemle ellenőrzések keretében történik meg az erdő 
nélküli termőterület 10-20%-os arányban meghatározott területén az AM Főosztály által kiadott 
útmutató alapján. 

Hangsúlyozni szükséges azonban, hogy a földhivataloknak a hasznosítási kötelezettséget – a törvényi 
rendelkezés alapján – rendszeresen kell ellenőrizniük. Ebből következően a földhivatal 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.   

2023. évben a Főosztálynak a következ őket kell kiemelten vizsgálnia (az ellen őrzések 
szempontjai):  

A Tfvt.-ben foglaltak szerint a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellékhasznosítási és ideiglenes 
hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése Az AM Főosztály által kiadott határszemle 
útmutatóban részletezett szempontok figyelembevételével. 

Az ellen őrzést végz ők hatásköre kiterjed:  

A jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

Az ellen őrzési terv tartalma:  

Az ellen őrzés tárgya, célja: A mezőgazdasági termelésre alkalmas és ennek megfelelően 
nyilvántartott területeken a hasznosítási kötelezettség, valamint a mellék- és ideiglenes hasznosítási 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, illetve a jogellenes más célú hasznosítások feltárása a 
termőföld védelme érdekében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: 
Tfvt.)  5. § (1) - (4) bekezdése, az 5/A. §-a és a 16. §-a alapján. 

Az ellen őrzés eszköze: 

• helyszíni ellenőrzés szemrevételezéssel; 

• az illetékes hatóságok és a lakosság tájékoztatása; 

• az ellenőrzés az ellenőrzési időszakban folyamatosan történik, feltáró helyszínelés és 
utóellenőrzés formájában. 

Az ellen őrzés fő szempontjai:  

• a termőföld hasznosítása művelési ágának megfelelően történik-e, 

• a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a földhasználó 
gondoskodik-e a terület gyommentes állapotban tartásáról, 

• az engedélyezett más célú hasznosítás megkezdéséig a földhasználó betartja-e a 
hasznosítási kötelezettségét (ideiglenes hasznosítás), 

• a fentieken túl szakmailag indokolt még ellenőrizni, hogy a természetbeni állapot és az 
ingatlan-nyilvántartási adatbázis tartalma egyezőséget mutat-e, eltérés esetén kell-e hatósági 
intézkedéseket foganatosítani, 

• fel kell tárni az engedély nélküli más célú hasznosítást, 
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• ellenőrizni indokolt a más célú hasznosítás megszüntetését, 

• ellenőrizni indokolt, hogy a más célú hasznosítás megkezdésének napját az igénybevevő 
előzetesen bejelentette-e az ingatlanügyi hatóságnak, 

• ellenőrizni indokolt az időleges más célú hasznosításra kiadott engedély lejárta után a 
termőföld eredeti állapotba történő helyreállítását, 

• ellenőrizni indokolt a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén elrendelt 
eredeti állapot helyreállítását, 

• lehetőség szerint fel kell mérni az újrahasznosítást igénylő, arra alkalmas területeket, 

• ellenőrizni szükséges a földminősítési mintatereket. 

Az ellen őrzés id őszaka: Az AM Főosztálya határszemle ellenőrzéseket elrendelő körlevelében, 
valamint a határszemle ellenőrzések megszervezéséhez és végrehajtásához kiadott útmutatójában 
foglaltak figyelembevételével tárgyév május hónapjától októberig.  

Az ellen őrzés ütemezése: Az AM Főosztály határszemle ellenőrzéseket elrendelő körlevelében 
foglalt iránymutatása szerint a megye erdő nélküli területének 10%-án, a földhivatali osztály által 
kijelölt területen. 

Ellenőrzésben résztvev ő munkatársak: a földhivatali osztály mezőgazdász, illetve az álláshelyen 
ellátandó feladatok meghatározását tartalmazó okirat szerint kijelölt munkatársai 

Eljárási lépések meghatározása:  az AM Főosztály útmutatója szerint. 

Alkalmazható szankciók: Eredeti állapot visszaállításának elrendelése, felszólítás hasznosítási 
kötelezettség betartására, földvédelmi bírság kiszabása a Tfvt. 24. §-ában felsorolt esetekben a 2. 
számú melléklet szerint. 

Ellenőrzésekr ől készített jelentés az AM F őosztály felé:  2023. október 15. ill. az éves ellenőrzési 
terv végrehajtásáról készült jelentésben. 

 

2.  

A parlagf űvel fert őzött területek felkutatása 

Az egyes hatósági ellen őrzések jogszabályi háttere:  

• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény  (a 
továbbiakban: Éltv. ) 17. § (4) bekezdése értelmében „a földhasználó köteles 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 a ingatlanügyi hatóság a helyszíni ellenőrzést saját 
kezdeményezésére, vagy bejelentés alapján végzi az Éltv.  17. § (4) bekezdésében foglaltak 
betartása érdekében. A földhivatal 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.  

2023. évben a Főosztálynak a következ őket kell kiemelten vizsgálnia (az ellen őrzések 
szempontjai):  

Külterületen a kormányhivatal által az Éltv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése 
az AM Főosztály által kiadott útmutatóban foglaltak figyelembevételével. 

Az ellen őrzést végz ők hatásköre kiterjed:  

A jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

Az ellen őrzési terv tartalma:  
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Az ellen őrzés tárgya, célja: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény 17. § (4) értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartani. Az 
ellenőrzés tárgya e kötelezettség teljesítésének ellenőrzése külterületen. Az ellenőrzés célja a 
fertőzött területek feltárása, eljárás kezdeményezése a mentesítés érdekében. A közérdekű 
védekezés végrehajtásának kezdeményezését követően az elrendelő hatóság részére folyamatos 
adatszolgáltatás biztosítása. 

 

Az ellen őrzés eszköze: 

• helyszíni ellenőrzés kiértesítés nélkül, szemrevételezéssel, mérések végzésével; 

• saját kezdeményezésre, valamint bejelentésre (Parlagfű Bejelentő Rendszer, Parlagfű 
Információs Rendszer); 

• az illetékes hatóságok és a lakosság tájékoztatása, kapcsolat civil szervezetekkel. 

Az ellen őrzés fő szempontjai: 

• célirányos feltárás bejelentésekre támaszkodva, 

• a parlagfűvel veszélyeztetett területek ellenőrzése 

• a vonatkozó jogszabályok illetve eljárásrend alapján. 

Az ellen őrzés id őszaka: tárgyév július 1-től a vegetációs időszak végéig folyamatosan. 

Az ellen őrzés ütemezése: Az ellenőrzés folyamatos.  

Helyszíni ellenőrzés hetente legalább egy alkalommal történjen a járási hivatal illetékességi területén, 
azzal, hogy egyéb helyszínelést igénylő hatósági munkák (határszemle, művelési ág változás, 
osztatlan közös tulajdon megszüntetésének munkálatai) során is ellenőrizni szükséges.  

Lakossági bejelentés (személyes, telefonos, PBR) esetén soron kívüli ellenőrzést kell tartani. 

A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által átadásra kerülő veszélyeztetettségi 
térképen jelzett területeket külön ellenőrizni szükséges. 

Ellenőrzésben résztvev ő munkatársak: a földhivatali osztály mezőgazdász, illetve az álláshelyen 
ellátandó feladatok meghatározását tartalmazó okirat szerint kijelölt munkatársai. 

Eljárási lépések meghatározása: feltárt fertőzött területek az AM Főosztály által kiadott eljárásrend 
szerint.  

Alkalmazható szankciók: vonatkozó jogszabályok alapján az illetékes növény- és talajvédelmi 
hatóság hatásköre.  

Ellenőrzésekr ől készített jelentés az AM F őosztály felé:  kétheti jelentések formájában, ill. az éves 
ellenőrzési terv végrehajtásáról készült jelentésben. Jelentésben ki kell térni az általános 
tapasztalatokra és arra, mely településen történt az ellenőrzés. 

Az AM a parlagfű-mentesítés hatékonyságának növelése érdekében az alábbi javaslatokat fogalmazta 
meg: 

• Az ellenőrzések lefolytatására minden eddiginél szigorúbb és kiterjedtebb módon kerüljön sor. 
Az ellenőrzések során tapasztalt jogsértések esetén soron kívül szükséges intézkedni az 
esetleges közérdekű védekezést elrendelő határozatok végrehajtásának foganatosítása 
érdekében. 

• Az állampolgárok parlagfüves területre vonatkozó bejelentését kiemelten kezeljék az eljáró 
hatóságok, a bejelentések soron kívül kerüljenek kivizsgálásra. 

• A hatóságok kiemelt figyelmet fordítsanak intézkedéseik PIR-ben történő rögzítésére, 
tájékoztatva ezzel többek között a bejelentőt is. 

• Az ellenőrzések során fokozott figyelmet fordítsanak a turisztikai szempontból fontos 
területekre, valamint az építési-beruházási területekre, ahol a munkálatok miatt talajbolygatás 
történt, hiszen ezen területeken a földmozgatást követően a gyomnövény intenzív csírázására 
kell számítani. 
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• Kiemelendő, hogy a parlagfű jelenléte a mezőgazdasági területek tekintetében a napraforgó, 
kukorica és a szója kultúrákban súlyos problémákat okozhat, valamint megfigyelhető, hogy a 
parlagfű jelenléte a homoktalajon nagyobb arányú, ezért az ellenőrzések tervezése sorén 
ezeket a szempontokat is szem előtt kell tartani. 

• A parlagfű virágbimbójának kialakulását folyamatosan meg kell akadályozni. 

 

3.  

A földvédelmi eljárás keretében a term őföld engedély nélküli más célú hasznosítása során a z 
eredeti állapot helyreállításának ellen őrzése, továbbá a term őföld más célú hasznosításának 
engedélyezése, illetve a term őföld engedély nélküli más célú hasznosítása során a z utólagos 

hozzájárulás kiadása esetén a fizetési kötelezettsé g teljesítésének az ellen őrzése 

Az egyes hatósági ellen őrzések jogszabályi háttere:  

3.1. 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.  

3.2. 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.  

 

2023. évben a Főosztálynak a következ őket kell kiemelten vizsgálnia (az ellen őrzések 
szempontjai):  

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

Az ellen őrzést végz ők hatásköre kiterjed:  

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

Az ellen őrzési terv tartalma:  

Az ellen őrzés tárgya, célja: A Tfvt. 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a termőföldet 
főszabályként az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. Az engedélynek 
megfelelő termőföld-felhasználást ellenőrizni kell, az attól való eltérés, valamint az engedély nélküli 
más célú hasznosítás a Tfvt. szerint engedély nélkülinek minősül, mely az ingatlanügyi hatósági 
eljárás megindítását vonja maga után. 

Az ellen őrzés eszköze:  

• helyszíni ellenőrzés az ügyfél előzetes értesítése mellett (szükség esetén a földmérési 
szakterület bevonása mellett) 
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• a megállapított földvédelmi járulék és bírság befizetésének ellenőrzése a számlázó rendszer 
segítségével (szükség szerint a pénzügyi főosztállyal együtt) 

Az ellen őrzés fő szempontjai:  

• a termőföld felhasználása az előzetesen kiadott engedéllyel összhangban történt-e (a 
felhasználás célja, földrészleten belüli elhelyezkedése, az igénybe vett terület nagysága), 

• az engedélyes a más célú hasznosítás megkezdésének időpontját előzetesen bejelentette-e, 

• a más célú hasznosítás engedélyezésével egyidejűleg megállapított földvédelmi járulék 
megfizetése határidőre megtörtént-e, 

• engedély nélküli más célú hasznosítás esetén a helyszínen ellenőrizni kell, hogy az eredeti 
állapot helyreállítása megtörtént-e, 

• engedély nélküli más célú hasznosításkor (mind az utólagos engedély, mind az eredeti állapot 
helyreállítása esetén) vizsgálni szükséges, hogy a határozatokban megállapított földvédelmi 
járulék és bírság határidőre megfizetésre került-e, 

Az ellen őrzés id őszaka: az ellenőrzést megelőző teljes időszak  

Az ellen őrzés ütemezése: folyamatos 

Ellenőrzésben résztvev ő munkatársak: a földhivatali osztály földügyi szakügyintéző munkatársai 

Eljárási lépések meghatározása:  az AM Főosztály útmutatója szerint. 

Alkalmazható szankciók: A Tfvt. által meghatározott esetekben földvédelmi bírság kiszabása, 
valamint a teljesítés elmaradása esetén a Ket. szabályai alapján eljárási bírság kiszabása 

Ellenőrzésekr ől készített jelentés az AM F őosztály felé az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról 
készült jelentésben. 

 

4.  

A művelési ág változás bejelentésére vonatkozó köteleze ttség teljesítésének ellen őrzése 

Az egyes hatósági ellen őrzések jogszabályi háttere:  

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.  

2023. évben a Főosztálynak a következ őket kell kiemelten vizsgálnia (az ellen őrzések 
szempontjai):  

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

Az ellen őrzést végz ők hatásköre kiterjed:  

A jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése. 

Az ellen őrzési terv tartalma:  

Az ellen őrzés tárgya, célja: A Tfvt. 3. §-ában foglaltak szerint a termőföld művelési ágának 
megváltoztatását – az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően – be kell 
jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak.  

Az ellen őrzés eszköze:  

• helyszíni ellenőrzés az ügyfél előzetes értesítése mellett (szükség esetén a földmérési 
szakterület bevonása mellett) 

• a mulasztás esetén megállapított bírság befizetésének ellenőrzése a számlázó rendszer 
segítségével (szükség szerint a pénzügyi főosztállyal együtt) 

Az ellen őrzés fő szempontjai:  

• a termőföld ingatlan-nyilvántartási adatok és a természetbeni állapot egyezik-e 
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• az engedélyhez kötött művelési ág változás esetében a szükséges engedély rendelkezésre 
állt-e 

Az ellen őrzés id őszaka: folyamatosan, ill. határszemle keretében 

Az ellen őrzés ütemezése: folyamatos 

Ellenőrzésben résztvev ő munkatársak: a földhivatali osztály földügyi szakügyintéző munkatársai 

Eljárási lépések meghatározása:  Az AM Főosztály útmutatója szerint. 

Alkalmazható szankciók: A Tfvt. által meghatározott esetekben földvédelmi bírság kiszabása 

Ellenőrzésekr ől készített jelentés az AM F őosztály felé az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról 
készült jelentésben. 

 

5.  

A földhasználat bejelentésére vonatkozó kötelezetts ég teljesítésének ellen őrzése 

Az egyes hatósági ellen őrzések jogszabályi háttere:  

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.  

2023. évben a Főosztálynak a következ őket kell kiemelten vizsgálnia (az ellen őrzések 
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 ellen őrzést végz ők hatásköre kiterjed:  

A jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

Az ellen őrzési terv tartalma:  

Az ellen őrzés tárgya, célja: A Fétv 95. §-a szerinti - a Földforgalmi törvényben maghatározott mező- 
és erdőgazdasági hasznosítású földek (ide nem értve az erdő művelési ágú földeket) - bejelentési 
kötelezettségnek a földhasználó eleget tegyen. 

Az ellen őrzés eszköze: informatikai leválogatással 

Az ellen őrzés fő szempontjai: a földet használók bejelentési kötelezettségüknek eleget tesznek-e 

Az ellen őrzés id őszaka: az ellenőrzést megelőző teljes időszak  

Az ellen őrzés ütemezése: folyamatos 

Ellenőrzésben résztvev ő munkatársak: a földhivatali osztály földhasználati szakügyintéző 
munkatársai 

Eljárási lépések meghatározása:  az AM Főosztály útmutatója szerint. 

Alkalmazható szankciók: Felhívás a bejelentési kötelezettség teljesítésére, elmulasztása esetén 
bírság kiszabása 

Ellenőrzésekr ől készített jelentés az AM F őosztály felé az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról 
készült jelentésben. 
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D) Földmérési szakterület  

 

1.  

Szakfelügyeleti ellen őrzés 

Az egyes hatósági ellen őrzések jogszabályi háttere:  

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. 

 

2023. évben a Főosztálynak a következ őket kell kiemelten vizsgálnia (az ellen őrzések 
szempontjai):  

• Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie az állami alapadatok 
adatbázisainak jogszerű felhasználására. 

• 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.  
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• 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. 

Az ellen őrzést végz ők hatásköre kiterjed:  

• A földhivatali osztályok és a 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. 

• 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. 

Az ellen őrzési terv tartalma:  

Földhivatali osztályok ellenőrzése: 

Ellenőrzés célja: a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 39. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatósági 
jogkörben végzett földmérési és térképészeti feladata a földmérési és térképészeti szakfelügyelet. 

Ellenőrzés tárgya: A földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a 
földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet (továbbiakban: VM 
rendelet) 17. § (1)-(2)  bekezdés alapján a földmérési és térképészeti tevékenység összhangját és a 
szakmai követelmények érvényesülését az ingatlanügyi hatóság a földmérési szakfelügyelet útján látja 
el. A földmérési szakfelügyeleti feladatokat a megyei földmérési szakfelügyelő révén kormányhivatalok 
látják el. 
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Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, iratbetekintés, térképező rendszerben kezelt térkép 
szerkesztési vizsgálata betekintéssel, informatikai leválogatással. 

Ellenőrzés fő szempontjai, id őszaka és ütemezése: Jogszabályok (itt értsd a 8/2018. AM rendeletet 
is), szabványok, szakmai szabályzatok betartásának ellenőrzése. Egy földhivatali osztályon legalább 
évente célellenőrzés tartása, figyelembe véve az AM Főosztálya által meghatározott szempontokat. 

Ellenőrzést végz ő munkatárs: Gábor Sándor megyei földmérési szakfelügyelő. 

Ellenőrzésről készített jelentés:  

Szakfelügyeleti tevékenységről összefoglaló jelentés készítése a Lechner Tudásközpont Területi, 
Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft., illetve beszámoló az AM Főosztály felé.  

Határidő: 2023. március 10.  

Földmérő vállalkozások ellenőrzése 

Ellenőrzés célja: A kormányhivatal Földhivatali Osztálya által a Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése, 
valamint a VM rendelet 17. §-a alapján az állami alapadatokat tartalmazó (földmérési, ingatlan-
nyilvántartási) térképek jogszerű felhasználásának ellenőrzése, jogszerűtlen és jogosulatlan 
adathasználat kiszűrése. Földmérési munkavégzéshez szükséges jogosultságok és azok 
érvényességének ellenőrzése. 

Ellenőrzés tárgya: 

• az állami alapadatokat tartalmazó térképek, illetve digitális térképi adatállományok, 
térinformatikai rendszerek geometriai alapját képező térképi adatállományok származásának 
ellenőrzése, 

• az önkormányzatok, közműszolgáltatók térinformatikai rendszerében tárolt térképi adatok 
kezelése és hozzáférési jogosultság ellenőrzése, 

• külső felhasználó felé állami alapadatokat érintő adatszolgáltatás ellenőrzése, 

• az állami térképi adatbázis használatára vonatkozó jogszabályok betartása,  

• az állami alapadatokat felhasználó, kezelő, szolgáltató cégek és társaságok jogszerű 
adatfelhasználását biztosító okiratok ellenőrzése. Az ellenőrzés tárgy többek között: az állami 
alapadatok igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása, adatszolgáltatóval kötött 
adat-felhasználási megállapodás, éves adatfelhasználási díj fizetésének igazolása, állami 
alapadatok felett tulajdonosi jogokat gyakorló Földművelésügyi Minisztérium engedélye stb., 

• a földmérési és térképészeti tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság, illetve a 
tevékenységhez kapcsolódó jogszabályi előírások betartása, a vonatkozó nyilvántartások 
vezetésének ellenőrzése [A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 
törvény (továbbiakban: Fttv.) 28. §, Korm. rendelet. 42. § (3) bekezdés.], 

• az ingatlan-nyilvántartási és az egyéb célú földmérési munkák munkarészeinek a készítőre 
vonatkozó tíz évig tartó megőrzési kötelezettség betartásának ellenőrzése [Fttv. 31. § (4) 
bekezdése]. 

Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás kérése, térinformatikai rendszerben kezelt 
térkép megtekintése, illetve webes felületen elhelyezett térképek ellenőrzése az internet 
felhasználásával.  

Ellenőrzés fő szempontjai: Jogszabályokban előírtak betartása (ellenőrzés tárgyánál részletezésre 
került). 

Ellenőrzés id őszaka: 2019 - 2021. év, továbbá a 2023. év ellenőrzés megkezdéséig terjedő 
időszaka. 

Ellenőrzésben résztvev ő munkatársak:  

• Gábor Sándor földmérési szakfelügyelő 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítést követően, negyedéves bontásban. 

Alkalmazható szankció megjelölése a vonatkozó jogsz abályok alapján:  
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Ellenőrzött hivatal adott határidőn belüli kötelezése a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére, 
indokolt esetben az AM Főosztálya által kiadott engedély visszavonásának kezdeményezése, illetve a 
megállapított és továbbra is fenntartott jogszabálysértésről történő tájékoztatás megküldése - a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §-a alapján – a Békés 
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának intézkedés végett.  

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok 
kiszabásának részletes szabályairól szóló 129/2015. (V. 27.) Korm. rendeletben előírt bírságok 
alkalmazása. 

Ellenőrzött földmérő vállalkozás kötelezése az ellenőrzés során feltárt hiányosságok 
megszüntetésére, indokolt esetben javaslat az Ingatlanrendezői Földmérői Minősítő Bizottság felé az 
ingatlanrendező földmérői minősítéssel rendelkező földmérő írásbeli figyelmeztetésére, minősítésének 
három évi időtartamra történő felfüggesztésére vagy a minősítés visszavonására [VM rendelet 18. § 
(1), (2) bekezdése]. 

Ellenőrzésekr ől készített jelentés:   

• AM Főosztály részre: az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról készült jelentésben 

• fölmérési és térinformatikai államigazgatási szerv részére: 2023. március 10. 

 

2.  

Földmérési jelek 

Az egyes hatósági ellen őrzések jogszabályi háttere:  

A vidékfejlesztési miniszter az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014. 
(IV. 29.) VM rendelet 2. § (2) értelmében „A földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatal (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) az alapponthálózati pontok 
tekintetében az Fttv. 25. § (4) bekezdése szerinti döntés alapján a megszüntetés, áthelyezés 
tárgyában jár el.” 

A fenti rendelet 16. § (1) a helyszínelés során az alábbiakat kell megvizsgálni és rögzíteni. 

a) az állandósított pontjel, védőberendezés, illetve figyelemfelhívó jel állapotát, 

b) a helyszínrajzi adatok helyességét, a környezet változását, 

c) a pontjelet hordozó műtárgy állapotát. 

Alapponthálózati pontok karbantartása a z 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet 18. §-a alapján: 

A magassági alapponthálózati pontok karbantartását az alábbiak szerint kell elvégezni: 

a) a bekerített főalappontok kerítésének oszlopait fehérre, vasrészeit feketére kell lefesteni,  

b) a szintezési csapokat, tárcsákat, gombokat rozsdamentesíteni kell, majd időjárásálló festékkel 
feketére kell lefesteni, 

c) a szintezési kövek környékét 1 méteren belüli körben gyomtalanítani kell, magát a követ 
időjárásálló fehér festékkel, a gombot rozsdamentesítés után időjárásálló fekete festékkel kell 
lefesteni, 

d) a fúrt főalappontok és K pontok jelzőköveit időjárásálló fehér festékkel kell lefesteni, 

e) a figyelemfelhívó jeleket, amennyiben festésük megkopott, újra kell festeni. 

Az 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet 20. §-a alapján: 

a) A vízszintes alapponthálózati pontok karbantartása során a földmérési jelet meg kell tisztítani, 
le kell festeni időjárásálló fehér festékkel, közvetlen környezetét gyomtalanítani kell. 

b) A karbantartás során a szétbontott vasbetonlapos védőberendezését helyre kell állítani. 

 

2023. évben a Főosztálynak a következ őket kell kiemelten vizsgálnia (az ellen őrzések 
szempontjai):  
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A kormányhivatal ellátja az illetékességi területéhez tartozó területen az alapponthálózati pontok 
helyszínelését, karbantartását. 

Az ellen őrzést végz ők hatásköre kiterjed:  

A jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

Az ellen őrzési terv tartalma:  

Az ellen őrzés tárgya, célja: A tulajdonos, földhasználó állagmegóvási kötelezettségének eleget 
tegyen. 

Az ellen őrzés eszköze: helyszíni ellenőrzéssel 

Az ellen őrzés fő szempontjai: az alapponthálózati pontok  

Az ellen őrzés id őszaka: folyamatos  

Az ellen őrzés ütemezése: az 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet 14. § (1)-(3) bekezdése alapján: 

• Egységes Országos Vízszintes Alapponthálózat (EOVA) felsőrendű pontjainak 2 éves 
ciklusban történő helyszínelése 

• Egységes Országos Magassági Alapponthálózat (EOMA) I-III. rendű pontjainak 2 éves 
ciklusban történő helyszínelése 

• IV. rendű EOVA pontok 10 éves ciklusban történő helyszínelése 

• Bendefy-féle pontok 10 éves ciklusban történő helyszínelése. 

 

Elleőrzésben résztvev ő munkatársak: a kormányhivatal földmérési szakügyintéző munkakörben 
foglalkoztatott munkatársai 

Eljárási lépések meghatározása:   

• 2022. évről esetlegesen elmaradt pontok 

• 2023. évi felsőrendű EOVA 

• 2023. évi I.-III. rendű EOMA 

• 2023. évi IV. rendű EOVA 

Alkalmazható szankciók: Felhívás és helyreállítás elrendelése, szükség esetén végrehajtás 
elrendelése 

Ellenőrzésekr ől készített jelentés:   

• AM Főosztály részre: az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról készült jelentésben 

• fölmérési és térinformatikai államigazgatási szerv részére: 2023. március 31. 

 
 



23 

E) Osztatlan közös tulajdon megszüntetése 

 

1.  

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 
kapcsolatos eljárás ellen őrzése 

Az egyes hatósági ellen őrzések jogszabályi háttere:  

A Kormány a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetését 
kiemelt állami feladatnak tekinti. 

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes 
szabályairól szól 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (374/2014. Korm. rendelet) szabályozza az 
ingatlanügyi hatóság feladatait. 

Földmérő vállalkozás ellenőrzése: 374/2014. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés sorolja fel a földmérési 
vállalkozó feladatait. 

Az ingatlanügyi hatóságnak: 

• A 374/2014. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint az ingatlanügy hatóság a keretmérés 
végrehajtásához technologiát írhat elő. A keretmérés során vizsgálni kell, hogy a földmérő a 
helyszíni felmérés során a technológiai utasításban foglaltakat, valamint a 8/2018. (VI.29.) AM 
rendeltben (19-21. §) – a részletmérésre vonatkozó – szabályokat betartotta-e.  

• A 374/2014. Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerint vizsgálnia kell a változási vázrajz 11. 
§ (1) bekezdésében foglaltaknak, a leosztott földrészletek 12. § (1) bekezdésében 
meghatározottaknak, valamint az egyezségi okiratnak, illetve a sorsolási jegyzőkönyvnek való 
megfelelősséget is. 

•  Vizsgálnia kell, hogy a záradékolásra és az ingatlan-nyilvántartási átvezetésre benyújtott 
földmérési munkarészek megfelelnek-e a 8/2018. (VI.29.) AM rendelt megosztási vázrajz 
készítésére vonatkozó szabálynak. 

A jogi szolgáltató tevékenységének ellenőrzése: 374/2014. Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése rögzíti a 
jogi szolgáltató feladatait. 

Vizsgálnia kell az ingatlanügyi hatóságnak: 

• az egyezség létrehozásának előkészítése, a tulajdonosok értesítése, a képviseletről való 
tájékoztatás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megtörtént-e, 

• az egyezségi tárgyalás határidőben, szabályszerűen megtörtént-e, 

• a 374/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 4. § (4) c) és d) pontjában felsorolt nyilatkozatok 
beszerzéséről gondoskodott-e a jogi szolgáltató, 

• sorsolás esetén a sorsolás megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív 
feladatok, a jogi tanácsadás, valamint a sorsolási jegyzőkönyv vezetése és elkészítése 
megfelelt-e a 374/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 17-21. §-aiban előírtaknak 

• az ingatlan-nyilvántartási átvezetésére benyújtott okiratok (egyezségi okirat, sorsolási 
megállapodás) megfelelnek-e az ágazati jogszabályban előírt alaki és tartalmi 
követelményeknek.  

Kiemelten fontos feladat annak vizsgálata, hogy az eljárás idején fennállt-e a tulajdonostársak között a 
föld használatára vonatkozóan érvényes megállapodás. Amennyiben igen, ellenőrizni kell, hogy a 
megosztás a megállapodásnak megfelelően történt-e. 

 

2023. évben a Főosztálynak a következ őket kell kiemelten vizsgálnia (az ellen őrzések 
szempontjai):  

Földmérő vállalkozás ellenőrzése:  

• A földrészlet keretmérése során a helyszíni állapot műszaki felmérésre kerül sor. A 
keretmérés során vizsgálni kell, hogy  
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o a földmérő a helyszíni felmérés során a technológiai utasításban foglaltakat, valamint  

o a 8/2018. (VI.29.) AM rendeltben (19-21. §) – a részletmérésre vonatkozó – 
szabályokat betartotta-e. 

• A földmérő által készített változási (megosztási) vázrajz záradékolása során azt kell vizsgálni, 
hogy a földmérő a vázrajzot 

o a megosztás kiindulási helyéről és irányáról szóló határozat szerint 

o az egyezségnek vagy  

o a teljes körű egyezségnek, ennek hiányában 

o a sorsolási jegyzőkönyvnek megfelelően készítette el. 

• Vizsgálni kell, hogy a záradékolásra és az ingatlan-nyilvántartási átvezetésre benyújtott 
földmérési munkarészek megfelelnek-e a 8/2018. (VI.29.) AM rendelt megosztási vázrajz 
készítésére vonatkozó szabálynak. 

Jogi szolgáltató tevékenységének ellenőrzése. Vizsgálnia kell az ingatlanügyi hatóságnak: 

• az egyezség létrehozásának előkészítése, a tulajdonosok értesítése, a képviseletről való 
tájékoztatás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megtörtént-e, 

• az egyezségi tárgyalás határidőben, szabályszerűen megtörtént-e, 

• a 374/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 4. § (4) c) és d) pontjában felsorolt nyilatkozatok 
beszerzéséről gondoskodott-e a jogi szolgáltató, 

• sorsolás esetén a sorsolás megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív 
feladatok, a jogi tanácsadás, valamint a sorsolási jegyzőkönyv vezetése és elkészítése 
megfelelt-e a 374/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 17-21. §-aiban előírtaknak 

• az ingatlan-nyilvántartási átvezetésre benyújtott okiratok (egyezségi okirat, sorsolási 
megállapodás) megfelelnek-e az ágazati jogszabályban előírt alaki és tartalmi 
követelményeknek.  

Kiemelten fontos feladat annak vizsgálata, hogy az eljárás idején fennállt-e a tulajdonostársak között a 
föld használatára vonatkozóan érvényes megállapodás. Amennyiben igen, ellenőrizni kell, hogy a 
megosztás a megállapodásnak megfelelően történt-e. 

Az ellen őrzést végz ők hatásköre kiterjed:  

• A jogszabályban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése. 

• A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon (OKTM) megszüntetésével 
kapcsolatos ügymenet vizsgálata: 

o egyeztető tárgyalások, egyezségek dokumentációjának ellenőrzése 

o az OKTM adatszolgáltatások teljesítése 

o az OKTM ügyiratkezeléssel kapcsolatos ügyiratok kezelése, csatolása, ügyirat leadás 

o kiértesítések végrehajtásának gyakorlata (tértivevény) 

o az OKTM ügyiratok rendezése, panaszok, kereset elbírálása (helyszíni vizsgálat, 
egyezetető tárgyalás, kötelező széljegy, helyes jogszabályi hivatkozások)  

o az OKTM eljárás lefolytatáshoz szükséges eszközök, felszerelések, szoftverek, 
hozzáférések biztosításának ellenőrzése 

o az OKTM változási munkarészek vizsgálata, záradékolása, változásvezetés 8határidő 
betartása, digitális állományok vizsgálata beilleszthetőség szempontjából, változási 
munkarészek ellenőrzése, kötelező mellékletek és jogosultságok vizsgálata) 

o ügyintézési határidő betartása 

o MTR rendszer feltöltésének vizsgálata 
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Az ellen őrzési terv tartalma:  

Az ellen őrzés tárgya, célja: a jogi szolgáltató és a földmérő vállalkozó a 374/2014. Korm. rendelet 
szerint végezze a feladatát. 

Az ellen őrzés eszköze (helyszíni ellen őrzés): irat (és szükség esetén) terepi ellenőrzés 

Az ellen őrzés fő szempontjai: jogszerűség és szakszerűség 

Az ellen őrzés id őszaka: 2023. január 01 – 2023. november 30. 

Az ellen őrzés ütemezése: folyamatában 

Az ellen őrzésre kerül ő földrészletek köre:  

Battonya 0587/1 

Kunágota 0116/46 

Magyardombegyház 017/20 

Medgyesbodzás 04/21 

Medgyesegyháza 0134/34 

Mezőhegyes 0536/22 

Nagybánhegyes 054/2 

Dombiratos 083/1 

Kevermes 0249/3 

 

Az ellen őrzésben résztvev ők neve, beosztása: Sárközi Erika osztályvezető, Farkas Attila 
földmérési ügyintéző, Szemenyei Gyöngyi osztályvezető, Lászik Tamás földmérési ügyintéző, Gábor 
Sándor megyei földmérési szakfelügyelő, Móroczné Puskás Gyöngyi ingatlan-nyilvántartási 
szakügyintéző  

Szankció: szakfelügyeleti eljárás keretében 

Ellenőrzésekr ől készített jelentés:  AM Főosztály részre: az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról 
készült jelentésben 

 

2.  

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszü ntetésével kapcsolatos eljárás ellen őrzése 

Az egyes hatósági ellen őrzések jogszabályi háttere:  

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok 
jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény )a 
továbbiakban: Foktftv.), valamint a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának 
részletes szabályairól szóló 647/2020 (XII.23.) Korm rendelet (a továbbiakban: 647/2020. Korm 
rendelet) minden fajta jogcímen keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére lehetőséget 
biztosít. A Foktftv. és a 647/2020. Korm rendelet szabályozza az ingatlanügyi hatóságok – megosztási 
eljárásra vonatkozó – ellenőrzési feladatait. 

Ha az osztatlan közös tulajdon megszüntetése az ingatlan megosztásával történik a Foktftv. 4. § (2) 
bekezdése alapján az ingatlanügyi hatóságnak a kérelem alapján az érintett ingatlan tulajdoni lapjára 
fel kell jegyeznie a folyamatban lévő megosztás tényét. 

• Az ingatlanügyi hatóság vizsgálja, hogy a folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzése 
iránti kérelem megfelel-e a Foktftv. hatályának, valamint több földrészlet esetén a 7. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak. 

• A 4. § (3) bekezdés sorolja fel azokat az eseteket, amikor a kérelmet a hatóságnak vissza kell 
utasítania.  

• Ha a kérelem visszautasításának nincs helye, a hatóságnak vizsgálnia kell a földrészlet 
nyilvántartási és térképi adatainak összhangját. 
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A megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésének kérelmezését követően az ingatlanügyi 
hatóságnak vizsgálnia kell, hogy 

• a megosztást kezdeményező tulajdonostárs értesítési kötelezettségének (társtulajdonos, 
földhasználói nyilvántartás, erdőgazdálkodói nyilvántartás) eleget tette-e (5. §); 

• a tulajdonostársak között létrejött egyezség megfelel-e a Foktftv. 6. §-ában, valamint a 
647/2020. Korm rendelet 20-22. §-ában foglaltaknak, különös figyelemmel az egyezség 
egyszerű többséggel való létrehozásra; 

• fennállnak-e az egyezség semmisségére vonatkozó feltételek (Foktftv. 14-15. §); 

• a megosztandó ingatlant terhelő jogok és tények átjegyzéshez rendelkezésre állnak-e a 
hozzájárulások; 

• az új ingatlanok megközelítésére szolgáló utak kialakítása vagy a megközelítést biztosító 
szolgalmi jog alapítása megtörtént-e a 647/2020. Korm rendelet 23. §-a szerint; 

• a kialakításra kerülő új ingatlanok megfelelnek-e a Foktftv. 11. §-ában meghatározott területi 
minimumoknak; 

• az egyezségben rendelkeztek-e a területi minimumot el nem érő tulajdoni hányadok valamely 
más tulajdonostárs tulajdoni hányadához történő hozzászámításáról a Foktftv. 12. §-a szerint; 

• a megosztás átvezetéséhez csatolt digitális és analóg műszaki munkarészek megfelelnek-e a 
Foktftv-ben és a 647/2020. Korm rendeltben foglalt feltételeknek;  

• ha a Foktftv. alapján az ingatlant egyetlen tulajdonostárs veszi tulajdonba, akkor a tulajdonba 
vétel a 16. §-ban és a 647/2020. Korm rendelet II. fejezetében foglalt részletszabályoknak 
megfelelően történt-e;  

• a Foktftv. 17. §-ában foglaltakra figyelemmel történt-e tulajdonszerzés; 

2023. évben a Főosztálynak a következ őket kell kiemelten vizsgálnia (az ellen őrzések 
szempontjai):  

A Foktftv. 4. § (2) bekezdése alapján az ingatlanügyi hatóságnak a kérelem alapján az érintett ingatlan 
tulajdoni lapjára fel kell jegyeznie a folyamatban lévő megosztás tényét. 

• A 4. § (3) bekezdés sorolja fel azokat az eseteket, amikor a kérelmet a hatóságnak vissza kell 
utasítania.  

• Az ingatlanügyi hatóság vizsgálja, hogy a folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzése 
iránti kérelem megfelel-e a Foktftv. hatályának, valamint több földrészlet esetén a 7. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak. 

• Ha a kérelem visszautasításának nincs helye, a hatóságnak vizsgálnia kell a földrészlet 
nyilvántartási és térképi adatainak összhangját. 

A megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésének kérelmezését követően az ingatlanügyi 
hatóságnak vizsgálnia kell, hogy 

• a megosztást kezdeményező tulajdonostárs értesítési kötelezettségének (társtulajdonos, 
földhasználói nyilvántartás, erdőgazdálkodói nyilvántartás) eleget tette-e (5. §); 

• a tulajdonostársak között létrejött egyezség megfelel-e a Foktftv. 6. §-ában, valamint a 
647/2020. Korm rendelet 20-22. §-ában foglaltaknak, különös figyelemmel az egyezség 
egyszerű többséggel való létrehozásra; 

• fennállnak-e az egyezség semmisségére vonatkozó feltételek (Foktftv. 14-15. §); 

• a megosztandó ingatlant terhelő jogok és tények átjegyzéshez rendelkezésre állnak-e a 
hozzájárulások; 

• az új ingatlanok megközelítésére szolgáló utak kialakítása vagy a megközelítést biztosító 
szolgalmi jog alapítása megtörtént-e a 647/2020. Korm rendelet 23. §-a szerint; 

• a kialakításra kerülő új ingatlanok megfelelnek-e a Foktftv. 11. §-ában meghatározott területi 
minimumoknak; 
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• az egyezségben rendelkeztek-e a területi minimumot el nem érő tulajdoni hányadok valamely 
más tulajdonostárs tulajdoni hányadához történő hozzászámításáról a Foktftv. 12. §-a szerint; 

• a megosztás átvezetéséhez csatolt digitális és analóg műszaki munkarészek megfelelnek-e a 
Foktftv-ben és a 647/2020. Korm rendeltben foglalt feltételeknek;  

• ha a Foktftv. alapján az ingatlant egyetlen tulajdonostárs veszi tulajdonba, akkor a tulajdonba 
vétel a 16. §-ban és a 647/2020. Korm rendelet II. fejezetében foglalt részletszabályoknak 
megfelelően történt-e;  

• a Foktftv. 17. §-ában foglaltakra figyelemmel történt-e tulajdonszerzés; 

Az ellen őrzést végz ők hatásköre kiterjed:  

• A jogszabályban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

• A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügymenet 
vizsgálata 

o a tényfeljegyzés vizsgálata 

o az értesítések megtörténtének vizsgálata 

o az egyezégi dokumentációk ellenőrzése 

o az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges dokumentumok és műszaki 
munkarészek vizsgálata, digitális állományok vizsgálata beilleszhetőség 
szempontjából 

Az ellen őrzési terv tartalma:  

Az ellen őrzés tárgya, célja: a megosztás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történt -e 

Az ellen őrzés eszköze: irat ellenőrzés és adat ellenőrzés 

Az ellen őrzés fő szempontjai: jogszerűség és szakszerűség 

Az ellen őrzés id őszaka: 2023. január 01 – 2023. november 30. 

Az ellen őrzés ütemezése: félévente 2-2 ügy 

Az ellen őrzésben résztvev ők neve, beosztása: Csibi Norbert szakügyintéző, Gábor Sándor 
földmérési szakfelügyelő 

Szankció: - 

Ellenőrzésekr ől készített jelentés:  AM Főosztály részre: az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról 
készült jelentésben 

 

3.  

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszá molásáról és a földnek min ősülő ingatlanok 
jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rende zéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény III. 
fejezete szerinti eljárások vizsgálata, a földnek m inősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 

ingatlan-nyilvántartási rendezése 

Az egyes hatósági ellen őrzések jogszabályi háttere:  

• Az ingatlanügyi hatóság hivatalból áttekinti az ingatlan-nyilvántartásban földnek minősülő 
ingatlanok vonatkozásában tulajdonosként bejegyzett személy természetes személyazonosító 
adatait, illetve személyi azonosító jelét a beazonosíthatatlan állapotú ingatlanok jogi 
helyzetének rendezése céljából. 

• A beazonosíthatatlan személy adatainak kijavítása érdekében az ingatlanügyi hatóság 
összeveti a tulajdoni lapon szereplő adatokat a papírlapú okiratban fellelhető okiratok 
adataival, valamint a személyiadat- és a lakcímnyilvántartásban fellelhető adatokkal. Abban 
az esetben, ha az említett eljárások nem vezetnek eredményre, az ingatlanügyi hatóság 
hirdetmény útján deríti ki a tulajdonos személyét. 
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• Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartás adataiból tárja fel azokat az ingatlanokat, 
amelyek esetén a tulajdonos születési évétől számított 120 év már eltelt. 

• Az ingatlanügyi hatóság az ingatlanok jogi helyzetének rendezése érdekében hivatalból 
értesíti a jegyzőt a hagyatéki eljárás vagy a póthagyatéki eljárás megindítása céljából. 

• Ha a Foktftv. szerinti eljárások alapján az ingatlan tulajdonosa továbbra sem beazonosítható, 
abban az esetben erről az ingatlanügyi hatóság hivatalból határozatot hoz. 

2023. évben a Főosztálynak a következ őket kell kiemelten vizsgálnia (az ellen őrzések 
szempontjai):  

• Az ingatlanügyi hatóság hivatalból áttekinti az ingatlan-nyilvántartásban földnek minősülő 
ingatlanok vonatkozásában tulajdonosként bejegyzett személy természetes személyazonosító 
adatait, illetve személyi azonosító jelét a beazonosíthatatlan állapotú ingatlanok jogi 
helyzetének rendezése céljából. 

• A beazonosíthatatlan személy adatainak kijavítása érdekében az ingatlanügyi hatóság 
összeveti a tulajdoni lapon szereplő adatokat a papírlapú okiratban fellelhető okiratok 
adataival, valamint a személyiadat- és a lakcímnyilvántartásban fellelhető adatokkal. Abban 
az esetben, ha az említett eljárások nem vezetnek eredményre, az ingatlanügyi hatóság 
hirdetmény útján deríti ki a tulajdonos személyét. 

• Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartás adataiból tárja fel azokat az ingatlanokat, 
amelyek esetén a tulajdonos születési évétől számított 120 év már eltelt. 

• Az ingatlanügyi hatóság az ingatlanok jogi helyzetének rendezése érdekében hivatalból 
értesíti a jegyzőt a hagyatéki eljárás vagy a póthagyatéki eljárás megindítása céljából. 

• Ha a Foktftv. szerinti eljárások alapján az ingatlan tulajdonosa továbbra sem beazonosítható, 
abban az esetben erről az ingatlanügyi hatóság hivatalból határozatot hoz. 

Az ellen őrzést végz ők hatásköre kiterjed:  

• a Foktftv-ben előírt adategyeztetés vizsgálata 

• a Foktftv. szerinti változások átvezetése 

• a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezésével 
kapcsolatos eljárásokról készült statisztika ellenőrzése  

Az ellen őrzési terv tartalma:  

Az ellen őrzés tárgya, célja: az adategyeztetés és a változás átvezetése a jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően történjen 

Az ellen őrzés eszköze: irat és adatbázis ellenőrzés 

Az ellen őrzés fő szempontjai: jogszerűség és szakszerűség 

Az ellen őrzés id őszaka: 2023. január 01 – 2023. november 30. 

Az ellen őrzés ütemezése: adatbázisonként 5-5 ügy félévente 

Az ellen őrzésben résztvev ők neve, beosztása: Mótyovszki Róbert ügyintéző 

Szankció: - 

Ellenőrzésekr ől készített jelentés:  AM Főosztály részre: az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról 
készült jelentésben 
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2. Népegészségügyi F őosztály 

 

I. Közegészségügyi Osztály  

 

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy 

1. Az ellen őrzés tárgya:  

Csontokra ható étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése:  

Fő komponensként kalciumot és D-vitamint, valamint kalciumot-magnéziumot és cinket tartalmazó 
termékek esetében címkevizsgálat, valamint célzott laboratóriumi vizsgálat 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) EszCsM rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó 
jelölések vizsgálata és az 1924/2006/EK rendelet szerint engedélyezett/függőben lévő egészségre 
vonatkozó állítások ellenőrzése. Fő komponensként kalciumot és D-vitamint, valamint kalciumot-
magnéziumot és cinket tartalmazó készítmények esetében címkevizsgálat, célzott laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve.  

Az ellen őrzendő egységek körének és számának/arányának meghatározá sa: 

Címke ellenőrzési szám: - a Népegészségügyi Főosztályok illetékességi területén minimálisan 5 db 
csontokra ható készítmény jelölésének vizsgálata. 

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: - 10 megye tekintetében megyénként 1 db kalciumot és D-
vitamint tartalmazó készítmény - 10 megye tekintetében megyénként 1 db kalciumot-magnéziumot és 
cinket tartalmazó készítmény 

Koordináció/ ellen őrzések ütemezése: 2023. március 1. - május 31. 

Laboratóriumi mintavételezés- a vizsgálatot végző laboratóriummal egyeztetett időpontban 

Összefoglaló jelentés küldése: 2023. augusztus 31. 

Jogszabályi hivatkozás: 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény. 

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó 
jelölések vizsgálata és az 1924/2006/EK rendelet. 

 

2. Az ellen őrzés tárgya: 

Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt célcsoportot képező interneten forgalmazott 
potencianövelő termékek jelölésének és célzott laboratóriumi vizsgálatának elvégzése. 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) EszCsM rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó - a 
megmintázott készítmény tekintetében - jelölések vizsgálata és a 1924/2006/EK rendelet szerint 
engedélyezett/függőben lévő egészségre vonatkozó állítások ellenőrzése, gyógyszer-hatóanyag 
tartalomra vonatkozóan célzott laboratóriumi vizsgálatokkal. 

Az ellen őrzendő egységek körének és számának/arányának meghatározá sa: 

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: - megyénként 1 db interneten forgalmazott potencianövelő 
készítmény vizsgálata próbavásárlással 

Koordináció/ ellen őrzések ütemezése: 2023. március 1. - május 31. 

Összefoglaló jelentés küldése: 2023. augusztus 31. 

Jogszabályi hivatkozás: 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 
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Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó 
jelölések vizsgálata és az 1924/2006/EK rendelet. 

 

Kozmetikum 

1. Az ellen őrzés tárgya:  

Forgalomban lévő kozmetikai termékek címke ellenőrzése laborvizsgálattal kiegészítve 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

Minimum 5 db termék ellenőrzése az 1223/2009/EK rendeletnek, valamint a 246/2013. (VII. 2.) 
rendeletnek való megfelelés szempontjából. Kiemelten ellenőrizendő: 

- CPNP bejelentés 

- címke vizsgálat 

- minőség-megőrzési idő, magyar nyelvű felirat, összetétel 

- a címkén szerepel-e a felelős személy neve és elérhetősége 

Az ellen őrzendő egységek körének és számának/arányának meghatározá sa: 

Minimum 5 db termék ellenőrzése. 

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: - megyénként 1db gyermek smink termék ólom és kadmium 
tartalmának vizsgálata 

Koordináció/ ellen őrzések ütemezése: 2023. március 1. - november 30. 

Összefoglaló jelentés küldése: 2024. január 31. 

Jogszabályi hivatkozás: 

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

Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a kozmetikai 
termékekről 

 

Település-egészségügyi, Környezet-egészségügy 

1. Az ellen őrzés tárgya: 

A természetes fürdőhelyek, fürdővizekkel kapcsolatos egyes hatósági feladatok kiemelt kezelése 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

a) Az üzemeltetni kívánt fürdőhelyek listájának szezon előtti megyei jelentésének megküldése a 
kozegeszseg@nnk.gov.hu és a vizminoseg@nnk.gov.hu e-mail címre. 

b) A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a kijelölt monitoring pont koordinátáinak 
ellenőrzése, az adatok továbbítása az NNK részére. 

c) A természetes fürdővíz vizsgálatra feljogosított vizsgálólaboratóriumok 78/2008. (IV. 3.) Korm. 
rendeletben előírt kötelezettségeinek (helyszíni vizsgálatok megléte, megfelelő szabvány használata, 
időben történő jelentés) ellenőrzése. 

d) Szennyezési esetek megfelelő dokumentálása és kezelése, valamint az ütemterven kívüli (rövid 
távú szennyezési eseményhez, rendkívüli helyzet fennállásához kapcsolódó vagy rendkívüli, 
ütemterven kívüli) minták és rövidtávú szennyezési és rendkívüli helyzet esemény jelentése, a 
kozegeszseg@nnk.gov.hu, vizminoseg@nnk.gov.hu e-mail címekre. 

e) Fürdővízprofilok felülvizsgálata és új fürdővizek profiljának megalkotása és megküldése a 
kozegeszseg@nnk.gov.hu e-mail címre. 

f) Fürdővizek osztályba sorolásának elvégzése, kiadott határozatok megküldése a 
kozegeszseg@nnk.gov.hu e-mail címre. 
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g) Nyilvánosság bevonásával kapcsolatos szöveges, illetve a természetes fürdőhelyek szezonzáró 
táblázatos jelentés megküldése a kozegeszseg@nnk.gov.hu és a vizminoseg@nnk.gov.hu e-mail 
címre. 

Az ellen őrzendő egységek körének és számának/arányának meghatározá sa: 

Természetes fürdőhelyek, fürdővizek – 100%-a. 

Ellenőrzési id őszak/ ellen őrzések ütemezése: 2023. május 1. - november 15. 

Jelentések és feladat elvégzések határideje: 

a) 2023. május 31. 

b) 2023. május 31. 

c) folyamatos 

d) azonnal és folyamatosan 

e) új és újranyitott strandok esetén az első szezon vége, a többi esetben változás esetén, illetve a 
jogszabályban előírt időközönként 

f) NNK adatközlését követően  

g) 2023. november 15. 

Jogszabályi hivatkozás: 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény. 

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

 

2. Az ellen őrzés tárgya: 

 Szezonális és folyamatosan üzemelő medencés fürdők ellenőrzése 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

A 37/1996.(X. 18.) NM rendelet és és a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 
24.) Korm. rendelet szerinti hatósági ellenőrzések, vízminőség-vizsgálatok végzése és jelentések 
küldése a táblázatok kitöltésével, megyei összesítésben: 

a) szezon előtti jelentés, 

b) zárójelentés, 

c) folyamatosan üzemelő medencés fürdők jelentése, 

d) fertőtlenített töltő-ürítő medencék ellenőrzése. 

Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a vízóra meglétére, valamint a megfelelő pótvízmennyiség 
ellenőrzésére. 

A megye által összesített adatok megküldése az országos tisztifőorvosnak az 
kozegeszseg@nnk.gov.hu  e-mail címre. 

Az ellen őrzendő egységek körének és számának/arányának meghatározá sa: 

Szezonálisan és folyamatosan üzemelő medencés fürdők 100%-a. 

Koordináció/ ellen őrzések ütemezése: 2023. március 1. - december 31. 

Jelentések és feladat elvégzések határideje: 

a) 2023. június 15. 

b) 2023. október 15. 

c) 2023. február 15. 

d) 2023. október 15. 

Jogszabályi hivatkozás: 
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Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény. 

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.8.) NM 
rendelet.  

 

Kémiai biztonság 

1. Az ellen őrzés tárgya:  

Biocid termékek jogszerű forgalmazhatóságának ellenőrzése. 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása:  

Tiltott hatóanyagokat tartalmazó termékek kivonása, valamint jóváhagyott, ill. jóváhagyás alatt álló 
hatóanyagokat tartalmazó biocod termékek ellenőrzése forgalmazásuk jogszerűségének tekintetében. 

Az ellen őrzendő egységek körének és számának/arányának meghatározá sa:  

Illetékességi területenként járásonként 4 db termék/félév. 

Koordináció/ ellen őrzések ütemezése: 2023. január 1. - december 31. 

Jelentések megküldése:  

negyedévente az aktuális időszakot követő hónap 15-ig. 

Jogszabályi hivatkozás:  

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 
2.) Korm. rendelet 

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet 

A  biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. 
(VIII. 28.) Korm. rendelet 

 

2. Az ellen őrzés tárgya:  

REACH korlátozás szerinti ellenőrzés: tetoválásra szánt keverékekre vonatkozó egyes követelmények 
ellenőrzése. 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása:  

A REACH rendelet XVII. melléklet 75. bejegyzés 2. oszlopának 7. és 8. pontjai szerinti előírások 
ellenőrzése. 

A feladat célja az említett pontok szerinti címkekövetelmények ellenőrzése, továbbá a tetoválófestékek 
beszerzési és forgalmazási körülményeinek megismerése az esetleges későbbi analitikai 
vizsgálatokkal is kiszélesített ellenőrzések megalapozása érdekében (korlátozás 1-6 pontjai). 

Az ellen őrzendő egységek körének és számának/arányának meghatározá sa:  

Megyénként 5 db gyártó, importáló, forgalmazó és/vagy felhasználó (tetováló szalon). 

Koordináció/ ellen őrzések ütemezése: 2023. január 1. - december 31. 

Jelentések megküldése:  

negyedévente, az aktuális időszakot követő hónap 15-ig. 

Jogszabályi hivatkozás:  

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 
2.) Korm. rendelet 
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Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

 

3. Az ellen őrzés tárgya:  

Importálók és importált termékek ellenőrzése. 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása:  

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a NAV központi adatszolgáltatással azonosított importálók esetén 
a REACH rendelet szerinti regisztrációs és esetleges engedélyezési kötelezettség ellenőrzése, 
valamint a CLP rendelet szerinti harmonizált osztályozás megfelelőségének (importált anyagok) és a 
méregközponti bejelentés megtételének (új importált keverékek) ellenőrzése. 

Az ellen őrzendő egységek körének és számának/arányának meghatározá sa:  

A szolgáltatott adatok alapján, lehetőség szerint min. 10 - max. 25 db importőr  

Az össz ellenőrzésszámon belül, az illetékességi terület adottságai alapján lehet a kötelezettségek 
ellenőrzését beosztani, de mindegyik kötelezettséget valamilyen db számban ellenőrizni kell (tehát 
REACH szerinti regisztráció és esetlegesen engedélyezés, CLP szerinti harmonizált osztályozás és 
méregközponti bejelentés). 

Koordináció/ ellen őrzések ütemezése: 2023. január 1. - december 31. 

Jelentés küldése:  

negyedévente az aktuális időszakot követő hónap 15-ig. 

Jogszabályi hivatkozás:  

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 
2.) Korm. rendelet 

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 

 

4. Az ellen őrzés tárgya:  

Részvétel a Forum REF-11 egységes végrehajtási projektben: biztonsági adatlapok ellenőrzése 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása:  

A projekt célja a REACH rendelet ((EU) 2020/878 rendelet által módosított) II. melléklete szerint 
összeállítandó biztonsági adatlapok ellenőrzése 

Az ellen őrzendő egységek körének és számának/arányának meghatározá sa:  

Megyénként legalább 10 db, a REACH rendelet 31. cikke alapján biztonsági adatlap átadására 
(összeállítására) kötelezett szállító 

Koordináció/ ellen őrzések ütemezése: 2023. január 1. - december 31. 

Jelentés küldése: folyamatosan. 

Jogszabályi hivatkozás:  

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 
2.) Korm. rendelet 
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Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

 

5. Az ellen őrzés tárgya:  

NMP (1-metil-2-pirrolidon) korlátozás ellenőrzése. 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása:  

A REACH rendelet XVII. mellékletének 71. bejegyzésében szereplő 1-metil-2-pirrolidonra vonatkozó 
korlátozás ellenőrzése. 

Az ellen őrzendő egységek körének és számának/arányának meghatározá sa:  

Gyártók, továbbfelhasználók, forgalmazók (vegyipari cégek, tisztítószer- és gyógyszeripari cégek, 
látszerészek) ahol található érintett termék. 

Koordináció/ ellen őrzések ütemezése: 2023. január 1. - december 31. 

Jelentés küldése: negyedévente az aktuális időszakot követő hónap 15-ig. 

Jogszabályi hivatkozás:  

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény. 

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 
2.) Korm. rendelet 

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

 

6. Az ellen őrzés tárgya:  

Intermedierek regisztrációjának ellenőrzése. 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása:  

A REACH rendelet szerint intermediert regisztrált cégek ellenőrzése: a regisztrált anyag(ok) 
felhasználása(i) megfelel(nek)-e a REACH 3. cikkének 15. pontjában szereplő intermedier 
definíciójának, és betartják-e a 17. cikk (3) bekezdése, illetve a 18. cikk (4) bekezdése szerinti 
szigorúan ellenőrzött feltételeket. 

Az ellen őrzendő egységek körének és számának/arányának meghatározá sa:  

Regisztrálók (gyártók, és importőrök), ahol találhatók. 

Koordináció/ ellen őrzések ütemezése: 2023. július 1. - december 31. 

Jelentés küldése:  

negyedévente az aktuális időszakot követő hónap 15-ig. 

Jogszabályi hivatkozás:  

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 
2.) Korm. rendelet 

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

 

7. Az ellen őrzés tárgya:  

Citromsav, valamint citromsavat tartalmazó öko tisztítószerek osztályozásának ellenőrzése. 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása:  
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A Bizottság (EU) 2021/849 felhatalmazáson alapuló rendeletével módosított 1272/2008/EK rendelet 
(CLP rendelet) VI. melléklete alapján meghatározásra került a citromsav harmonizált osztályozása és 
címkézése. A forgalomban lévő citromsavat tartalmazó termékek harmonizált osztályozásának és 
címkézésének ellenőrzése. 

Az ellen őrzendő egységek körének és számának/arányának meghatározá sa:  

Forgalmazóktól kiindulva, eljutni az osztályozást végző kötelezettekig. 

Megyénként legalább 5 db termék. 

Koordináció/ ellen őrzések ütemezése: 2023. július 1. - december 31. 

Jelentés küldése:  

negyedévente az aktuális időszakot követő hónap 15-ig. 

Jogszabályi hivatkozás:  

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény. 

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 
2.) Korm. rendelet 

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 

 

8. Az ellen őrzés tárgya:  

A veszélyes anyagok és keverékek címkéjén szereplő P mondatok relevanciájának ellenőrzése. 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása:  

A CLP rendelet 17. cikke alapján a veszélyesként besorolt és csomagolásban elhelyezett anyagot 
vagy keveréket adott esetben a 22. cikk szerinti, megfelelő, releváns óvintézkedésre vonatkozó 
mondatokkal kell ellátni. Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok megválasztása a IV. melléklet 1. 
részében előírt kritériumok és az elsőbbségi elvek felhasználása szerint történik, figyelembe véve a 
figyelmeztető mondatokat és az anyag vagy keverék tervezett vagy ismert felhasználását vagy 
felhasználásait. A vizsgált termékek címkéjén lévő P-mondatok relevanciájának ellenőrzése. 

Az ellen őrzendő egységek körének és számának/arányának meghatározá sa:  

Forgalmazóktól kiindulva, eljutni az osztályozást végző kötelezettekig. 

Megyénként legalább 10 db termék. 

Koordináció/ ellen őrzések ütemezése: 2023. július 1. - december 31. 

Jelentés küldése:  

negyedévente az aktuális időszakot követő hónap 15-ig 

Jogszabályi hivatkozás:  

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény. 

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 
2.) Korm. rendelet 

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 
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II. Járványügyi Osztály  

 

Kórházhigiéné 

1. Az ellen őrzés tárgya: 

A 2022. február 1-től módosított OSZIR MRK (multirezisztens kórokozó) modulba rögzített MRK 
fertőzések bejelentéseinek ECDC esetdefinícióknak való megfelelése, validációs vizsgálata 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

A fekvőbeteg-ellátó intézményekben meghatározott számú, multirezisztens kórokozó okozta 
fertőzésre vonatkozó bejelentés validációs vizsgálata az ECDC esetdefinícóknak való megfelelés 
szempontjából. 

Az ellen őrzendő egységek körének és számának/arányának meghatározá sa: 

Fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatók. 

Az ellen őrzések ütemezése: 

2023. március 1. - december 31. 

Jogszabályi hivatkozás: 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény. 

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, 

A 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e 
tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről, 

Az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről. 

 

2. Az ellen őrzés tárgya: 

Az intézményi infekciókontroll és antibiotikum bizottságok működésének és az intézményi 
antimikrobiális stewardship struktúrák felmérése 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

A fekvőbeteg-ellátó intézményekben az IIAB-ok működésével-működtetésével kapcsolatos helyi 
gyakorlatok, célok és eredmények felmérése, valamint az intézményi antimikrobiális stewardship 
struktúrák felmérése. 

Az ellen őrzendő egységek körének és számának/arányának meghatározá sa: 

Fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatók. 

Az ellen őrzések ütemezése: 

2023. március 1. - december 31. 

Jogszabályi hivatkozás: 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény. 

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet. 

A 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e 
tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről. 

 

Dezinszekció és Deratizáció 

1. Az ellen őrzés tárgya: 
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Földi kémiai szúnyogirtás ellenőrzése 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

A megyében földi kémiai szúnyogirtást végző minden vállalkozás tevékenységének ellenőrzése 
legalább egy alkalommal. Az ellenőrzés során a földi kémiai szúnyogirtás vonatkozó jogszabályoknak 
való megfelelését, a szúnyogirtó kezelés szakszerűségét vizsgáljuk. 

Az ellen őrzendő egységek körének és számának/arányának meghatározá sa: 

A megyében földi kémiai szúnyogirtást végző vállalkozások. 

Koordináció/ ellen őrzések ütemezése: 

2023. október 31. 

Jogszabályi hivatkozás: 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény. 

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet. 

 

Fertőtlenítés 

1. Az ellen őrzés tárgya: 

Kézfertőtlenítőszer adagolók ellenőrzése 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

A népegészségügyi hivatalok illetékességi területén lévő fekvőbeteg ellátó intézmények 
belgyógyászati osztályán ellenőrizzék az egészségügyi dolgozók, a betegek és a látogatók részére a 
kézfertőtlenítés végrehajtásához szükséges kézfertőtlenítőszer adagolók meglétét és annak minden 
esetben kézfertőtlenítőszerrel való feltöltöttségét. 

Az ellen őrzendő egységek körének és számának/arányának meghatározá sa: 

Fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatók. 

Az  ellen őrzések ütemezése: 

2023. március 1. - december 31. 

Jogszabályi hivatkozás: 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény. 

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet. 

 

Egészségügyi igazgatás 

1. Az ellen őrzés tárgya: 

Az onkológiai fekvőbeteg-ellátást és az onkológia osztály szervezeti keretében kúraszerű ellátást 
nyújtó szolgáltatók vonatkozásában a személyi, tárgyi, szakmai környezeti feltételek és a 
dokumentáció vizsgálata. 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

A kúraszerű ellátás 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározott ápolás szakmai 
feltételeinek ellenőrzése. A szakfelügyeleti ellenőrzés célja azt vizsgálni, hogy megfelelnek-e a 
kúraszerű ellátást működtető egészségügyi szolgáltatók a személyi, tárgyi, szakmai,-környezeti 
feltételeknek és a kötelezően vezetendő dokumentációs jogszabályi előírásnak. 

Az ellen őrzendő egységek körének és számának/arányának meghatározá sa: 

 Az ellenőrzést helyszíni vizsgálat keretében, a fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 
által működtetett ellátások vonatkozásában kell elvégezni. Szolgáltatónként legalább 2 db 
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betegdokumentáció szakmai szempontú (ide értve az Eütv. 136. §-ában foglaltakat is) vizsgálatával 
kiegészítve. 

Az ellen őrzések ütemezése: 

2023. január 1. - december 31. 

Jogszabályi hivatkozás: 

A z egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. 
(X. 20.) ESzCsM rendelet. 

 

 



39 

 

3. Családtámogatási és Társadalombiztosítási F őosztály 

 

3.1. Családtámogatási Osztály 

 

A lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos felad atokat ellátó szakterület, mint 
lakástámogatási hatóság tervezett ellen őrzései 

I. Jogszabályi háttér 

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. 
(II.10.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése és a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 
igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 33. § 
(2) bekezdése. 

II. Az ellen őrzés tárgya, célja 

A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele jogszerűségének, az új lakások 
építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. 
rendelet 17. §-ában, illetőleg a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi 
otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés b) 
pontjában foglaltak szerinti támogatotti nyilatkozatok tartalmi megfelelősségének vizsgálata. 

Az ellenőrzések célja a lakáscélú állami támogatás jogszerű igénylésének és felhasználásának 
vizsgálata, a jogosulatlan felhasználás feltárása. 

III. Ellenőrzési id őszak 

2022. január 1. – 2022. december 31.  

IV. Az ellen őrzés típusa, ütemezése 

Célellenőrzés. 

Az ellenőrzések ütemezése 

2023. november 1. - 2023. december 31. 

V. Az ellen őrzés eszköze 

Adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatáskérés. 

VI. Az ellen őrzés szempontrendszere 

A támogatások folyósításában közreműködő hitelintézetek által rögzített, a támogatás 
igénybevételére vonatkozó adatok, illetőleg a Lak-Hat informatikai adatbázisban rögzített, 
visszafizetési kötelezettséget megállapító hatósági határozatok adatainak egyeztetése. 

 

3.2. Nyilvántartási és Ellen őrzési Osztály 

 

Az egészségbiztosítási szakterületet érint ő tervezett ellen őrzések 

I. Jogszabályi háttér 

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 81. § és az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 98-102. §-a. 

II. Az ellen őrzés tárgya, célja 

A társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók jogszabályban meghatározott 
társadalombiztosítási kifizetőhelyi és nyilvántartási feladatai ellátásának hatósági és felügyeleti 
ellenőrzése. 
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A társadalombiztosítási kifizetőhelyek nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségei, 
pénzbeli, illetve baleseti ellátások elbírálásához, folyósításához és nyilvántartásához 
kapcsolódó jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. 

Az ellenőrzések célja a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy 
megsértésének megállapítása, valamint az ellátások megállapításával, folyósításával, 
nyilvántartásával összefüggő jogosultsági és egyéb feltételek vizsgálata. 

III. Ellenőrzési id őszak 

A mellékletekben foglaltak szerint. 

IV. Az ellen őrzés típusa, ütemezése 

Átfogó ellenőrzés. 

Az ellenőrzések ütemezése a mellékletben foglaltak szerint. 

2023. I. félév: 25 foglalkoztató 

2023. II. félév: 25 foglalkoztató 

V. Az ellen őrzés eszköze 

Adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatáskérés, helyszíni ellenőrzés. 

VI. Az ellen őrzések szempontrendszere  

A társadalombiztosítási kifizetőhelyen, az elévülési időn belül (5 év) legalább egy alkalommal átfogó 
egészségbiztosítási szakellenőrzés végrehajtása.  

A nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy nem az előírt módon teljesítő 
társadalombiztosítási kifizetőhelyek kiszűrése. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 
megállapításához szükséges adatok tisztázása.  
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A Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 

2023. évi hatósági ellenőrzési tervének 1. sz. melléklete 

                

s.sz.  Kifizet őhely megnevezése székhelye 
tb. 

azonosító  adószám ellen őrzési id őszak 
ell. 

típusa 
ellenőrzés 
ütemezése 

1 
Országos Mentális, 
Ideggyógyászati Intézet Budapest 251403416 

15846035-2-
42 

2018.05.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30.  

2 
Szent Margit Rendelőintézet 
Nonprofit Kft. Budapest 133782913 

21813278-2-
41 

2018.09.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

3 
Országos Korányi Pulmonológiai 
Intézet Budapest 73113 

15309783-2-
43 

2018.10.01. - ell. Megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

4 
Országos Sportegészségügyi 
Intézet Budapest 74314 

15309721-2-
43 

2018.11.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

5 Mamutec Hungary Kft. Gyomaendrőd 5533511 
12559147-2-
04 

2018.05.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

6 Berényi Téglaipari Kft. Mezőberény 366714 
11047038-2-
04 

2019.06.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig záró 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

7 
Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezet Gádoros 352217 

10079979-2-
04 

2018.06.01. - ell. Megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

8 Bánhegyes-Agro Kft. Nagybánhegyes 372110 
11059974-2-
04 

2018.06.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

9 Macskási Tejtermelő Zrt. Füzesgyarmat 371416 
11892625-2-
04 

2018.06.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

10 Mező-Partner Kft. Gádoros 365513 
11044406-2-
04 

2018.06.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

11 Rehabil Kft. Békés 127480412 
12963526-1-
04 

2018.07.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 
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12 Gyulai Fafém Bútor Zrt. Gyula 1255517 
11878238-2-
04 

2018.07.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

13 
Dombegyházi Agrár Termelő és 
Szolg. Zrt. Dombegyház 17807514 

12702297-2-
04 

2018.07.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig záró 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

14 Budapesti Szent Ferenc Kórház Budapest 224618 
18079777-1-
41 

2018.07.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

15 
Szlovák Gimnázium Általános Isk., 
Óvoda Békéscsaba 71986316 

15345091-2-
04 

2018.08.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

16 
Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Dévaványa 218424213 

16656088-1-
04 

2018.08.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

17 UMATO Kötöttárúgyártó Kft. Békéscsaba 361216 
11042002-2-
04 

2018.08.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

18 Linamar Hungary Kft. Orosháza 347817 
10732346-2-
04 

2018.08.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

19 
Nicolae Balcescu Román 
Gimnázium Gyula 217534619 

15819615-2-
04 

2018.08.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

20 
Szlovák Két Tanítási Nyelvű Iskola 
és Óvoda Tótkomlós 217572618 

15822538-2-
04 

2018.08.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

21 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Német Önk. Békéscsaba 235035211 

15828345-1-
04 

2018.08.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

22 
Nemzeti Ménesbirtok és 
Tangazdaság Zrt. Mezőhegyes 361518 

11043924-2-
04 

2018.09.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

23 Cerlux Kft. Orosháza 358711 
10487802-2-
04 

2018.09.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

24 
Alföldvíz Regionális Vízközmű-
szolgáltató Zrt. Békéscsaba 134978412 

13100887-2-
04 

2018.10.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 

25 Szkaliczki és Társai Kft. Orosháza 71891811 
11058244-2-
04 

2018.10.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.01.01. - 
2023.06.30. 
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26 
TAPPE Hulladékgazdálkodási 
Köztiszt. Kft. Békéscsaba 71790519 

11043010-2-
04 

2018.10.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

27 Univerzál Zrt. Békéscsaba 346110 
10728790-2-
04 

2018.11.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

28 Gyomai Kner Nyomda Zrt. Gyomaendrőd 358517 
11048572-2-
04 

2019.01.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

29 
Gál Ferenc Egyetem, Technikum, 
Szakképző Békés 231162316 

18654075-2-
04 

2019.01.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

30 Tarcsai Agrár Zrt. Köröstarcsa 155130714 
13727396-2-
04 

2019.01.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

31 Csabakonyha Kft. Békéscsaba 196713315 
23172261-2-
04 

2019.01.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

32 Javipa Nyomdaipari Kft. Békéscsaba 71742611 
10420382-2-
04 

2019.02.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

33 Gyulai Várfürdő Kft. Gyula 360813 
11049755-2-
04 

2019.02.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

34 
Guardian Orosháza Korlátolt 
Felelősségű Társ Orosháza 348813 

10219151-2-
04 

2019.03.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

35 DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. Békéscsaba 234719613 
25448717-2-
04 

2019.03.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

36 Béke Agrár Kft. Orosháza 222368110 
24860183-2-
04 

2019.04.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

37 Vetaker Kft. Vésztő 370916 
11044815-2-
04 

2019.04.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

38 
Orosseed Növénytermesztő 
Szövetkezet Orosháza 356514 

11043498-2-
04 

2019.04.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

39 
Két Tanítási Nyelvű Szerb 
Általános Iskola Battonya 199843813 

16655692-1-
04 

2019.05.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 
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40 Csorvási Gazdák Zrt. Csorvás 223431613 
24941554-2-
04 

2019.05.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

41 MAS 2003 Kft. Tótkomlós 130923915 
13052100-2-
04 

2019.05.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

42 
Battonyai Dózsa Mezőgazdasági 
Zrt. Battonya 3126919 

12467642-2-
04 

2019.05.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

43 Románvárosi Óvoda Gyula 224147315 
16656222-1-
04 

2019.05.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

44 Marzek Kner Packaging Kft. Békéscsaba 2876213 
12493171-2-
04 

2019.06.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

45 
Vésztői Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Vésztő 255731515 

15779289-1-
04 

2018.05.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

46 
Mécses Szolgáltató Közösség 
Egyesülete Mezőberény 122929411 

18382828-1-
04 

2019.07.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

47 
Katicabogár Evangélikus Német 
Nemz. Óvoda Mezőberény 199438412 

18219557-1-
04 

2019.07.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

48 
Élésker Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. Gyula 359815 

10607282-2-
04 

2019.07.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

49 
Magdu Lucian Román Ált. Iskola és 
Óvoda Battonya 199803412 

16655685-1-
04 

2019.07.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

50 Pannon Fine Food Kft. Orosháza 192887815 
13956444-2-
04 

2019.08.01.- ell. megkezdését megelőző 
hónap végéig átfogó 

2023.07.01. - 
2023.12.31. 

 



 

4. Gyámügyi és Igazságügyi F őosztály 

 

I. 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi  Főosztály  
Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály ellen őrzési rendje 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal nevében a szakmai irányító által 2023. évre kiadott országos 
ellenőrzési terve alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 32. § a) pontja szerint Békés megyére kiterjedő 
illetékességgel a szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos hatósági tevékenység, 
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóságok szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § a) 
pontja szerinti, a települési önkormányzat jegyzőjének és a gyámhivatalnak az I. fokú gyámhatósági 
feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági feladat- és hatáskörgyakorlás ellenőrzésére az alábbi 
ellenőrzési tervet adom ki. 

1. 

A járási hivatal I. fokú gyámügyi és gyermekvédelmi  hatósági tevékenységének  
átfogó ellen őrzése  

Átfogó ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:   

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóságok 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyár.) 13. § 
a) pontja, 14. § (1) bekezdése. 

Átfogó ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv:  

Békés Megyei Kormányhivatal 

Átfogó ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv felel ős vezetője:  

Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán 

Átfogó ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv nevében eljáró f őosztály: 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

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

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály  
Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály  
Dr. Simon Norbert osztályvezető 

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

Dr. Szabó Kinga kormánytisztviselő  
Dr. Kerekes Éva kormánytisztviselő  
Rácz Erika kormánytisztviselő  
Farkasné Domokos Erika kormánytisztviselő 

Átfogó ellen őrzés tárgya: 

A járási hivatalnak a Gyár. szerinti feladat- és hatáskörébe tartozó valamennyi I. fokú gyámügyi és 
gyermekvédelmi hatósági tevékenység törvényességi szakszerűségi ellenőrzése, amelynek keretében 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.), az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény (Ákr.), illetve a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) rendelkezéseinek alkalmazása kerül 
ellenőrzésre. 

Az ellen őrzés típusa: 

Átfogó ellenőrzés. 

Az átfogó ellen őrzés formája: 
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Törvényességi szakszerűségi ellenőrzés. 

Átfogó ellen őrzés ellen őrzési id őszaka:  

2022. év január hó 1. napjától 2022. év december hó 31. napjáig. 

Átfogó ellen őrzés módja: 

Adat- és információkérés, iratellenőrzés, szúrópróbaszerű hatósági ügyiratbekéréssel. 

Átfogó ellen őrzés alá vont járási hivatalok és az ellen őrzés ütemezése: 

BÉKÉS MEGYE 

2023. év havi bontás: Járási hivatal neve és székhelye: 

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

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

 

Átfogó ellen őrzés lezárása: 

A Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán a főosztályvezető előterjesztése alapján az 
ellenőrzési év lezárását követ ő 15 napon belül  elfogadja az éves ellenőrzési terv végrehajtását. 

 

2. 

A jegyz ő I. fokú feladat- és hatáskörébe tartozó gyermekvéd elmi hatósági ügyek  
jogszer űségi ellen őrzése  

A jogszer űségi ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:   

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóságok 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyár.) 13. § 
a) pontja, 14. § (1) bekezdése. 

A jogszer űségi ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv:  

Békés Megyei Kormányhivatal 

A jogszer űségi ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv felel ős vezetője:  

Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán 

A jogszer űségi ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv nevében eljáró f őosztály: 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

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

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály  
Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály  
Dr. Simon Norbert osztályvezető 

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

Dr. Szabó Kinga kormánytisztviselő  
Dr. Kerekes Éva kormánytisztviselő  
Rácz Erika kormánytisztviselő  
Farkasné Domokos Erika kormánytisztviselő 

A jogszer űségi ellen őrzés tárgya:  

A jegyzőnek a Gyár. szerinti, valamennyi feladat- és hatáskörébe tartozó I. fokú gyermekvédelmi 
hatósági ügyeket érintően, a Ptk., az Ákr., a Gyvt. és a Gyer. rendelkezéseinek alkalmazása kerül 
ellenőrzésre. 
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Az ellen őrzés típusa:  

Jogszerűségi ellenőrzés. 

A jogszer űségi ellen őrzés módja: 

Adat és információkérés, iratellenőrzés, szúrópróbaszerűen hatósági ügyiratbekéréssel. 

A jogszer űségi ellen őrzés által érintett id őszak:   

2022. év január hó 1. napjától 2022. év december hó 31. napjáig. 

A jogszer űségi ellen őrzések ütemezése negyedéves bontásban: 

BÉKÉS MEGYE 

2023. évi  
negyedéves bontás: Jegyző: 

I. negyedév 

január 1. - március 31. 

Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  
(Kaszaper, Nagybánhegyes, Végegyháza) 

5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. 

Gyula Város Jegyzője 

5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

Nagyszénás Nagyközség Jegyzője 

5931 Nagyszénás, Hősök útja 9. 

II. negyedév 

április 1. – június 30. 

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  
(Kevermes, Kisdombegyház, Magyardombegyház) 

5744 Kevermes, Jókai utca 1. 

Kétegyháza Nagyközség Jegyzője 

5741 Kétegyháza, Fő tér 9. 

Orosháza Város Jegyzője 

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 

III. negyedév 

július 1. – szeptember 30 

Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  
(Kondoros, Kardos) 

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. 

Körösladány Város Jegyzője 

5516 Körösladány, Dózsa György út 2. 

Szeghalom Város Jegyzője 

5521 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 

IV. negyedév 

október 1. – december 
31. 

Zsadányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  
(Zsadány, Sarkadkeresztúr) 

5537 Zsadány, Béke utca 8. 

Mezőkovácsháza Város Jegyzője 

5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. 

 

A jogszer űségi ellen őrzés lezárása: 

A Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán a főosztályvezető előterjesztése alapján az 
ellenőrzési év lezárását követ ő 15 napon belül  elfogadja az éves ellenőrzési terv végrehajtását. 
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3. 

A gyámügyi igazgatás tekintetében a gyermeki és ügy féli jogok, továbbá a fogyatékkal él ő 
személyek jogainak biztosítása érdekében kiemelt cé lvizsgálatok 

 

3.1. / A kiemelt célvizsgálat tárgya:  

A támogató kirendelésének gyámhatósági gyakorlata. 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős szerv:  

Békés Megyei Kormányhivatal 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős szerv vezet ője:  

Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős szerv nevében eljáró f őosztály: 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

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

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály  
Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály  
Dr. Simon Norbert osztályvezető 

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

Dr. Szabó Kinga kormánytisztviselő  
Dr. Kerekes Éva kormánytisztviselő  
Rácz Erika kormánytisztviselő  
Farkasné Domokos Erika kormánytisztviselő 

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak:  

2022. év január hó 1. napjától 2022. év december hó 31. napjáig. 

A kiemelt célvizsgálat alá vont járási hivatalok: 

Békés Megyei Kormányhivatal valamennyi járási hivatala. 

A kiemelt célvizsgálat módszere: 

A vizsgált időszakra vonatkozó valamennyi eljárás vonatkozásában a mellékelt táblázat szerinti 
adatszolgáltatás és szöveges értékelés különös figyelemmel azon indokokra és érvekre, melyek 
alapján az érintett személy nem kérte a támogató kirendelését. 

A kiemelt célvizsgálat lezárása: 

A kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról készült megyei összefoglalót a Békés Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály főosztályvezetőjének előterjesztése alapján a 
Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán 2023. év május hó 15. napjáig  felterjeszti a 
Belügyminisztérium részére, a gyergyam@bm.gov.hu címre. 

 

3.2. / A kiemelt célvizsgálat tárgya:  

A gyámhatóság feljelentés tételi kötelezettségének megvalósulása. 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős szerv:  

Békés Megyei Kormányhivatal 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős szerv vezet ője:  

Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős szerv nevében eljáró f őosztály: 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
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A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali 
beosztása: 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály  
Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály  
Dr. Simon Norbert osztályvezető 

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

Dr. Szabó Kinga kormánytisztviselő  
Dr. Kerekes Éva kormánytisztviselő  
Rácz Erika kormánytisztviselő  
Farkasné Domokos Erika kormánytisztviselő 

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak:  

2022. év január hó 1. napjától 2022. év december hó 31. napjáig. 

A kiemelt célvizsgálat alá vont járási hivatalok: 

Békés Megyei Kormányhivatal valamennyi járási hivatala. 

A kiemelt célvizsgálat módszere: 

A vizsgált időszakra vonatkozó valamennyi érintett eljárás vonatkozásában a mellékelt táblázat 
szerinti adatszolgáltatás és szöveges értékelés.  

A kiemelt célvizsgálat lezárása: 

A kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról készült megyei összefoglalót a Békés Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály főosztályvezetőjének előterjesztése alapján a 
Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán 2023. év szeptember hó 15. napjáig  felterjeszti a 
Belügyminisztérium részére, a gyergyam@bm.gov.hu címre. 

 

3.3. / A kiemelt célvizsgálat tárgya:  

A családbafogadás engedélyezésével és a családbafogadás felülvizsgálatával kapcsolatos 
gyámhatósági tevékenység vizsgálata, különös figyelemmel a jogintézmény „átmeneti jellegének” 
érvényesülésére. 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős szerv:  

Békés Megyei Kormányhivatal 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős szerv vezet ője:  

Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős szerv nevében eljáró f őosztály: 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

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

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály  
Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály  
Dr. Simon Norbert osztályvezető 

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

Dr. Szabó Kinga kormánytisztviselő  
Dr. Kerekes Éva kormánytisztviselő  
Rácz Erika kormánytisztviselő  
Farkasné Domokos Erika kormánytisztviselő 

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak:  

2022. év január hó 1. napjától 2022. év december hó 31. napjáig. 

A kiemelt célvizsgálat alá vont járási hivatalok: 
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Békés Megyei Kormányhivatal valamennyi járási hivatala. 

A kiemelt célvizsgálat módszere: 

A vizsgált időszakra vonatkozó valamennyi alap és felülvizsgálati eljárás vonatkozásában a mellékelt 
táblázat szerinti adatszolgáltatás és szöveges értékelés.  

A kiemelt célvizsgálat lezárása: 

A kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról készült megyei összefoglalót a Békés Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály főosztályvezetőjének előterjesztése alapján a 
Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán 2023. év november hó 15. napjáig  felterjeszti a 
Belügyminisztérium részére, a gyergyam@bm.gov.hu címre. 

 

4. 

Szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbe ni ellátások  
kiemelt célvizsgálata 

4.1. / A kiemelt célvizsgálat tárgya:  

Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítására vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályi 
előírások érvényesülésének vizsgálata a járási hivatalok esetében különös tekintettel: 

- az ellátás jogcímének (foglalkoztatást helyettesítő támogatás / egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás) megállapítására, 

- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás esetében az ellátás összegének 
megállapítására, 

- hó közben benyújtott kérelem esetén a töredék havi ellátás számítására 

vonatkozó szabályok érvényesülésére. 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős szerv:  

Békés Megyei Kormányhivatal 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős szerv vezet ője:  

Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős szerv nevében eljáró f őosztály:  

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

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

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály  
Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály  
Dr. Simon Norbert osztályvezető 

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

Dr. Szabó Kinga kormánytisztviselő  
Dr. Kerekes Éva kormánytisztviselő  
Rácz Erika kormánytisztviselő  
Farkasné Domokos Erika kormánytisztviselő 

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak:  

2022. év január hó 1. napjától 2022. év december hó 31. napjáig. 

A kiemelt célvizsgálat alá vont járási hivatalok:  

Békés Megyei Kormányhivatal valamennyi járási hivatala. 

A kiemelt célvizsgálat módszertana:  

Iratellenőrzés, szúrópróbaszerűen hatósági ügyiratbekéréssel, járásonként legalább 10 db irat, a 
döntés jellege szerint vegyesen (megállapítás, elutasítás) oly módon, hogy járásonként legalább 4 db 
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az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultsággal kapcsolatos ügy kerül 
vizsgálatra, - amennyiben a vizsgált időszakban kevesebb, mint 10 döntés áll rendelkezésre, úgy az 
ügyek teljes körű vizsgálatával, - továbbá szükség esetén helyszíni ellenőrzéssel.  

A kiemelt célvizsgálat lezárása:  

A Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán a kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról 
készült megyei összefoglalót a főosztályvezető és a végrehajtásért felelős osztályvezető 
előterjesztése alapján elfogadja és azt 2023. év július hó 31. napjáig  megküldi az stf@bm.gov.hu e-
mail címre. 

 

4.2. / A kiemelt célvizsgálat tárgya:  

A gyermektartásdíj megelőlegezésére vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályi előírások 
érvényesülésének vizsgálata a járási gyámhivatalok esetében  

 általában: 

- a megelőzés időtartamának, a jogosultság kezdő és várható befejező időpontjának 
meghatározására, vizsgálva az első jogosultság időtartamának a lejáratát követő 
továbbfolyósítás vagy ismételt megelőlegezés kezdő időpontjának meghatározását is. [A 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban Gyvt.) 24. § (1) bekezdése, A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban Gyer.) 69. § (5) 
bekezdése és 73. § (1) bekezdés b) pontja], 

- a megelőlegezésére kerülő havi összeg meghatározására [Gyvt. 23. § (1) bekezdése], 

- a visszamenőlegesen járó összeg meghatározására [Gyer. 73. § (1) bekezdés g) pontja], 

- a jogosultság kezdő és záró hónapjára járó összeg meghatározására [Gyvt. 24. § (2) és (7) 
bekezdése], 

- nagykorú jogosult esetén az általános jogosultsági feltételek mellett a speciális jogosultsági 
feltételek vizsgálata [Gyvt. 22. § (7) bekezdése, Gyer. 69. § (2) bekezdése és (4) bekezdés c) 
pontja], 

- a megelőlegezés tárgyában hozott határozat tartalmi elemeinek teljeskörűsége [az Ákr. 
általános rendelkezései, Gyvt. 73. § (1) és (1a) bekezdése szerinti tartalmi elemek a 
megállapító döntésnél], 

 

 különös tekintettel a 2022. január 1-jei módosításokra: 

- a 2022. január 1-jén folyamatban lévő ügyek esetén a 2022. január 1-jén hatályba lépett 
módosulások alkalmazása [Gyvt. 188/D. § (1) bekezdése szerinti átmeneti rendelkezés 
végrehajtásának ellenőrzése], 

- a 2022. január 1-jén megelőlegezésben részesülő személyek ellátásának a 2022. január 1-jén 
hatályba lépő szabályok szerinti felülvizsgálata [Gyvt. 188/D. § (2) bekezdésének 
végrehajtásának ellenőrzése, figyelemmel az abban foglalt határidő betartására is]. 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős szerv:  

Békés Megyei Kormányhivatal 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős szerv vezet ője:  

Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán 

A kiemelt célvizsgálatért felel ős szerv nevében eljáró f őosztály:  

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali 
beosztása:  
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Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály  
Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály  
Dr. Simon Norbert osztályvezető 

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

Dr. Szabó Kinga kormánytisztviselő  
Dr. Kerekes Éva kormánytisztviselő  
Rácz Erika kormánytisztviselő  
Farkasné Domokos Erika kormánytisztviselő 

A kiemelt célvizsgálattal érintett id őszak:  

2022. év január hó 1. napjától 2022. év december hó 31. napjáig. 

A kiemelt célvizsgálat alá vont járási hivatalok:  

Békés Megyei Kormányhivatal valamennyi járási hivatala. 

A kiemelt célvizsgálat módszertana:  

Iratellenőrzés teljes körűen, amennyiben a keletkezet iratok száma meghaladja a 10-et, akkor 
szúrópróbaszerűen járásonként legalább 10 db hatósági ügyiratbekéréssel, továbbá szükség esetén 
helyszíni ellenőrzéssel.  

A kiemelt célvizsgálat lezárása:  

A Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán a kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról 
készült megyei összefoglalót a főosztályvezető és a végrehajtásért felelős osztályvezető 
előterjesztése alapján elfogadja és azt 2023. év július hó 31. napjáig  megküldi az stf@bm.gov.hu e-
mail címre. 

 

 

II. 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi  Főosztály 
Szociális , Gyámügyi és Oktatási Osztály hatósági ellen őrzési terve 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal nevében a szakmai irányító által 2023. évre kiadott országos 
ellenőrzési terve alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 32. § a) pontja szerint Békés megyére kiterjedő 
illetékességgel a Békés megyében véglegessé vált döntéssel bejegyzett szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági ellenőrzésére az alábbi hatósági 
ellenőrzési tervet adom ki. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó ágazati jogszab ály:  

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Sznyr.) 36. 
§ (1) bekezdése. 

A hatósági ellen őrzés lefolytatásnak eljárásrendjét meghatározó jogs zabály:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.). 

A hatósági ellen őrzésért felel ős szerv:  

Békés Megyei Kormányhivatal 

A hatósági ellen őrzésért felel ős szerv vezet ője:  

Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán 

A hatósági ellen őrzésért felel ős szerv nevében eljáró f őosztály:  

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
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A hatósági ellen őrzésért végrehajtásáért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve, hivatali 
beosztása:  

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály  
Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály  
Dr. Simon Norbert osztályvezető 

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

Szalay Ágnes kormánytisztviselő  
Dr. Juhász Csilla kormánytisztviselő  
Rózsáné Farmasi Klaudia kormánytisztviselő  
Horváth Katalin kormánytisztviselő  
Kovácsné Eisner Zsuzsanna kormánytisztviselő  
Doginé Boros Gyöngyi Ildikó kormánytisztviselő  
Borbélyné Bús Tímea kormánytisztviselő 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának id őszaka:  

2023. január 1.- 2023. december 31. 

A hatósági ellen őrzés tárgya:   

A hatósági ellenőrzési tervben nevesített állami, egyházi és nem állami fenntartók által fenntartott 
szolgáltatók, intézmények, hálózat (székhely, telephely) keretében nyújtott szociális 
alapszolgáltatások, szakosított ellátások, továbbá gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységek jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelő 
működésének hatósági ellenőrzése. 

A hatósági ellen őrzés eszköze:   

Az Ákr. VI. fejezete és az Sznyr. 37. § és a 39. § (2)-(3) bekezdése alapján lefolytatott ellenőrzés. A 
hatósági ellenőrzés további eszközei: elektronikus adatbázisból adatkérés, adatszolgáltatás, 
iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése, ellátotti/igénybevevői elégedettségi felmérést szolgáló 
interjú. 

A szociális és gyermekjóléti szolgáltató tevékenysé g vizsgálata során kiemelt területek: 

 

1. Célvizsgálat :  

A fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonaiban és a fogyatékos személyek ápoló- 
gondozó otthonaiban 2020. január 1-jén ellátásban részesülő személyek tekintetében a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 134/I. § (1) 
bekezdése szerinti komplex szükségletfelmérés elvégzésre került –e az intézményvezető vagy külső 
szakértő által. 

A vizsgálat által érintett id őszak: 

Adat- és információkérés időpontjában 

A vizsgálat módszere:  

Adat- és információkérés a fenntartóktól. A vizsgálat a kormányhivatal illetékességi területén 
bejegyzett, az Szt. 134/I. § (1) bekezdése által érintett valamennyi engedélyesre kiterjed.  

A kiemelt szempontok szerinti ellen őrzés lezárása:  

A vizsgálat eredményeit, megállapításait (kitérve a szükségletfelmérés elvégzésének időpontjára, 
valamint az esetleg elmaradt szükségletfelmérés indokára) fenntartónkénti és engedélyesenkénti 
bontásban 2023. év május hó 31. napjáig megküldésre kerül az eniko.kormos@bm.gov.hu e-mail 
címre. 

 

2. Célvizsgálat:  

A támogatott lakhatást igénybevevő személyek esetében a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 
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110/B. § (1) bekezdésében szabályozott komplex szükségletfelmérés megismétlése (a továbbiakban 
felülvizsgálat) megtörtént-e. 

Vizsgált id őszak:   

Az egyes igénybevevők beköltözésének időpontjától a helyszíni ellenőrzés időpontjáig 

Vizsgálat módszere:   

A vizsgálat azokra az engedélyesekre terjed ki, amelyek a 2023. évi rendes ellenőrzési tervben 
szerepelnek. 

A kiemelt szempontok szerinti ellen őrzés lezárása:  

A vizsgálat eredményeit, megállapításait (kitérve az igénybevevő komplex szükségletfelmérésének 
első időpontjára, abban az esetben is, ha arra nem a vizsgált támogatott lakhatásban került sor, 
valamint a felülvizsgálat esedékességének és tényleges elvégzésének időpontjára) a 2023. évi 
ellenőrzési tervben érintett valamennyi támogatott lakhatás szolgáltatás helyszíni ellen őrzését 
követ ően, azokat összesítve, 30 napon belül megküldésre kerül eniko.kormos@bm.gov.hu e-mail 
címre. 

 

3. Célvizsgálat:  

A gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátásában részesülő nevelésbe vett gyermekek egyéni 
gondozási-nevelési tervének (továbbiakban: gondozási terv) vizsgálata a következő szempontok 
alapján: 

• elérhető-e a gondozási-nevelési terv a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai 
rendszerben, 

• kik vettek részt a gondozási terv elkészítésében, megjelennek-e a tervben a gyermek és a 
vérszerinti szülő kérései, véleménye, igénye, illetve amennyiben a gondozási terv elkészítésében 
nem vettek részt a jogszabályban előírt személyek, azok hiányát indokolják-e; 

• a gondozási terv mennyiben reagál az adott gyermek egyéni szükségleteire, a jogszabályban előírt 
határidőre készült- e el, illetve szükség szerint felülvizsgálták-e a gondozási tervet és milyen 
gyakorisággal és indokkal. 

Vizsgált id őszak:   

2022. január 1. - 2022. december 31. 

Vizsgálat módszere:   

Az otthont nyújtó ellátás biztosító intézmények éves ellenőrzése keretében intézményenként legalább 
5-5 gyermek adminisztrációjával kapcsolatos tevékenység vizsgálata. 

A kiemelt szempontok szerinti ellen őrzés lezárása:  

Az ellenőrzési tapasztalatok összefoglalása és megküldése 2023. év december hónap 15. napjáig  a 
gyergyam@bm.gov.hu e-mail címre. 

 

4. Célvizsgálat:  

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében megvalósuló óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 
biztosításának vizsgálata a köznevelési intézményeket érintően 

Vizsgált id őszak:   

2022. január 1. - 2022. december 31. 

Vizsgálat módszere:   

Valamennyi család- és gyermekjóléti központ részéről írásos összefoglaló bekérése, továbbá 
szúrópróba szerűen kiválasztott köznevelési intézményektől bekért írásos összefoglaló tájékoztatás 
értékelése.  

A kiemelt szempontok szerinti ellen őrzés lezárása:  
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Az ellenőrzési tapasztalatok összefoglalása és jelzőrendszeri értekezleten annak kiértékelése. 

A hatósági ellen őrzések ütemezése:  

Az ellenőrzési tervben nevesített szolgáltatást nyújtó állami, egyházi és nem állami fenntartók által 
fenntartott szolgáltatók, intézmények keretében lévő engedélyesek a vonatkozó jogszabályokban, 
különösen az Sznyr. 36. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti hatósági ellenőrzése, havi 
bontásban. 

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

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

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

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

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

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, 

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

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

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendelet, 

- a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és 
vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról 
szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM. rendelet,  

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

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

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

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

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

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

- a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó 
intézkedések szabályairól szóló 60/2004. (VII. 6) ESZCSM rendelet, 

- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény. 

A hatósági ellen őrzés során feltárt a jogszabályi el őírásoknak nem megfelel ő működés esetén 
alkalmazható szankciók:  

A működést engedélyező szerv az ellenőrzés során tett megállapítások alapján az Sznyr. 40. § - 42. 
§-ában foglaltak szerint intézkedhet, különösen: 
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a)  az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból, ha az engedélyes megszűnt vagy szolgáltatást 
nem nyújt, 

b)  az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, a 
külső férőhelyet, a foglalkoztatási helyet, a félutas házat, a Gyvt. 184. § (1) bekezdése alapján 
bejegyzett szolgáltatási helyet, illetve az ideiglenes befogadó férőhelyet törli a szolgáltatói 
nyilvántartásból, ha az elhelyezésére szolgáló épület (épületrész) állaga az ellátottak életét, testi 
épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, 

c)  a helyettes szülőt, nevelőszülőt - szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével - törli a 
szolgáltatói nyilvántartásból, ha az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott 
gyermekek fejlődését súlyosan veszélyezteti, illetve más alapvető jogát súlyosan sérti, vagy 
jogszabály kizárja, hogy helyettes szülőként, nevelőszülőként működjön, 

d)  az engedélyes épületének egy részét lezáratja, ha az az engedélyes működőképességének 
fenntartása mellett megfelelően lezárható, és állaga az ellátottak életét, testi épségét vagy 
egészségét súlyosan veszélyezteti, 

e)  a b)-d) pontban nem említett esetben az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból, és 
kötelezi a fenntartót a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére, ha az engedélyes személyi, tárgyi 
feltételei vagy működése az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott gyermekek 
fejlődését súlyosan veszélyezteti, vagy más alapvető jogát súlyosan sérti, 

f)  a szolgáltatói nyilvántartás adatait az ellenőrzés során megállapított tényeknek és a 
jogszabályoknak megfelelően - a b) és c) pontban foglaltakon túl - hivatalból módosíthatja, ha a 
fenntartó elmulasztott adatmódosítást kérni, 

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

ga) legalább húsz napos, de legfeljebb négy hónapos határidő megjelölésével felszólíthatja a 
fenntartót a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés 
helyreállítására, illetve házi segítségnyújtás esetén az ellátottak gondozási szükségletének 
felülvizsgálatára, 

gb)  a ga) alpont szerinti felszólítással egyidejűleg - ha az ellátottak Szt., illetve Gyvt. szerinti jogainak 
megóvása érdekében szükséges - legfeljebb a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetéséig, 
és a jogszerű működés helyreállításáig megtilthatja újabb ellátottak felvételét, 

gc)  az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése 
érdekében a hiányosság - legfeljebb három éven belül történő - megszüntetéséről a fenntartóval 
hatósági szerződést köthet, 

gd)  kötelezheti a fenntartót és a szolgáltatót, hogy a jogsértő személyt küldje a személyes 
gondoskodást végző személyek számára szervezett, minősített továbbképzésre, 

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

h)  az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében, illetve a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdésében meghatározott 
esetben bírságot szabhat ki. 

A működést engedélyező szerv utóellenőrzést tart, ha a fenntartó a hiányosság vagy más jogsértés 
megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására megállapított határidőn belül nem igazolja, 
hogy a felszólításban foglaltaknak eleget tett, vagy a felszólításban foglaltak teljesítésének 
megállapítása érdekében egyébként szükséges. 

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (továbbiakban 
szankciós törvény) az Ákr. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárás során megállapított 
jogszabálysértések (a továbbiakban: közigazgatási szabályszegés) esetén a közigazgatási hatósági 
ügyben érdemi döntéssel kiszabható jogkövetkezményekre (a továbbiakban: közigazgatási szankció) 
terjed ki.  

A Szankciós törvény 2. § (3) bekezdés c) pontja, valamint a 2. § (4) bekezdés alkalmazásának van 
helye a fent részletezett e) pont, és alpontjaiba, továbbá az h) pontban foglalt jogkövetkezmények 
esetén.  
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Az Szt. 92/K. § (11) bekezdése alapján bejegyzés hiányában nyújtott szociális szolgáltatás esetén a 
működést engedélyező szerv szociális igazgatási bírságot szab ki, mivel a szolgáltatói nyilvántartással 
kapcsolatos hatósági eljárásaiban figyelmeztetés szankció nem alkalmazható. 

Ha a fenntartó a hiányosságot vagy más jogsértést határidőben nem szünteti meg, és a jogszerű 
működést határidőben nem állítja helyre, a működést engedélyező szerv az Sznyr. 41. § (2) 
bekezdése alapján a jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek 
figyelembevételével: 

a)  a határozatlan vagy határozott időre bejegyzett lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, 
foglalkoztatási hely, illetve szolgáltatás bejegyzését feltételek előírása mellett - legfeljebb két évig 
hatályos - ideiglenes hatályú bejegyzésre módosíthatja, 

b)  az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése 
érdekében a hiányosság - legfeljebb három éven belül történő - megszüntetéséről a fenntartóval 
hatósági szerződést köthet, 

c)  a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetéséig, és a jogszerű működés helyreállításáig 
megtilthatja újabb ellátottak felvételét, 

d)  az engedélyes épületének egy részét lezárathatja, ha az az engedélyes működőképességének 
fenntartása mellett megfelelően lezárható, 

e)  szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, utcai 
szociális munka, valamint családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén csökkentheti az 
ellátási területet, ha az engedélyes a biztosított feltételek alapján a szolgáltatást a teljes ellátási 
területen nem tudja nyújtani, 

f)  csökkentheti a férőhelyszámot, házi segítségnyújtás esetén az ellátható személyek számát, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhető jelzőkészülékek számát, fejlesztő 
foglalkoztatás esetén a foglalkoztatható személyek számát, 

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

h)  az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, a 
külső férőhelyet, a foglalkoztatási helyet, a félutas házat, a Gyvt. 184. § (1) bekezdése alapján 
bejegyzett szolgáltatási helyet, illetve az ideiglenes befogadó férőhelyet törölheti a szolgáltatói 
nyilvántartásból, 

i)  az 1. melléklet 3.1.10.1.2., 3.1.12.1.2., 3.1.27.2., 3.1.27.3. és 3.1.28.5. pontja szerinti adatokat 
törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból, 

j)  egyházi fenntartású és nem állami fenntartású bentlakásos szociális intézményi ellátás és 
támogatott lakhatás esetén az Szt. szerint határozhat a költségvetési támogatás visszatartásáról, 

k)  kötelezheti a fenntartót és a szolgáltatót, hogy a jogsértő személyt küldje a személyes 
gondoskodást végző személyek számára szervezett, minősített továbbképzésre, 

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

m) házi segítségnyújtás esetén módosíthatja a megállapított gondozási szükségletet, 

n)  több szolgáltatást nyújtó engedélyes esetén egyes szolgáltatásokat törölhet a szolgáltatói 
nyilvántartásból, és kötelezheti a fenntartót a törölt szolgáltatás nyújtásának megszüntetésére, 

o)  a szolgáltatói nyilvántartás adatait az ellenőrzés során megállapított tényeknek és a 
jogszabályoknak megfelelően - az a), e)-i) és n) pontban foglaltakon túl - hivatalból módosíthatja, 
ha a fenntartó elmulasztott adatmódosítást kérni, 

p)  az engedélyest törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezheti a fenntartót a 
szolgáltatásnyújtás megszüntetésére, 

q)  az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében, illetve a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdésében meghatározott 
esetben bírságot szabhat ki. 

A jogsértés és a jogkövetkezmények jellegének, valamint a jogsértés súlyának megfelelően 
egyidejűleg az Sznyr.42. § (1) bekezdése alapján több jogkövetkezmény is megállapítható. 

(2)  A hatósági szerződésben a 41. § (2) bekezdése szerinti jogkövetkezmények köthetők ki. 
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(3)  A jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével a 41. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján történő ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya egy alkalommal, legfeljebb 
egy évvel meghosszabbítható. 

(4)  Újabb ellátottak felvétele a 41. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérő időpontig is 
megtiltható, ha az egyidejűleg alkalmazott más jogkövetkezmény azt indokolja. Ha a tilalmat 
megszegik, a működést engedélyező szerv a 41. § (2) bekezdésében meghatározott más 
jogkövetkezményt alkalmazhat. 

(5)  A működést engedélyező szerv az egyházi fenntartót és a nem állami fenntartót megillető 
költségvetési támogatást engedélyesenként egy naptári évben legfeljebb kétszer tarthatja vissza. A 
működést engedélyező szerv a költségvetési támogatás visszatartását és a visszatartott összeg 
kiutalhatóságát elrendelő véglegessé vált határozatát közli az igazgatósággal. Az igazgatóság a 
költségvetési támogatást a véglegessé vált határozat vele való közlését követő első esedékes 
utalástól kezdődően tartja vissza, illetve a visszatartott összeget - annak kiutalhatósága esetén - az 
első esedékes utaláskor folyósítja. 

(6) A működést engedélyező szerv a hajléktalan személyek nappali ellátása, az éjjeli menedékhely 
és a hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén téli időszakban akkor 

a)  törölheti az engedélyest a szolgáltatói nyilvántartásból, 

b)  tilthatja meg újabb ellátottak felvételét, 

c)  csökkentheti a férőhelyek számát, vagy 

d)  zárathatja le az engedélyes épületének egy részét, 

ha az engedélyes személyi, tárgyi feltételei vagy működése az ellátottak életét, testi épségét vagy 
egészségét veszélyezteti vagy más alapvető jogát sérti. 

(7)  Az engedélyes épületének lezárt része szolgáltatáshoz akkor használható, ha a működést 
engedélyező szerv a lezárást - az arra okot adó körülmény megszűnése esetén - a fenntartó 
kérelmére megszünteti. 

(8)  Ha a fenntartó igazolja, hogy házi segítségnyújtás esetén a felülvizsgálatot megelőző hat 
hónapon belül bekövetkezett állapotváltozás miatt módosult az ellátott gondozási szükséglete, a 
fenntartó és a működést engedélyező szerv a megállapított gondozási szükségletet az állapotváltozás 
időpontjától kezdődően módosítja. 

(9) Ha a fenntartó házi segítségnyújtás esetén nem igazolja a felülvizsgálatot megelőző hat hónapon 
belül bekövetkezett állapotváltozást, és a felülvizsgálat alapján az ellátott személyi gondozása helyett 
szociális segítés indokolt, a megállapított gondozási szükségletet hat hónapra visszamenőlegesen kell 
módosítani. 

(10) Ha a fenntartó házi segítségnyújtás esetén nem igazolja a felülvizsgálatot megelőző hat hónapon 
belül bekövetkezett állapotváltozást, a (9) bekezdésben nem említett esetben a fenntartói 
felülvizsgálat időpontjától, illetve a működést engedélyező szerv felülvizsgálatról szóló határozatának 
véglegessé válásától kezdődően kell a megállapított gondozási szükségletet módosítani. 

A hatósági ellen őrzések ütemezése havi bontásban: 

 

február hónap 

Fenntartó neve Szolgáltató/ 
Intézmény neve Engedélyes címe Szolgáltatás 

Gyermekliget Óvodai 
Oktató Nonprofit Kft. 

Gyermekliget Óvodai 
Oktató Nonprofit Kft. 
Bölcsődéje 

székhely 
5500 
Gyomaendrőd, 
Selyem út 103/1. 

bölcsőde 

Békéscsaba Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 

Békéscsabai 
Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Központ 

telephely 
5600 Békéscsaba, 
Bartók B. u. 24. 

gyermekek átmeneti 
otthona 

családok átmeneti otthona 
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Nagykamarás Község 
Önkormányzata  

Nagykamarás 
Gondozási Központ  

székhely 
5751 
Nagykamarás, 
Petőfi u. 24. 

szociális konyha 

házi segítségnyújtás 

időskorúak nappali 
ellátása 

család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

Újszalonta Község 
Önkormányzata 

fenntartó közvetlenül székhely 
5727 Újszalonta, 
Béke u. 35. 

falugondnoki szolgáltatás 

Biharugra Község 
Önkormányzata 

Biharugra 
Önkormányzati 
Konyha 

székhely 
5538 Biharugra, 
Damjanich tér 2 

szociális konyha 

telephely 
5538 Biharugra, 
Erzsébet u.25. 

falugondnoki szolgáltatás 

Szivárvány Gyermekkert 
Szociális, Oktatási és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Vásártéri Lakótelepi 
Bölcsőde 

székhely 
5500 
Gyomaendrőd, 
Vásártéri ltp. 

bölcsőde 

Mezőhegyes Város 
Önkormányzata 

Mezőhegyes Város 
Képviselő-
testületének József 
Attila Művelődési 
Központja 

telephely 
5820 Mezőhegyes, 
Csokonai u. 1. 

bölcsőde 

Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó 
Társulás 

Békési Kistérségi 
Óvoda és Bölcsőde 

telephely 
5630 Békés, 
Rákóczi u. 16. bölcsőde 

telephely 
5630 Békés, 
Fábián út 25/2. 

bölcsőde 

Palliatív Humán 
Szolgáltató Központ 

Palliatív Humán 
Szolgáltató Központ 

telephely 
5830 Battonya, Fő 
utca 117. 

népkonyha 

Ekerek Kereskedelmi 
Nonprofit Betéti Társaság 

Szivárvány Idősek 
Otthona 

székhely 
5661 Újkígyós, 
Kossuth L. u. 29. 

idősek otthona 

Mezőberényi II. Kerületi 
Evangélikus Egyház 
Község 

Adorján György 
Evangélikus 
Szeretetszolgálat 

székhely 
5650 Mezőberény, 
Jeszenszky u. 21. 

időskorúak nappali 
ellátása 

házi segítségnyújtás 

szociális konyha 

Körösladány Város 
Önkormányzata 

Körösladányi 
Általános Művelődési 
Központ 

telephely 5516 Körösladány, 
Arany János u. 7. 

bölcsőde 

Köröstarcsa Község 
Önkormányzata 

Köröstarcsa Község 
Önkormányzata 
Napközitotthonos 
Óvoda és Bölcsőde 

székhely 
5622 Köröstarcsa, 
Kossuth u. 41/a. 

bölcsőde 

Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata 

Mezőkovácsházi 
Humán Szolgáltató 
Központ 

székhely 
5800 
Mezőkovácsháza, 
Fáy u. 30-32. 

család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

család- és gyermekjóléti 
központ 

támogató szolgáltatás 

időskorúak nappali 
ellátása 

szociális konyha 
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házi segítségnyújtás 

Mezőkovácsházi 
Négy Évszak Óvoda 
és Bölcsőde 

telephely 
5800 
Mezőkovácsháza, 
Petőfi u. 3/A. 

bölcsőde 

 

március hónap 

Fenntartó neve Szolgáltató/ 
Intézmény neve Engedélyes címe Szolgáltatás 

Méhkerék Község 
Román Nemzetiségi 
Települési Önkormányzat 

Román Nemzetiségi 
Gondozási Központ 

székhely 
5726 Méhkerék, 
Kossuth u. 101. 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

időskorúak nappali 
ellátása 

család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

Tarhos Község 
Önkormányzata 

fenntartó közvetlenül székhely 
5641 Tarhos, 
Petőfi u. 29. 

tanyagondnoki 
szolgáltatás 

Egy-Másért Alapítvány 
Szenvedélybetegek 
Rehabilitációs Célú 
Lakóotthona 

székhely 
5931 Nagyszénás, 
Szabadság u. 12.  

szenvedélybetegek 
rehabilitációs célú 
lakóotthona 

Nagyszénás Nagyközség 
Önkormányzata 

Nagyszénás 
Gondozási Központ 

székhely 
5931 Nagyszénás, 
Március 15. tér 8. 

család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

telephely 
5931 Nagyszénás, 
Szabadság u. 8. 

szociális konyha 

időskorúak nappali 
ellátása 

házi segítségnyújtás 

Medgyesbodzás Község 
Önkormányzata  

Medgyesbodzás 
Község 
Önkormányzata  

székhely 
5663 
Medgyesbodzás, 
Széchenyi u. 38. 

tanyagondnoki 
szolgáltatás 

Béthel Alapítvány 

Gadara Ház székhely 
5600 Békéscsaba, 
Dr. Becsey O. u. 2. 

pszichiátriai betegek 
nappali ellátása 

pszichiátriai betegek 
részére nyújtott közösségi 
alapellátás 

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

pszichiátriai betegek 
nappali ellátása 

Humán Szolgáltató 
Központ 

Dél-békési Étkeztetési 
Centrum 

székhely 
5744 Kevermes, 
Toldi u. 3/B. 

szociális konyha 

népkonyha 

Humán Szolgáltató 
Központ 

Humán Szolgáltató 
Központ 
Nagybánhegyes 

székhely 
5668 
Nagybánhegyes, 
Kossuth u. 33. 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

időskorúak nappali 
ellátása 

telephely 5744 Kevermes, 
Toldi u. 3/B. 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 
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Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet 

Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet 
Szociális és Fejlesztő 
Központ, Orosháza 
Családok Átmeneti 
Otthona  

székhely 
5900 Orosháza 
Mikszáth u. 2.,  

családok átmeneti otthona 

Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata 

Füzesgyarmati 
Bölcsőde székhely 

5525 
Füzesgyarmat, 
Mátyás u. 29. 

bölcsőde 

Egyensúly AE Egyesület 
Békéscsabai 
Kistérségi Szociális 
Kikötő Szolgálat 

székhely 
5600 Békéscsaba, 
Kolozsvári u. 62. 

szenvedélybetegek 
nappali ellátása 

pszichiátriai betegek 
nappali ellátása 

telephely 
5600 Békéscsaba, 
Bankó A. u. 44. 

pszichiátriai betegek 
nappali ellátása 

szenvedélybetegek 
nappali ellátása 

Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat 

Medgyesegyházi 
Varázserdő Óvoda és 
Mini bölcsőde 

székhely 
5666 
Medgyesegyháza, 
Hősök u. 2. 

mini bölcsőde 

Orosháza Város 
Önkormányzata 

Orosháza Város 
Önkormányzat 
Egységes Szociális 
Központ 

telephely 
5900 Orosháza, 
Zöldfa u. 8-10. 

bölcsőde 

telephely 
5900 Orosháza, 
Könd u. 86. 

bölcsőde 

 

április hónap 

Fenntartó neve Szolgáltató/ 
Intézmény neve Engedélyes címe Szolgáltatás 

Kunágota Községi 
Önkormányzat Községi 
Önkormányzat  

Kunágotai Szociális 
Szolgáltató Központ 
és Konyha 

székhely 
5746 Kunágota, 
Rákóczi u. 6.  

szociális konyha 

házi segítségnyújtás 

időskorúak nappali 
ellátása 

család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

Vésztő Város 
Önkormányzata 

Vésztő Négyszínvirág 
Óvoda és Bölcsőde 

székhely 
5530 Vésztő, 
Kossuth Lajos út 
62. 

bölcsőde 

Gyomaendrőd- 
Csárdaszállás- Hunya 
Települési 
Önkormányzati Társulás 

Térségi Szociális 
Gondozási Központ 
Gyomaendrőd, 
Csárdaszállás, Hunya 

székhely 
5500 
Gyomaendrőd, 
Mirhóháti u. 1-5. 

idősek otthona 

időskorúak nappali 
ellátása 

házi segítségnyújtás 

tanyagondnoki 
szolgáltatás  

szociális konyha 

támogató szolgáltatás 

időskorúak nappali 
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ellátása 

telephely 
5500 
Gyomaendrőd, 
Blaha u.2- 6. 

idősek otthona  

időskorúak nappali 
ellátása 

szociális konyha 

telephely 
5500 
Gyomaendrőd, 
Kondorosi u. 1. 

idősek otthona 

szociális konyha 

időskorúak nappali 
ellátása 

telephely 
5500 
Gyomaendrőd, 
Mirhóháti u. 8. 

idősek otthona 

telephely 

5500 
Gyomaendrőd, 
Magtárlaposi u. 11-
19. 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

telephely 
5555 Hunya, 
Rákóczi u. 31. 

szociális konyha 

időskorúak nappali 
ellátása 

Almáskamarás Község 
Önkormányzata  

fenntartó közvetlenül székhely 
5747 
Almáskamarás, 
Dózsa u. 54. 

házi segítségnyújtás 

Almáskamarás 
Konyha 

székhely 
5747 
Almáskamarás, 
Szent István u. 13  

szociális konyha 

Rózsakert Gondoskodás 
az Egészséges 
Életmódért Alapítvány 

Gondozási Központ székhely 
5553 Kondoros, 
Aradi u. 33 

szociális konyha 

időskorúak nappali 
ellátása 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

idősek otthona 

Újkígyós Város 
Önkormányzata 

Közös Igazgatású 
Óvodai és Bölcsődei 
Intézmény 

telephely 
5661 Újkígyós, 
Kossuth u. 33. 

bölcsőde 

Elek Város 
Önkormányzata 

Naplemente Idősek 
Otthona 

székhely 
5742 Elek, Gyulai 
út 15. 

idősek otthona* 

telephely 
5742 Elek, Szent 
István u. 3. 

szociális konyha 

 

május hónap 

Fenntartó neve Szolgáltató/ 
Intézmény neve Engedélyes címe Szolgáltatás 

Orosházi Evangélikus 
Egyházközség 

Győri Vilmos 
Evangélikus 

székhely 
5900 Orosháza, 
Thék E. u. 2. 

szociális konyha 

házi segítségnyújtás 
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Szeretetszolgálat időskorúak nappali 
ellátása 

Kolping Oktatási és 
Szociális Intézmény-
fenntartó Szervezet 

Kolping Támogató 
Szolgálat – Gyula és 
Kistérsége 

székhely 
5700 Gyula,Csabai 
út 3. 

támogató szolgáltatás 

Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulása 

Szeghalom Kistérség 
Egységes Szociális 
és Gyermekjóléti 
Intézmény 

székhely 5521 Szeghalom, 
Kossuth u. 18. 

idősek otthona 

pszichiátriai betegek 
nappali ellátása 

időskorúak nappali 
ellátása 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

szociális konyha 

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

házi segítségnyújtás 

család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

család- és gyermekjóléti 
központ 

telephely 
5527 Bucsa, 
Kossuth u.63. 

időskorúak nappali 
ellátása 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

szociális konyha 

házi segítségnyújtás 

telephely 5527 Bucsa, 
Kossuth u. 65. 

család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

telephely 
5525 
Füzesgyarmat, 
Bethlen u. 9. 

házi segítségnyújtás 

időskorúak nappali 
ellátása 

szociális konyha 

család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

helyettes szülői hálózat 

telephely 
5536 Körösújfalu, 
Kossuth u. 47. 

szociális konyha 

időskorúak nappali 
ellátása 

telephely 
5526 
Kertészsziget, 
Kossuth u. 1. 

falugondnoki szolgáltatás 

telephely 
5530 Vésztő, 
Kossuth u. 40. 

idősek otthona 

telephely 
5530 Vésztő, 
Kossuth u. 95. 

időskorúak nappali 
ellátása 
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szociális konyha 

házi segítségnyújtás 

telephely 
5530 Vésztő, 
Rákóczi u. 2. 

család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

Bélmegyer Község 
Önkormányzata  

fenntartó közvetlenül székhely 5643 Bélmegyer, 
Petőfi u. 2. 

szociális konyha 

Mezőberény Város 
Önkormányzata 

Városi Humánsegítő 
és Szociális Szolgálat 

telephely 
5650 Mezőberény, 
Puskin u. 11. 

bölcsőde 

Közös Pont Egyesület 
Cifra Palota 
Természetközeli 
Bölcsőde 

székhely 
5720 Sarkad, 
Kossuth 47-49-51. 

mini bölcsőde 

Mozgáskorlátozottak 
Békés Megyei 
Egyesülete 

Csillag Szociális 
Szolgáltató Központ 
Lakóotthon és 
Integrált Támogató 
Szolgáltatás 

székhely 5920 Csorvás, 
Széchenyi u. 24.  

fogyatékos személyek 
rehabilitációs célú 
lakóotthona 

támogató szolgáltatatás 

Mozgáskorlátozottak 
Békés Megyei 
Egyesülete 
Napraforgó Központ 
Fogyatékosok Nappali 
Intézménye 

székhely 
5600 Békéscsaba, 
Kölcsey u. 27. 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása* 

telephely 
5600 Békéscsaba, 
Orosházi út 71. 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

Önálló Életvitel 
Központ és Támogató 
Szolgálat 

székhely 
5600 Békéscsaba, 
Kölcsey u. 27. 

támogató szolgáltatás 

Kamut Község 
Önkormányzata 

fenntartó közvetlenül székhely 
5673 Kamut, Petőfi 
u. 106. 

tanyagondnoki 
szolgáltatás 

szociális konyha 

 

június hónap 

Fenntartó neve Szolgáltató/ 
Intézmény neve Engedélyes címe Szolgáltatás 

Csárdaszállás Község 
Önkormányzata 

fenntartó közvetlenül székhely 
5621 
Csárdaszállás, 
Petőfi u. 17. 

falugondnoki szolgáltatás 

Mentálhigiénés 
Egyesület 

Békési 
Mentálhigiénés 
Szolgálat 

székhely 
5630 Békés, 
Borosgyáni u. 1/1. 

szenvedélybetegek 
részére nyújtott közösségi 
alapellátás 

pszichiátriai betegek 
nappali ellátása 

szenvedélybetegek 
nappali ellátása 

Békés Mérték 
Közösségi Ház 

székhely 
5600 Békéscsaba, 
Békési u. 40. 

szenvedélybetegek 
részére nyújtott közösségi 
alapellátás 

pszichiátriai betegek 
részére nyújtott közösségi 
alapellátás 
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Szabadkígyós Község 
Önkormányzata 

Szociális 
Alapszolgáltatási 
Központ 

székhely 
5712 
Szabadkígyós, 
Kossuth tér 7. 

család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

szociális konyha 

házi segítségnyújtás 

Zsadányi Református 
Egyházközség 

Zsadányi Református 
Egyházközség 
Diakóniai Központ 

telephely 
5537 Zsadány, 
Béke út 80. 

családok átmeneti otthona 

Lőkösháza Község 
Önkormányzata 

fenntartó közvetlenül székhely 
5743 Lőkösháza, 
Eleki út 28. 

szociális konyha 

Kétegyháza Nagyközség 
önkormányzata 

fenntartó közvetlenül székhely 
5741 Kétegyháza, 
Fő tér 9. 

szociális konyha 

Szeghalom Város 
Önkormányzata 

Szeghalmi Tündérkert 
Óvoda és Bölcsőde telephely 

5520 Szeghalom, 
Kossuth u. 55. bölcsőde 

Körösújfalu Község 
Önkormányzata 

Körösújfalui 
Meseerdő Óvoda, 
Minis Bölcsőde és 
Konyha 

székhely 
5536 Körösújfalu, 
Tavasz u. 58. 

mini bölcsőde 

Doboz Nagyközség 
Önkormányzata 

Dobozi Gondozási 
Központ 

telephely 
5624 Doboz, Nagy 
u. 5. 

bölcsőde 

„Fogyatékosok 
Integrációjáért Békés 
Megyében” Alapítvány 

„Mobil Segítség 
Támogató Szolgálat”  

székhely 
5700 Gyula, 
Hétvezér u. 1. 

támogató szolgáltatás 

Telekgerendás Községi 
Önkormányzat 

Telekgerendás 
Községi 
Önkormányzat 
Hétszínvirág Óvoda 
és Bölcsőde 

székhely 

5675 
Telekgerendás, 
Dózsa György u. 
8. 

bölcsőde* 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Egyesület 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Gondviselés Háza 
Békéscsaba 

székhely 5600 Békéscsaba, 
Bartoss udvar 1.  

utcai szociális munka 

MI-ÉRTÜNK Prevenciós 
és Segítő Egyesület  

MI-ÉRTÜNK „Kontakt 
Pont” Orosháza 

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

szenvedélybetegek 
részére nyújtott 
alacsonyküszöbű ellátás 

MI-ÉRTÜNK 
„Konzultációs Központ” 
Szenvedélybetegek 
Alacsonyküszöbű 
Ellátása 

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

szenvedélybetegek 
részére nyújtott 
alacsonyküszöbű ellátás 

 

július hónap 

Fenntartó neve Szolgáltató/ 
Intézmény neve Engedélyes címe Szolgáltatás 

Kardoskút Község 
Önkormányzata  

Kardoskút Község 
Önkormányzata  

székhely  
5945 Kardoskút, 
Március 15. tér 3.  

tanyagondnoki 
szolgáltatás  

szociális konyha  

házi segítségnyújtás 

Vésztői Református Vésztői Református székhely 5530 Vésztő, idősek otthona 
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Egyházközösség Egyházközség 
Szeretetotthona 

Bartók tér 6. 

telephely 
5530 Vésztő, 
Bartók tér 1. 

házi segítségnyújtás 

időskorúak nappali 
ellátása 

támogató szolgáltatás 

szociális konyha 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Békés Megyei 
Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Központ 

székhely 5600 Békéscsaba, 
Degré utca 59. 

Gyermekotthon 
Utógondozás - Különleges 
gyermekotthon 

Gyermekotthon Otthont 
nyújtó ellátás - Központi 
speciális gyermekotthonnak 
nem minősülő speciális 
gyermekotthon 

Gyermekotthon 
Utógondozás - Központi 
speciális gyermekotthonnak 
nem minősülő speciális 
gyermekotthon 

Gyermekotthon Utógondozói 
ellátás - Központi speciális 
gyermekotthonnak nem 
minősülő speciális 
gyermekotthon 

Külső férőhelyen biztosított 
utógondozói ellátás 
Utógondozói ellátás - 
Területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat által 
működtetett külső férőhely 

Területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatás 
Utógondozás 

Gyermekotthon Utógondozói 
ellátás – Különleges 
gyermekotthon 

Gyermekotthon Otthont 
nyújtó ellátás - Különleges 
gyermekotthon 

telephely 
5667 
Magyarbánhegyes, 
Alkotmány utca 44. 

Gyermekotthon Otthont 
nyújtó ellátás – Különleges 
lakásotthon 

Gyermekotthon Utógondozói 
ellátás – Különleges 
lakásotthon 

telephely 

5665 
Pusztaottlaka, 
Kossuth utca 39-
41. 

Gyermekotthon Otthont 
nyújtó ellátás - Központi 
speciális gyermekotthonnak 
nem minősülő speciális 
gyermekotthon 
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telephely 
5630 Békés, Fonó 
utca 9. 

Gyermekotthon Otthont 
nyújtó ellátás - Különleges 
lakásotthon 

Gyermekotthon Utógondozói 
ellátás – Különleges 
lakásotthon 

Gyermekotthon 
Utógondozás – Különleges 
lakásotthon 

telephely 
5630 Békés, 
Bartók Béla utca 1. 

Gyermekotthon Otthont 
nyújtó ellátás – Lakásotthon 

Gyermekotthon Utógondozói 
ellátás – Gyermekotthon 

telephely 
5630 Békés, Pesti 
utca 18/2. 

Gyermekotthon Otthont 
nyújtó ellátás – Lakásotthon 

Gyermekotthon Utógondozói 
ellátás – Gyermekotthon 

telephely 
5510 Dévaványa, 
Mátyás utca 1. 

Gyermekotthon Otthont 
nyújtó ellátás – 
Gyermekotthon 

Gyermekotthon Utógondozói 
ellátás – Gyermekotthon 

Gyermekotthon 
Utógondozás - 
Gyermekotthon 

telephely 
5667 
Magyarbánhegyes, 
Jókai utca 23/1. 

Gyermekotthon Utógondozói 
ellátás - Különleges 
lakásotthon 

Gyermekotthon Otthont 
nyújtó ellátás - Különleges 
lakásotthon 

Gyermekotthon 
Utógondozás - Különleges 
lakásotthon 

telephely 
5742 Elek, Virág 
utca 9. 

Gyermekotthon 
Utógondozás – Lakásotthon 

Gyermekotthon Otthont 
nyújtó ellátás - Lakásotthon 

Gyermekotthon Utógondozói 
ellátás - Lakásotthon 

telephely 
5742 Elek, Virág 
utca 5. 

Gyermekotthon Otthont 
nyújtó ellátás - Speciális 
lakásotthon 

Gyermekotthon Utógondozói 
ellátás - Gyermekotthon 

telephely 
5641 Tarhos, 
Zöldfa utca 32. 

Gyermekotthon Otthont 
nyújtó ellátás - Speciális 
lakásotthon 
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Gyermekotthon Utógondozói 
ellátás - Gyermekotthon 

 

augusztus hónap 

Fenntartó neve Szolgáltató/ 
Intézmény neve Engedélyes címe Szolgáltatás 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye 

Szent Ágota 
Gyermekvédelmi 
Szolgáltató 

telephely 
5700 Gyula, Arany 
János utca 13. 

Gyermekotthon Utógondozói 
ellátás - Lakásotthon 

Gyermekotthon 
Utógondozás - Lakásotthon 

Gyermekotthon Otthont 
nyújtó ellátás - Lakásotthon 

telephely 
5700 Gyula, 
Orsovai utca 11/A. 

Gyermekotthon 
Utógondozás - Lakásotthon 

Gyermekotthon Otthont 
nyújtó ellátás - Lakásotthon 

Gyermekotthon Utógondozói 
ellátás - Lakásotthon 

telephely 
5600 Békéscsaba, 
Zsíros utca 9. 

Nevelőszülői hálózat 
Utógondozás - Nevelőszülői 
hálózat 

Nevelőszülői hálózat Otthont 
nyújtó ellátás - Nevelőszülői 
hálózat 

Nevelőszülői hálózat 
Utógondozói ellátás - 
Nevelőszülői hálózat 

Nevelőszülői hálózat 
Utógondozói ellátás - 
Nevelőszülői hálózat által 
működtetett külső férőhelyek 

telephely 5700 Gyula, 
Temesvári utca 39. 

Gyermekotthon Utógondozói 
ellátás – Lakásotthon 

Gyermekotthon 
Utógondozás – Lakásotthon 

Gyermekotthon Otthont 
nyújtó ellátás – Lakásotthon 

Tótkomlósi Evangélikus 
Egyházközség 

Tótkomlósi 
Evangélikus 
Szeretetszolgálat  

székhely 
5940 Tótkomlós, 
Fő út 43. 

idősek otthona 

telephely 
5940 Tótkomlós, 
Luther u. 1. 

szociális konyha 

házi segítségnyújtás 

időskorúak nappali 
ellátása 

szenvedélybetegek 
nappali ellátása 

Gádoros Nagyközség Gondozási Központ székhely 5932 Gádoros, Fő idősek otthona 
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Önkormányzata u. 30. időskorúak nappali 
ellátása 

házi segítségnyújtás 

tanyagondnoki 

szociális konyha 

Körösfront Szociális 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft 

Körösfront Szociális 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft 

telephely 
5650 Mezőberény, 
Deák Ferenc u. 1 

fejlesztő foglalkoztatás 

Békés Manufaktúra 
Humán Szolgáltató 
Nonprofit Kft 

Békés Manufaktúra 
Fejlesztő 
Foglalkoztató 

székhely 
5630 Békés, 
Hunyadi tér 1/1. 
sz., 

fejlesztő foglalkoztatás 

Bonus Team Fejlesztő és 
Foglalkoztató Szociális 
Szövetkezet 

Bonus Team 
Fejlesztő és 
Foglalkoztató 
Szociális Szövetkezet 

székhely 
5900 Orosháza, 
Október 6. u. 8. sz 

fejlesztő foglalkoztatás 

„Sclerosis multiplex 
gyógyításáért” Alapítvány 

Rózsakert Szociális 
Intézmény 

székhely 
5711 Gyula, Béke 
u. 10. 

szociális konyha 

házi segítségnyújtás 

időskorúak nappali 
ellátása 

Szivárvány Óvodáért 
Közhasznú Alapítvány 

Napsugár Családi 
Bölcsőde 

székhely 
5540 Szarvas, 
Toldi u. 21. 

családi bölcsőde 

Szivárvány Családi 
Bölcsőde 

székhely 
5540 Szarvas, 
Toldi u. 21. 

családi bölcsőde 

Csabaszabadi Községi 
Önkormányzata 

fenntartó közvetlenül székhely 
5609 
Csabaszabadi, 
Apácai út 6. 

falugondnoki szolgáltatás 

 

szeptember hónap 

Fenntartó neve Szolgáltató/ 
Intézmény neve Engedélyes címe Szolgáltatás 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

Békés Megyei Körös-
menti Szociális 
Centrum 

székhely 
5800 
Mezőkovácsháza, 
Tanya 36. 

pszichiátriai betegek 
otthona 

fejlesztő foglalkoztatás 

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

telephely 
5667 
Magyarbánhegyes, 
Tanya 37. 

fogyatékos személyek 
otthona 

támogatott lakhatás 
fogyatékos személyek 
részére 

telephely 
5800 
Mezőkovácsháza, 
Táncsics u. 78/1. 

fogyatékos személyek 
ápoló gondozó célú 
lakóotthona  

telephely 
5800 
Mezőkovácsháza, 
Árpád u. 120. 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

házi segítségnyújtás 
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támogató szolgáltatás 

Eleki Pszichiátriai 
Betegek Otthona 

székhely 
5742 Elek, Béke u. 
4. 

pszichiátriai betegek 
otthona 

telephely 
5742 Elek, 
Semmelweis u. 14-
16. 

fejlesztő foglalkoztatás 

telephely 
5742 Elek, Petőfi 
u. 4. 

támogatott lakhatás 
pszichiátriai betegek 
részére 

Gyula és Környéke 
Többcélú Kistérségi 
Társulás 

Gyula Kistérség 
Egységes Szociális 
és Gyermekjóléti 
Intézménye 

telephely 
5741 Kétegyháza, 
Szent Imre u. 116. 

bölcsőde 

Dévaványa Város 
Önkormányzata 

Dévaványai Általános 
Művelődési Központ 

székhely 
5510 Dévaványa, 
Eötvös u. 2. 

bölcsőde 

Kunágota-Almáskamarás 
Óvoda Társulása 

Kunágotai Óvoda és 
Mini Bölcsőde 

telephely 
5746 Kunágota, 
Rákóczi u. 67. 

mini bölcsőde 

Szarvas Város 
Önkormányzata 

Szarvas Város 
Óvodája és 
Bölcsődéje 

telephely 
5540 Szarvas, 
Kossuth u. 19. 

bölcsőde 

Kondoros-Kardos 
Köznevelési 
Intézményfenntartó 
Társulás 

Kondorosi Többsincs 
Óvoda és Bölcsőde 

székhely 5553 Kondoros, 
Csabai út 25. 

bölcsőde 

Magyarbánhegyes 
Község Önkormányzata 

Magyarbánhegyesi 
Mesevár Óvoda és 
Bölcsőde 

telephely 
5667 
Magyarbánhegyes, 
Jókai u. 17/A. 

mini bölcsőde 

Békésszentandrás 
Nagyközség 
Önkormányzata 

Békésszentandrás 
Nagyközség 
Önkormányzatának 
Bölcsődéje 

székhely 
5561 
Békésszentandrás, 
Szent László u. 56. 

bölcsőde* 

Békésszentandrás 
Nagyközség 
Önkormányzatának 
Gondozási Központja 

székhely 
5561 
Békésszentandrás, 
Kálvin 10. 

időskorúak gondozóháza 

idősek otthona 

időskorúak nappali 
ellátása 

házi segítségnyújtás 

szociális konyha 

tanyagondnoki 
szolgáltatás 

telephely 
5561 
Békésszentandrás, 
István K. u. 50. 

időskorúak nappali 
ellátása 

szociális konyha 

fenntartó közvetlenül székhely 
5561 
Békésszentandrás, 
Hősök tere 1. 

család- és gyermekjóléti 
szolgálat 
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október hónap 

Fenntartó neve Szolgáltató/ 
Intézmény neve Engedélyes címe Szolgáltatás 

Gyula és Környéke 
Többcélú Kistérségi 
Társulás 

Gyulai Kistérség 
Egységes Szociális 
és Gyermekjóléti 
Intézménye 

székhely 5700 Gyula, 
Galamb u. 21. 

idősek otthona  

időskorúak gondozóháza 

időskorúak nappali 
ellátása 

házi segítségnyújtás 

szociális konyha 

támogató szolgáltatás 

szenvedélybetegek 
részére nyújtott közösségi 
alapellátás 

pszichiátriai betegek 
részére nyújtott közösségi 
alapellátás  

tanyagondnoki 
szolgáltatás I. 

tanyagondnoki 
szolgáltatás II. 

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

helyettes szülői hálózat 

napközbeni 
gyermekfelügyelet 

fejlesztő foglalkoztatás 

telephely 5700 Gyula, Jókai 
u. 30. 

család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

család- és gyermekjóléti 
központ 

telephely 
5700 Gyula, 
Scherer F. u. 16. 

időskorúak nappali 
ellátása 

házi segítségnyújtás 

szociális konyha 

telephely 
5700 Gyula, 
Almássy K-né tér 
9. 

időskorúak nappali 
ellátása 

házi segítségnyújtás 

szociális konyha 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

pszichiátriai betegek 
nappali ellátása 

telephely 5700 Gyula, 
Temesvári u. 6. 

időskorúak nappali 
ellátása 
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házi segítségnyújtás 

szociális konyha 

telephely 5700 Gyula, Kálvin 
u. 35. 

időskorúak nappali 
ellátása 

házi segítségnyújtás 

szociális konyha 

telephely 
5700 Gyula, 
Széchenyi u. 78. 

időskorúak nappali 
ellátása 

házi segítségnyújtás 

szociális konyha 

telephely 
5700 Gyula, Cinka 
P. u. 1. 

időskorúak nappali 
ellátása 

házi segítségnyújtás 

szociális konyha 

telephely 
5700 Gyula, 
Csokonai u. 18. 

időskorúak nappali 
ellátása 

házi segítségnyújtás 

szociális konyha 

telephely 
5700 Gyula, 
Széchenyi u. 63. 

idősek otthona 

időskorúak gondozóháza 

telephely 
5700 Gyula, 
Eminescu u. 3. 

idősek otthona 

telephely 
5700 Gyula, Béke 
tér 1. 

időskorúak nappali 
ellátása 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

pszichiátriai betegek 
nappali ellátása 

házi segítségnyújtás 

szociális konyha 

telephely 
5700 Gyula, Károly 
Róbert u. 10. 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

telephely 
5742 Elek, Szent 
István u. 3.  

időskorúak nappali 
ellátása 

házi segítségnyújtás 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

telephely 
5743 Lőkösháza, 
Kiss E. u. 1. 

időskorúak nappali 
ellátása 

házi segítségnyújtás 

tanyagondnoki 
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szolgáltatás 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

telephely 
5741 Kétegyháza, 
Fő tér 9. 

tanyagondnoki 
szolgáltatás 

család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

telephely 
5741 Kétegyháza, 
Széchenyi u. 25. 

házi segítségnyújtás 

időskorúak nappali 
ellátása 

telephely 
5741 Kétegyháza, 
Szent Imre u. 26. 

időskorúak nappali 
ellátása 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

 

november hónap 

Fenntartó neve Szolgáltató/ 
Intézmény neve Engedélyes címe Szolgáltatás 

Dombegyház 
Nagyközség 
Önkormányzata 

Gondozási Központ 
Dombegyház 

székhely 
5836 
Dombegyház, 
Tavasz u. 3. 

szociális konyha 

házi segítségnyújtás 

idősek otthona 

telephely 
5836 
Dombegyház, 
Kossuth L. u. 2. 

család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

Tótkomlós Város 
Önkormányzata 

fenntartó közvetlenül székhely 
5940 Tótkomlós, 
Fő u. 1. 

nem hálózat keretében 
nyújtott helyettes szülői 
ellátás 

Szociális Szolgáltató 
Központ 

székhely 
5940 Tótkomlós, 
Pósa u. 2. 

időskorúak nappali 
ellátása 

házi segítségnyújtás 

szociális konyha 

tanyagondnoki 
szolgáltatás 

telephely 
5940 Tótkomlós, 
Széchenyi u. 18. 

idősek otthona 

Tótkomlósi Szociális 
Szolgáltató Központ 

telephely 5940 Tótkomlós, 
Zámenhoff u. 2/A. 

bölcsőde 

Dombiratos Község 
Önkormányzata 

fenntartó közvetlenül székhely 
5745 Dombiratos, 
Széchenyi u. 42. 

házi segítségnyújtás 

szociális konyha 

Békéssámson Község 
Önkormányzata 

fenntartó közvetlenül székhely 
5846 
Békéssámson, 
Hősök tere 10-12 

szociális konyha 

házi segítségnyújtás 

Kevermes Nagyközség 
Önkormányzata  

Kevermesi 
Családsegítő, 
Gondozási és 

székhely 
5744 Kevermes, 
Jókai u. 3.  

idősek otthona 

házi segítségnyújtás 
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Szociális Központ szociális konyha  

család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

Humán Szolgáltató 
Központ  

Humán Szolgáltató székhely 
5553 Kondoros, 
Deák F. u. 12. 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

házi segítségnyújtás 

Humán Szolgáltató 
Központ 

Humán Szolgáltató 

székhely 
5742 Elek, Gyulai 
út 18. 

házi segítségnyújtás 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

telephely 
5741 Kétegyháza, 
Szent Imre u. 69. 

fogyatékos személyek 
nappali ellátása 

pszichiátriai betegek 
nappali ellátása 

Sarkad Város 
Önkormányzata 

Sarkad Város 
Önkormányzat 
Mazsola Bölcsőde 

székhely 
5720 Sarkad, 
Iskola u. 8. 

bölcsőde 

 

* A megjelölt szolgáltatások szerepelnek a Békés Megyei Kormányhivatal 2023. évi összevont 
ellenőrzési tervében. 
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III. 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi  Főosztály 
Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály  hatósági ellen őrzési terve 

 

1.  

A köznevelési intézmények törvényességi ellen őrzése 

A Békés Megyei Kormányhivatal nevében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 32. § a) pontja szerint Békés 
megyére kiterjedő illetékességgel a Békés megyében véglegessé vált döntéssel bejegyzett 
köznevelési intézmények törvényességi és hatósági ellenőrzésére az alábbi hatósági ellenőrzési 
tervet adom ki. 

A törvényességi ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabályok:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 34. § (2) bekezdése, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 38/A. § (1) bekezdése alapján az illetékes 
megyeszékhely szerinti kormányhivatal törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési 
intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő működését. A jogszabályi rendelkezések alapján az 
illetékes kormányhivatal legalább kétévente végzi az egyházi, magán köznevelési intézmény és a 
nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmény fenntartói tevékenységének 
törvényességi ellenőrzését, melynek eredményéről értesíti a költségvetési hozzájárulást folyósító 
szervet. Az Nkt. 34. § (4) bekezdése alapján a kormányhivatal törvényességi ellenőrzési eljárására az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) hatósági 
ellenőrzésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

A törvényességi ellen őrzésért felel ős szerv:  

Békés Megyei Kormányhivatal 

A törvényességi ellen őrzésért felel ős szerv vezet ője:  

Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán 

A törvényességi ellen őrzésért felel ős szerv nevében eljáró f őosztály:  

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

A törvényességi ellen őrzésekért felel ős vezető állami tisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya   
Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály  
Dr. Simon Norbert osztályvezető 

A törvényességi ellen őrzés végrehajtásáért felel ős állami tisztvisel ők neve és hivatali 
beosztása:  

Dr. Budai Renáta Krisztina kormánytisztviselő  
Domokos Evelin kormánytisztviselő  
Botó Nikolett kormánytisztviselő  
Knyihár Lívia kormánytisztviselő 

A törvényességi ellen őrzés eszközei:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 63-72. § és 
74. §-ai szerinti szemle, irat, az ügyfél nyilatkozata, tárgyalás, szakértő meghallgatása vagy 
szakvéleménye. 

A törvényességi ellen őrzés végrehajtásának id őszaka:  

2023. január 1.- 2023. december 31. 

A törvényességi ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  
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- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

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

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

A törvényességi ellen őrzés szempontrendszere:  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-a az alábbi szempontokat tartalmazza:  

A kormányhivatal az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási 
intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzése keretében különösen azt vizsgálja, hogy 

a) van-e joga a fenntartónak a tevékenység folytatásához, 

b) összhangban áll-e az alapító okirat, a működés megkezdéséhez szükséges engedély és a 
pedagógiai program, 

c) a nevelési-oktatási intézmény törvényes és szakszerű működése érdekében milyen 
intézkedéseket tettek, 

d) a fenntartó által az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon biztosítja-e az alapító okiratban 
meghatározott feladatok végrehajtását, a 161. § (2) bekezdése szerinti kötelező (minimális) 
helyiség- és eszközjegyzékben, valamint a 161. § (3) bekezdése szerinti kötelező (minimális) 
felszerelési jegyzékben foglaltak meglétét, 

e) a fenntartó által elkészített éves költségvetés biztosítja-e az Nkt.-ben meghatározott feladatok 
ellátását, 

f) az Nkt. 23. § (3) bekezdése szerinti ütemtervben foglaltak teljesülnek-e, 

g) egyházi nevelési-oktatási intézmény fenntartója esetében az SZMSZ jóváhagyásával 
kapcsolatos eljárás törvényes-e, 

h) a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének alkalmazása törvényes-e, 

i) vizsgálta-e a fenntartó a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott 
feladatok végrehajtását, a szakmai munka eredményességét, 

j) a fenntartó a döntései meghozatalakor betartja-e az előírt egyeztetési kötelezettségét. 

A törvényességi ellen őrzések ütemezése havi bontásban: 

 

január hónap 

Intézmény neve Székhely címe Fenntartó neve Fenntartó címe Ellenőrzés 
módja 

Zsadányi Református 
Általános Iskola  

5537 Zsadány, 
Béke utca 108-
114. 

Zsadányi Református 
Egyházközség  

5537 Zsadány, 
Béke út 100. 

irat és 
adatbekérés 
/ szemle 

"Katicabogár" 
Evangélikus Óvoda 

5650 
Mezőberény, 
Luther utca 9. 

Magyarországi 
Evangélikus Egyház 

1085 Budapest 
VIII. kerület, 
Üllői út 24. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

Eleki Román Általános 
Iskola 

5742 Elek, 
Lökösházi út 3. 

Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata 

5700 Gyula, 
Eminescu utca 
1. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

Forrás Református Óvoda 
5900 Orosháza, 
Lehel utca 39. 

Orosházi Református 
Egyházközség 

5900 Orosháza, 
Könd utca 5. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 
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február hónap 

Intézmény neve Székhely címe Fenntartó neve Fenntartó címe Ellenőrzés 
módja 

Battonyai Két Tanítási 
Nyelvű Szerb Általános 
Iskola és Óvoda 

5830 Battonya, 
Hunyadi János 
utca 54. 

Szerb Országos 
Önkormányzat 

1055 Budapest 
V. kerület, Falk 
Miksa utca 3. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

Gál Ferenc Egyetem 
Szarvasi Gyakorló 
Általános Iskola és 
Gyakorlóóvoda 

5540 Szarvas, 
Szabadság utca 
6-8. 

Gál Ferenc Egyetem 
6720 Szeged, 
Dóm tér 6. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

Kétegyházi Román 
Nemzetiségi Általános 
Iskola és Óvoda 

5741 
Kétegyháza, 
Szent Imre utca 
89. 

Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata 

5700 Gyula, 
Eminescu utca 
1. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

Magdu Lucian Román 
Általános Iskola és Óvoda 

5830 Battonya, 
Fő utca 121. 

Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata 

5700 Gyula, 
Eminescu utca 
1. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

 

március hónap 

Intézmény neve Székhely címe Fenntartó neve Fenntartó címe Ellenőrzés 
módja 

Mezőberényi Talentum 
Református Óvoda 

5650 
Mezőberény, 
Csabai út 2. 

Mezőberényi Református 
Egyházközség  

5650 
Mezőberény, 
Kálvin János tér 
9. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

Mikes Kelemen Katolikus 
Gimnázium és 
Technikum, Általános 
Iskola és Óvoda 

5830 Battonya, 
Fő utca 70-72. 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye Szent 
Gellért Katolikus Iskolai 
Főhatósága 

6720 Szeged, 
Aradi vértanúk 
tere 2. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

Mozgáskorlátozottak 
Békés Megyei Egyesülete 
Napraforgó Egységes 
Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, 
Pedagógiai 
Szakszolgálat, Óvoda és 
Fejlesztő Nevelés-
oktatást Végző Iskola  

5600 
Békéscsaba, 
Kölcsey utca 27. 

Mozgáskorlátozottak 
Békés Megyei Egyesülete 
 

5600 
Békéscsaba, 
Kölcsey utca 27. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

Nicolae Bălcescu Román 
Gimnázium, Általános 
Iskola és Kollégium 

5700 Gyula, 
Líceum tér 2.  

Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata 

5700 Gyula, 
Eminescu utca 
1. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

 

szeptember hónap 

Intézmény neve Székhely címe Fenntartó neve Fenntartó címe Ellenőrzés 
módja 

Selyem Úti Óvoda 
5502 
Gyomaendrőd, 
Selyem út 101. 

Gyermekliget Óvodai 
Oktató Nonprofit Kft. 

5502 
Gyomaendrőd, 
Sugár utca 53/1. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 
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Orosházi Református Két 
Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 

5900 Orosháza, 
Előd utca 17.  

Orosházi Református 
Egyházközség 

5900 Orosháza, 
Könd utca 5. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

Tulipános Óvoda 

5502 
Gyomaendrőd, 
Polyákhalmi 
utca 1. 

Tulipános Óvodai Oktató 
Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

5502 
Gyomaendrőd, 
Sugár út 59/1. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

Savio Szent Domonkos 
Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda 

5600 
Békéscsaba, 
Szarvasi út 31. 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye Szent 
Gellért Katolikus Iskolai 
Főhatósága 

6720 Szeged, 
Aradi vértanúk 
tere 2. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda 

5919 
Pusztaföldvár, 
Táncsics utca 
65. 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye Szent 
Gellért Katolikus Iskolai 
Főhatósága 

6720 Szeged, 
Aradi vértanúk 
tere 2. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

Szlovák Általános Iskola, 
Óvoda és Kollégium 

5540 Szarvas, 
Szabadság utca 
29. 

Országos Szlovák 
Önkormányzat 

1114 Budapest 
XI. kerület, 
Fadrusz János 
utca 11/a. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

 

október hónap 

Intézmény neve Székhely címe Fenntartó neve Fenntartó címe Ellenőrzés 
módja 

Tótkomlósi Evangélikus 
Óvoda 

5940 Tótkomlós, 
Aradi utca 2. 

Tótkomlósi Evangélikus 
Egyházközség 

5940 Tótkomlós, 
Luther utca 1. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

Szlovák Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és 
Óvoda 

5940 Tótkomlós, 
Földvári út 1. 

Országos Szlovák 
Önkormányzat 

1114 Budapest 
XI. kerület, 
Fadrusz János 
utca 11/a. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

Benka Gyula Evangélikus 
Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola, Óvoda 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola 

5540 Szarvas, 
Kossuth Lajos 
utca 7 

Magyarországi 
Evangélikus Egyház 

1085 Budapest 
VIII. kerület, 
Üllői út 24. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

Szlovák Gimnázium, 
Általános Iskola, Óvoda 
és Kollégium 

5600 
Békéscsaba, 
Dedinszky 
Gyula utca 1. 

Országos Szlovák 
Önkormányzat 

1114 Budapest 
XI. kerület, 
Fadrusz János 
utca 11/a. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

 

november hónap 

Intézmény neve Székhely címe Fenntartó neve Fenntartó címe Ellenőrzés 
módja 

Szegedi Kis István 
Református Gimnázium, 
Technikum, Általános 
Iskola, Óvoda és 
Kollégium  

5630 Békés, 
Petőfi Sándor 
utca 11-13. 

Békési Református 
Egyházközség 

5630 Békés, 
Széchenyi tér 
21. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 
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Békéscsabai Baptista 
Általános Iskola 

5600 
Békéscsaba, 
Szent László 
utca 17. 

Baptista Szeretetszolgálat 
Egyházi Jogi Személy 

1111 Budapest 
XI. kerület, 
Budafoki út 
34/b. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

Szent István Katolikus 
Óvoda és Általános Iskola 

5674 
Kétsoprony, 
Dózsa Gy. út 
18-20. 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye Szent 
Gellért Katolikus Iskolai 
Főhatósága 

6720 Szeged, 
Aradi vértanúk 
tere 2. 

irat és 
adatbekérés/ 
szemle 

 

 

2. 

Köznevelési intézmények hatósági ellen őrzése  

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabályok:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 79. § (2) bekezdése alapján a kormányhivatal 
hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő 
működését. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
38. § (1) bekezdése alapján a Kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében az alábbi szempontok 
alapján vizsgálja a köznevelési intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő működését: 

a) az egyenlő bánásmód követelményére, 

b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, 

c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre, 

d) a tanulmányok alatti és az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására, 

e) az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára, 

f) a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, 

g) a köznevelés ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására, 

h) a tanulói fegyelmi eljárás megszervezésére, lefolytatására, a döntéshozatalra 

vonatkozó rendelkezések megtartását. 

A hatósági ellen őrzésért felel ős szerv:  

Békés Megyei Kormányhivatal 

A hatósági ellen őrzésért felel ős szerv vezet ője:  

Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán 

A hatósági ellen őrzésért felel ős szerv nevében eljáró f őosztály:  

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

A hatósági ellen őrzésért végrehajtásáért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve, hivatali 
beosztása:  

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály  
Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály  
Dr. Simon Norbert osztályvezető 

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

Dr. Budai Renáta Krisztina kormánytisztviselő  
Domokos Evelin kormánytisztviselő  
Botó Nikolett kormánytisztviselő  
Knyihár Lívia kormánytisztviselő 

A hatósági ellen őrzés módszertana, eszközei:  
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Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 98-102. §-ai szerint lefolytatott 
hatósági ellenőrzés, a 63 -72. § és 74. §-ai szerinti szemle, irat, az ügyfél nyilatkozata, tárgyalás, 
szakértő meghallgatása vagy szakvéleménye. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának id őszaka:  

2023. január 1. - 2023. december 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

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

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

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

Célvizsgálat:  

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében megvalósuló óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 
biztosításának vizsgálata a köznevelési intézményeket érintően 

Vizsgált id őszak:   2022. január 1. - 2022. december 31. 

Vizsgálat módszere:   

Valamennyi család- és gyermekjóléti központ részéről írásos összefoglaló bekérése, továbbá 
szúrópróba szerűen kiválasztott köznevelési intézményektől bekért írásos összefoglaló tájékoztatás 
értékelése.  

A kiemelt szempontok szerinti ellen őrzés lezárása:  

Az ellenőrzési tapasztalatok összefoglalása és jelzőrendszeri értekezleten annak kiértékelése. 

A hatósági ellen őrzések ütemezése havi bontásban: 

január hónap 

Intézmény neve Székhely címe Fenntartó neve Ellenőrzés módja 

Békéscsabai Petőfi Utcai 
Általános Iskola 

5600 Békéscsaba, 
Petőfi utca 1. 

Békéscsabai Tankerületi 
Központ 

irat és adatbekérés/ 
szemle 

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori 
Óvoda 

5600 Békéscsaba, 
Kölcsey utca 15. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

irat és adatbekérés/ 
szemle 

Gyulai Dürer Albert Általános 
Iskola 

5700 Gyula, Szent 
István utca 29. 

Gyulai Tankerületi Központ irat és adatbekérés/ 
szemle 

 

február hónap 

Intézmény neve Székhely címe Fenntartó neve Ellenőrzés módja 

Gerlai Általános Iskola 
5623 Békéscsaba, 
Csabai út 1. 

Békéscsabai Tankerületi 
Központ 

irat és adatbekérés/ 
szemle 

Gyomaendrőd – Csárda-
szállás - Hunya Kistérségi 
Óvoda és Bölcsőde 

5500 Gyomaendrőd, 
Kossuth út 7. 

Gyomaendrőd, Csárda-
szállás, Hunya Települési 
Önkormányzati Társulás 

irat és adatbekérés/ 
szemle 

Gyomaendrődi Kis Bálint 
Általános Iskola 

5500 Gyomaendrőd, 
Fő út 181. 

Gyulai Tankerületi Központ 
irat és adatbekérés/ 
szemle 
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március hónap 

Intézmény neve Székhely címe Fenntartó neve Ellenőrzés módja 

Lencsési Általános Iskola  
5600 Békéscsaba, 
Szabó Pál tér 1/2. 

Békéscsabai Tankerületi 
Központ 

irat és adatbekérés/ 
szemle 

Hársliget Óvoda Csabacsűd-
Örménykút 

5551 Csabacsűd, 
Petőfi Sándor utca 
57/2. 

Csabacsűd-Örménykút 
Köznevelési Intézményi 
Társulás 

irat és adatbekérés/ 
szemle 

Bucsa Község Napközi 
Otthonos Óvoda és Mini 
Bölcsőde 

5527 Bucsa, Kossuth 
tér 9. 

Bucsa és Kertészsziget 
Önkormányzat Napközi 
Otthonos Óvoda 
Intézményfenntartó 
Társulása 

irat és adatbekérés/ 
szemle 

 

április hónap 

Intézmény neve Székhely címe Fenntartó neve Ellenőrzés módja 

Sarkadi Általános Iskola 
5720 Sarkad, Kossuth 
utca 17. 

Gyulai Tankerületi Központ 
irat és adatbekérés/ 
szemle 

Okányi Általános Iskola 
5534 Okány, Kossuth 
utca 5-9. 

Gyulai Tankerületi Központ 
irat és adatbekérés/ 
szemle 

Békési Kistérségi Óvoda és 
Bölcsőde 

5630 Békés, Baky utca 
4. 

Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó 
Társulás 

irat és adatbekérés/ 
szemle 

 

május hónap 

Intézmény neve Székhely címe Fenntartó neve Ellenőrzés módja 

Békéscsabai Andrássy Gyula 
Gimnázium és Kollégium 

5600 Békéscsaba, 
Andrássy út 56. 

Békéscsabai Tankerületi 
Központ 

irat és adatbekérés/ 
szemle 

Báthori István Gimnázium 
Csorvási Tagintézménye 

5920 Csorvás, István 
király utca 34. 

Sziltop Oktatási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

irat és adatbekérés/ 
szemle 

Tudásfa Felnőttoktatási 
Gimnázium és Általános Iskola 
Békéscsabai Tagintézménye 

5600 Békéscsaba, 
Szeberényi tér 2. 

Tudásfa Oktatási Nonprofit 
Kft. 

irat és adatbekérés/ 
szemle 

Jankó János Általános Iskola 
és Gimnázium 

5940 Tótkomlós, 
Erzsébet utca 2. 

Békéscsabai Tankerületi 
Központ 

irat és adatbekérés/ 
szemle 

 

szeptember hónap 

Intézmény neve Székhely címe Fenntartó neve Ellenőrzés módja 

Ady Endre - Bay Zoltán 
Gimnázium és Kollégium 

5720 Sarkad, Vasút 
utca 2. 

Gyulai Tankerületi Központ 
irat és adatbekérés/ 
szemle 

Szabadkígyósi Általános Iskola 
5712 Szabadkígyós, 
Kossuth Lajos tér 1. 

Békéscsabai Tankerületi 
Központ 

irat és adatbekérés/ 
szemle 
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Dr. Mester György Általános 
Iskola  

5742 Elek, Lökösházi 
út 17-19. 

Gyulai Tankerületi Központ irat és adatbekérés/ 
szemle 

 

október hónap 

Intézmény neve Székhely címe Fenntartó neve Ellenőrzés módja 

Zsadányi Tündérkert Óvoda  
5537 Zsadány, Béke 
utca 56. 

Zsadány Község 
Önkormányzata 

irat és adatbekérés/ 
szemle 

Kossuth Lajos Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola  

5525 Füzesgyarmat, 
Széchenyi utca 2. 

Gyulai Tankerületi Központ 
irat és adatbekérés/ 
szemle 

Medgyesegyházi Varázserdő 
Óvoda és Mini Bölcsőde  

5666 Medgyesegyháza, 
Hősök utca 2. 

Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat 

irat és adatbekérés/ 
szemle 

 

november hónap 

Intézmény neve Székhely címe Fenntartó neve Ellenőrzés módja 

Orosházi Táncsics Mihály 
Gimnázium és Kollégium  

5900 Orosháza, 
Táncsics Mihály u. 2-4. 

Békéscsabai Tankerületi 
Központ 

irat és adatbekérés/ 
szemle 

Kondorosi Petőfi István 
Általános Iskola és Kollégium 

5553 Kondoros, Iskola 
utca 2/6. 

Békéscsabai Tankerületi 
Központ 

irat és adatbekérés/ 
szemle 

Sarkadkeresztúr Község 
Önkormányzata Óvoda 
Intézménye  

5731 Sarkadkeresztúr, 
Rákóczi út 10. 

Sarkadkeresztúr Község 
Önkormányzata 

irat és adatbekérés/ 
szemle 
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IV. 

A 2022. évi ellen őrzések tapasztalatai, illetve ezen tapasztalatok me nnyiben befolyásolják a 
tárgyi ellen őrzési terv kialakítását 

A Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya a 2022. évben az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által 2021. év november hó 11. napján kiadott, majd 2021. év december hó 
06. napján módosított országos hatósági ellenőrzési terv szerint, a meghatározott kiemelt területeken 
a téma- és célvizsgálatot lefolytatta. A gyámhatósági ügyekkel és a szociális pénzbeli és 
természetbeni ellátásokkal kapcsolatos hatósági tevékenységet, valamint a köznevelési intézmények 
jogszerű működését ellenőrizte. Az ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentések határidőben 
megküldésre kerültek a szakmai irányító minisztérium részére. A 2022. évi ellenőrzések során 
tapasztaltak az ellenőrzési terv végrehajtásáról a tárgyévet követő hónap 15. napjáig elkészítendő 
ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolóban kerülnek rögzítésre. A 2022. évi ellenőrzési 
tapasztalatok a 2023. évi ellenőrzési terv kialakítását a szakmai irányító minisztérium által újonnan 
meghatározott vizsgálati szempontok kifejezetten nem befolyásolták. A gyermekvédelmi gondoskodás 
keretébe tartozóan az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenységének vonatkozásában látszott 
indokoltnak - az Országos terven felül - további szempont bevonása, figyelemmel arra, hogy a 
Főosztály feladatkörébe tartozik évente a jelzőrendszeri értekezlet megtartása. 

A Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális, Gyámügyi és Oktatási 
Osztálya a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellenőrzéseket lefolytatta, figyelemmel a 
mindenkor hatályos veszélyhelyzetre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire.  

2022. évben személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti illetve gyermekvédelmi 
szolgáltatások hatósági ellenőrzése 49 fenntartó 54 szolgáltató 120 engedélyese által nyújtott 266 
szolgáltatást, míg köznevelési intézmények vonatkozásában 24 fenntartó 36 telephelyét érintette az 
ellenőrzés, melynek eszköze szemlével, adatszolgáltatással, illetőleg költséghatékonyság okán 
iratbekérés útján valósult meg.  

Az ellenőrzések során a szociális igazgatási és gyermekvédelmi szolgáltatások jogszabályokban való 
megfelelésének kérdésében, az ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresésre került a 
népegészségügyi feladatkörében, továbbá szükség esetén az élelmiszer-biztonsági, illetve építésügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatal, a tűzvédelmi hatóság, illetőleg a munkavédelmi hatóság, a 
munkaügyi hatóság vagy a fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett tevékenység ellenőrzésére 
jogosult hatóság (a továbbiakban együtt: ellenőrző társhatóság). 

A köznevelési feladatkörben az ellenőrzött fenntartók és intézmények vonatkozásában társhatóság 
vagy szakértő kirendelése nem volt indokolt.  

Összességében az ellenőrző társhatóságok a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, mint hatóság 
feladatköreiben az ellenőrzésekkel azonos, vagy ahhoz közeli időpontban folytatták le ellenőrzéseiket. 
A különböző hatóságok közötti együttműködés jó gyakorlatot mutatott. 

A szociális igazgatásba tartozó ellenőrzések során a szakmai programban foglaltak megvalósulása és 
a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 
Intézet Módszertani Igazgatóság, az egyházi fenntartók esetében a kijelölt egyházi módszertani 
intézmények 2022. évben több esetben megkeresésre kerültek. Gyermekek napközbeni ellátása 
szolgáltatások esetében a Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete, illetve a Magyar 
Bölcsődék Egyesülete, valamint a gyermekek esélynövelő szolgáltatása esetén a Társadalmi 
Esélyteremtési Főigazgatóságot szakértőnek rendeltük ki.  

A személyi feltételek meglétének vizsgálata tekintetében elmondható, hogy azok alapvetően a 
jogszabályi előírásoknak megfeleltek. A munkáltatók néhány kivételtől eltekintve a szakmai létszámra 
vonatkozó előírásokat teljesítették a szolgáltatások biztosítása érdekében. Az előírt szakképesítési 
arány – számos esetben – a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés alóli munkáltatói 
felmentések által biztosítottak voltak. Több településen, a többszöri pályáztatás ellenére sem 
jelentkezett a képesítési előírásoknak megfelelő szakember. A felmentések a jogszabályi előírásnak 
megfeleltek.  

A tárgyi feltételek ellenőrzésével kapcsolatosan megállapítható, hogy az általános tárgyi feltételek 
biztosítása néhány kivételtől eltekintve megfelelően megoldott. Általánosságban azon intézményekkel 
kapcsolatban gyakoribb a hiányosság, amelyeknek működési feltételei, korábbi jogszabályi előírások 
mellett jött létre, és az újabb jogszabályi feltételeknek történő megfelelés az engedélyes épületének 
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adottsága miatt nem lehetséges, vagy annak átalakítása többletköltséget eredményez a fenntartó 
számára. A feltárt hiányosságok tekintetében egy esetben hatósági szerződés megkötésére, illetve 
kettő intézményt érintően pedig a hatályos működési engedély módosítására volt szükség. 

A köznevelési intézmények vonatkozásában kizárólag kisebb hiányosságok miatt került 
megállapításra jogszabálysértés, mely az esetek döntő részében az intézmény belső irataiban észlelt 
hatálytalan jogszabályi rendelkezésekre volt visszavezethető. 

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a 2022. évben a szakmai szabályok gyakorlati alkalmazása a 
szolgáltatás nyújtásában részt vevők körében nem minden esetben volt jogszabálykövető. Az iratok 
vizsgálata során a szakmai dokumentációkban is nyomon követhető, a jogszabályok megfelelő vagy 
nem megfelelő alkalmazása.  

Az éves lefolytatott hatósági ellenőrzések vonatkozásában december 02-ig szociális igazgatási 
feladatkörben 40 db, míg köznevelési feladatkörben 13 kötelezés történt, melyben a feltárt 
hiányosságok megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására, és a szakmai szabályoknak 
való megfelelés biztosítására hívtuk fel a fenntartót határidő tűzésével. 

Az ellenőrzött szolgáltatások kapcsán összességében és érdemben elmondható, hogy a fenntartók a 
feltárt hiányosságokat vagy más jogsértéseket a felszólításban rögzített határidőn belül 
megszüntették, és a jogszerű működést helyreállították. 

 

 



85 

 

5. Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi F őosztály 

 

Jogszabályi háttér 

A terv készítésekor hatályos, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 29. §-a, valamint az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 98. §-102. §-a. 

Az ellen őrzési terv célja 

Az ellenőrzési terv fő célja, hogy egységes követelményrendszert alkotva, kiszámítható, tárgyszerű 
alapot adjon a kormányhivatal 2023. évi tervezett ellenőrzéseihez. 

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, 
valamint a foglalkoztatási támogatások nyújtása által csökkenjen az álláskeresők száma, egyidejűleg 
nőjön a foglalkoztatottság. 

 

5.1. Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaü gyi és Munkavédelmi 
Főosztály Közfoglalkoztatási Osztály 

A közfoglalkoztatási ellen őrzés eszközei 

A Békés Megyei Kormányhivatal a közfoglalkoztatás támogatás ellenőrzése során a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 46. §-a, az állami 
foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek 
hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (3) jb) pont 
alapján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 98. §-102. §-ában 
foglaltaknak megfelelően jár el. 

Az ellenőrzés tárgya: Közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben, hatósági 
szerződésben foglaltak szerinti teljesítésének ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2023. évben folyamatban lévő támogatások. 

Az ellenőrzés szempontrendszere: Jogszabályban, közfoglalkoztatási szerződésben és hatósági 
szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. 

Az ellenőrzés ütemezése: egész évben folyamatos. 

A hatósági ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, illetve adatbázis lekérdezés, adatszolgáltatás, 
iratbekérés. 

 

5.2. Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaü gyi és Munkavédelmi 
Főosztálya Munkaer őpiaci Osztály 

A munkaer őpiaci ellen őrzés eszközei 

A Békés Megyei Kormányhivatal a munkaerőpiaci ellenőrzés során a foglalkoztatás elősegítéséről és 
a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 46. §-a, az állami foglalkoztatási szerv, a 
munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak 
ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (1) k) pont alapján az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 98. §-102. §-ban foglaltaknak megfelelően jár 
el. 

Fentiek alapján az ellenőrzés feladata - hatáskörének keretei között - a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartásának, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítésének vizsgálata. 

A hatósági ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, illetve adatbázis lekérdezés, adatszolgáltatás, 
iratbekérés. 
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A munkaer őpiaci ellen őrzés ütemezése 

2023. év: 

• Az ellenőrzés tárgya: Munkahelyteremtő beruházások, mint már folyamatban lévő 
támogatások vonatkozásában, a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségek 
teljesítésének ellenőrzése. 

Ellenőrizendő minimum darabszám: 30 db 

Az ellenőrzés szempontrendszere: Pályázati felhívásban, hatósági szerződésben, 
jogszabályban foglalt feltételek teljesítésének ellenőrzése. 

• Az ellenőrzés tárgya: GINOP és TOP kiemelt projektek keretében nyújtott támogatásoknak 
az irányító hatóság által elvárt mértékű ellenőrzése, a tényleges foglalkoztatás 
megvalósulásának vizsgálata. 

A programok vonatkozásában megállapított minimum ellenőrizendő darabszámok: GINOP 
5.1.1-15: 20 db 

GINOP 5.2.1-14: 17 db 

TOP 5.1.1: 10 db 

TOP 6.8.2: a 2023 évi források ismeretében lehet felelősen darabszámot megadni. 
Ellenőrzési időszak. 2023. évben folyamatban levő támogatások. 

Az ellenőrzés szempontrendszere: Jogszabályban/hatósági szerződésben foglalt feltételek 
teljesítésének ellenőrzése. 

• Az ellenőrzés tárgya: a veszélyhelyzetre tekintettel a Gazdaságvédelmi Akcióterv 
keretében nyújtott támogatás(ok) szúrópróba szerinti ellenőrzése. 

A programok vonatkozásában megállapított minimum ellenőrzési százalékok: GINOP Plusz-
3.2.1-21: a beérkezett kérelmek 10 %-a. 

A 2023 évben induló új támogatások vonatkozásában a program keretében előírt 
ellenőrzési követelmények. 

Ellenőrzési időszak: a folyamatban lévő támogatások ellenőrzése. 

Az ellenőrzés szempont-rendszere: Jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítésének 
ellenőrzése. 

• Az ellenőrzés tárgya: Passzív munkaerőpiaci eszköz, az álláskeresési járadékra való 
jogosultság szúrópróba szerinti ellenőrzése. 

Megállapított minimum darabszám: 50 db 

Ellenőrzési időszak: A 2023. évben folyósított ellátások 

Az ellenőrzés szempontrendszere: Az ellátás megállapításának alapjául szolgáló 
„Igazolólap” valóságtartalmának vizsgálata. 

• Az ellenőrzés tárgya: A vállalkozóvá válását elősegítő támogatás ellenőrzése. Ellenőrzési 
időszak: a.) előzetes helyszíni szemle, 

b.) támogatás felhasználásának ellenőrzése, 

 c.) fenntartási kötelezettség ellenőrzése. 

Megállapított minimum ellenőrizendő darabszám: 20 db 

Az ellenőrzés szempontrendszere: Jogszabályban és a hatósági szerződésben foglalt 
kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. 

• Az ellenőrzés tárgya: Magán-munkaközvetítőknél és munkaerő-kölcsönzőknél a jogszabályi 
feltételek meglétének vizsgálata.  

Ellenőrzési időszak: 2023. évben nyilvántartásban levő közvetítő,- kölcsönző vállalkozások. 

Megállapított minimum ellenőrizendő darabszám: 8 db 
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Az ellenőrzés szempontrendszere: Jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítésének 
ellenőrzése. 

• Az ellenőrzés tárgya: Soron kívüli, előre nem tervezhető ellenőrzések, melynek során 
minden esetben kivizsgálásra kerül a csoportos létszámleépítés szabályait érintő és az 
egyéb, hatáskört érintő közérdekű bejelentés, panasz kivizsgálása, valamint az álláskeresési 
járadék megállapításához szükséges „Igazolólap” kiadásának elmulasztása miatti ellenőrzés, 
továbbá egyéb hatáskört érintő soron kívüli ellenőrzés. 

Ellenőrzési időszak: 2023. év. 

Az ellenőrzés szempontrendszere: Jogszabályban/hatósági szerződésben foglalt feltételek 
teljesítésének ellenőrzése. 

 

5.3. Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

5.3.1. Foglalkoztatás-felügyeleti hatósági szakterület  

1. Ellenőrzés tárgya: A szabadsággal kapcsolatos szabályok célvizsgálata 

Ütemezése: 2023. április 

Ellenőrizendő időszak: alapvetően 2022. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak. 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, felhívás adatszolgáltatásra és egyéb tájékoztatás 
kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

Ellenőrzés szempontrendszere: 

• a szakmai irányításért felelős minisztérium szervezeti egysége által korábban kiadott 
módszertani útmutatók alapján. 

A hatósági ellenőrzési jogkör jogalapját meghatározó ágazati jogszabályok: 

• a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás 
felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény, 

• a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. 
rendelet, 

• az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, 
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) 
Korm. rendelet. 

 

2. Ellenőrzés tárgya: A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a 
foglalkoztatásukra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzés. 

Ütemezése: 2023. június-július 

Ellenőrizendő időszak: alapvetően 2022. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak. 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, felhívás adatszolgáltatásra és egyéb tájékoztatás 
kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

Ellenőrzés szempontrendszere: 

• a szakmai irányításért felelős minisztérium szervezeti egysége által korábban kiadott 
módszertani útmutatók alapján. 

A hatósági ellenőrzési jogkör jogalapját meghatározó ágazati jogszabályok: 

• a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás 
felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény, 

• a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. 
rendelet, 

• az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, 
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) 
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Korm. rendelet. 

 

3. Ellenőrzés tárgya: A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatban, valamint a 
feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási alágazatok területén működő 
munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata. 

Ütemezése: 2023. szeptember-október 

Ellenőrizendő időszak: alapvetően 2022. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak. 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, felhívás adatszolgáltatásra és egyéb tájékoztatás 
kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

Ellenőrzés szempontrendszere: 

• a szakmai irányításért felelős minisztérium szervezeti egysége által korábban kiadott 
módszertani útmutatók alapján. 

A hatósági ellenőrzési jogkör jogalapját meghatározó ágazati jogszabályok: 

• a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás 
felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény, 

• a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. 
rendelet, 

• az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, 
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) 
Korm. rendelet. 

 

4. A Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztálya, mint foglalkoztatás-felügyeleti hatóság illetékességi 
területének gazdasági szerkezete, sajátosságai, foglalkozatási helyzete figyelembevétele alapján 
egy általa meghatározott ütemezés szerint saját tervezésű vizsgálatot (akcióellenőrzés, 
célvizsgálat) tart a jellemző, kiemelt szabálytalanságok visszaszorítása érdekében. 

 

5.3.2. Munkavédelmi szakterület 

1. Ellenőrzés tárgya: Faipari tevékenységek célvizsgálata.  

Ellenőrizendő időszak: 2023.04.01-2023.06.30. 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, iratvizsgálat (munkavédelmi dokumentációk vizsgálata). 
Ellenőrzés szempontrendszere: 

• a célvizsgálat lefolytatáshoz a szakmai irányításért felelős minisztérium szervezeti 
egysége vizsgálati szempontrendszert bocsát a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság 
rendelkezésére. 

A hatósági ellenőrzési jogkör jogalapját meghatározó ágazati jogszabályok: 

• a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, 

• az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, 
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) 
Korm. rendelet. 

 

2. Ellenőrzés tárgya: III. fokú hőségriadó esetén a munkafeltételek ellenőrzésére irányuló 
célvizsgálat. 

Ellenőrizendő időszak: III. fokú hőségriasztás esetén. 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, iratvizsgálat (munkavédelmi dokumentációk vizsgálata). 
Ellenőrzés szempontrendszere: 
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• a célvizsgálat lefolytatáshoz a szakmai irányításért felelős minisztérium szervezeti 
egysége vizsgálati szempontrendszert bocsát a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság 
rendelkezésére. 

A hatósági ellenőrzési jogkör jogalapját meghatározó ágazati jogszabályok: 

• a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, 

• az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, 
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) 
Korm. rendelet. 

 

3. Ellenőrzés tárgya: Saját kezdeményezésű célvizsgálat. 

A Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztálya, mint a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság 
illetékességi területének gazdasági szerkezete, munkabaleseti helyzete és az ellenőrzési 
tapasztalatainak figyelembevétele alapján saját kezdeményezésű célvizsgálatot folytat le a 
kiválasztott tevékenység, szakma vagy ágazat munkavállalókat érintő veszélyforrásainak 
vizsgálatára. 

Ellenőrzési időszak: 2023-ban a megyében nevesített időszak. 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, iratvizsgálat (munkavédelmi dokumentációk vizsgálata). 
Ellenőrzés szempontrendszere: 

• a célvizsgálat lefolytatáshoz az osztály vezetője felülvizsgálat után a szakmai irányításért 
felelős minisztérium szervezeti egysége által korábban kiadott vizsgálati 
szempontrendszerét bocsátja a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság rendelkezésére. 

A hatósági ellenőrzési jogkör jogalapját meghatározó ágazati jogszabályok: 

• a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, 

• az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, 
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) 
Korm. rendelet  

 

4. Ellenőrzés tárgya: Előre bejelentett ellenőrzés. 

Az előre bejelentett ellenőrzés az ellenőrzést megelőzően egy hónappal történő kiértesítés alapján, 
több kormánytisztviselő által végzett helyszíni ellenőrzés a tárgyban kiadott módszertani útmutató 
szerinti tartalommal. 

Ellenőrizendő időszak: 2023-ban a megyében nevesített időszak. 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, iratvizsgálat (munkavédelmi dokumentációk vizsgálata). 
Ellenőrzés szempontrendszere: 

• a szakmai irányításért felelős minisztérium szervezeti egysége által korábban kiadott 
módszertani útmutatók, vizsgálati szempontrendszerek alapján. 

A hatósági ellenőrzési jogkör jogalapját meghatározó ágazati jogszabályok: 

• a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, 

• az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, 
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) 
Korm. rendelet. 

Soron kívüli ellenőrzések: A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a munkavédelmet érintő 
változások, rendkívüli események vagy körülmények miatt (pl. súlyos munkabalesetek növekedése, 
a munkabaleseti és foglalkozási megbetegedések statisztikai trendjének változása, egyes 
ágazatokban bekövetkező kedvezőtlen változások, extrém időjárási körülmények, 
jogszabályváltozás) az ellenőrzési terven felül akcióellenőrzést rendelhet el. 
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6. Hatósági F őosztály 

 

I. 

Jegyzői hatáskörbe tartozó kereskedelmi hatósági eljáráso k felügyeleti ellen őrzése 

 

A felügyeleti ellen őrzés jogalapja:  a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 44. § 
(1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 41. § c) pontja és 44. § (1) bekezdés b) pontja, az 
Agrárminisztérium kereskedelmi jogalkalmazásra vonatkozó 2023. évi Országos Hatósági Ellenőrzési 
Terve  

A felügyeleti ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv: Békés Megyei Kormányhivatal 

A felügyeleti ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv felel ős vezetője:   

a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán 

A felügyeleti ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv nevében eljáró f őosztály:   

Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

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

Dr. Jelenka Gyöngyi osztályvezető 

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

Dr. Csiszár Róbert kormánytisztviselő 

A felügyeleti ellen őrzés célja: 

A jegyzői eljárásban az anyagi jogi, eljárásjogi és az elektronikus ügyintézésre vonatkozó 
jogszabályok betartásának felügyeleti jogkörben történő vizsgálata. A feltárt jogszabálysértések 
orvoslása érdekében jegyzői hatósági intézkedések kezdeményezése és szükség esetén felügyeleti 
eljárás lefolytatása. 

A 2022. évben folytatott ellenőrzések során feltárt hiányosságok miatt a jelentésben foglalt felhívások 
alapján tett intézkedések megvalósulásának utóellenőrzése. 

A felügyeleti ellen őrzés szempontjait meghatározó ágazati jogszabályok:  

A jegyzői eljárás során a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv., a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. (a továbbiakban: 
Kertv.) tárgyi hatálya alá tartozó kereskedelmi hatósági ügyek vizsgálata során a törvényi 
rendelkezések, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), a szálláshely-szolgáltatási tevékenység 
folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vásárokról szóló rendelet), a nem üzleti célú 
közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, az egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1. számú melléklete, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. 
(XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazása.  

A felügyeleti ellen őrzés tárgya és célja: 

A felügyeleti ellenőrzéssel érintett kereskedelmi hatósági ügyekre vonatkozó anyagi jogi, eljárási, 
elektronikus ügyintézési szabályok betartásának vizsgálata különös tekintettel: 

- a nyilvántartás-vezetési kötelezettségre (cél annak vizsgálata, hogy a kereskedelmi 
hatóság eleget tett-e a nyilvántartás-vezetési kötelezettségének (Kertv. 6/G. §), 



91 

- a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételére (cél annak 
vizsgálata, hogy a bejelentések megfeleltek-e a jogszabályi előírásoknak (Korm. rendelet 1. 
melléklet A) pont) és a bejelentéseket a kereskedelmi hatóság megküldte-e a Korm. rendelet 
irányadó rendelkezései értelmében az adott hatóságok részére (Korm. rendelet 6. § (2) és (2a) 
bekezdés), 

- a működési engedélyek kiadására (cél annak vizsgálata, hogy a kérelmek tartalma és 
mellékletei megfeleltek-e a jogszabályi előírásoknak (Korm. rendelet 1. melléklet B) pont), 

- a működési engedélyeknek az illetékes hatóságok részére való megküldésére (Korm. 
rendelet 9. § (3) bekezdés), 

- az üzleteket érintő hatósági ellenőrzésekre (cél annak vizsgálata, hogy a kereskedelmi 
hatóság eleget tett-e az ellenőrzési kötelezettségének és alkalmazta-e a törvény által előírt 
jogkövetkezményeket (Kertv. 9. §), 

- a mozgóboltokat érintő hatósági ellenőrzésekre (cél annak vizsgálata, hogy a kereskedelmi 
hatóság eleget tett-e az ellenőrzési kötelezettségének és alkalmazta-e a törvény által előírt 
jogkövetkezményeket, különös tekintettel a mozgóbolt működési területének és útvonalának a 
betartására, annak a kereskedelmi hatóság általi nyilvántartására (Kertv. 9. § és a Korm. rendelet 
2. melléklet A) pont), 

- a vásárokkal, piacokkal és helyi termelői piacokkal kapcsolatos eljárásokra (cél annak 
vizsgálata, hogy a vásárok, piacok és helyi termelői piacok száma hogyan alakult) 

- a határozatok számára és megoszlására (cél annak vizsgálata, hogy az üzlet bezárásáról, 
tevékenység megtiltásáról vagy engedély visszavonásáról szóló határozatok száma hogyan 
alakult, ezek jogszerűek voltak-e és mi volt a visszavonások oka (Korm. rendelet 27. §), 

- vásár, piac esetén az engedély visszavonását előidéző okok, illetve az ezzel kapcsolatos 
határozatok vizsgálatára (Vásárokról szóló rendelet 9. § (4)-(5) bekezdés), 

- az eljárási határidők betartásának vizsgálatára. 

A felügyeleti ellen őrzés típusa:  

Célvizsgálat. 

A felügyeleti ellen őrzés tárgyát képez ő időszak: 

A 2022. év január hó 1. napjától 2022. év december hó 31. napjáig terjedő időtartam 

A felügyeleti ellen őrzés módszertana: 

Adat- és információkérés, helyszíni ellenőrzés, szúrópróbaszerű hatósági ügyiratbekérés és a 
nyilvántartások áttekintése. 

A felügyeleti ellen őrzés kiemelt szempontjai: 

Kiemelt szempontként kell értékelni a jogszabályi előírások betartását, a kereskedelmi igazgatási 
feladatok szakmai színvonalát, továbbá a kormányhivatal és a kereskedelmi hatóságok közötti 
kapcsolattartás (szóbeli, elektronikus, írásbeli) hatékony és gyors megvalósítását. 

 

II. 

Jegyzői hatáskörbe tartozó telepengedélyezési és –bejelen tési hatósági eljárások felügyeleti 
ellenőrzése 

 

A felügyeleti ellen őrzés jogalapja:  a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 44. § 
(1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 41. § c) pontja és 44. § (1) bekezdés b) pontja 

A felügyeleti ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv: Békés Megyei Kormányhivatal 

A felügyeleti ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv felel ős vezetője:   

a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán 
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A felügyeleti ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv nevében eljáró f őosztály:   

Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

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

Dr. Jelenka Gyöngyi osztályvezető 

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

Dr. Csiszár Róbert kormánytisztviselő 

A felügyeleti ellen őrzés célja: 

A jegyzői eljárásban az anyagi jogi, eljárásjogi és az elektronikus ügyintézésre vonatkozó 
jogszabályok betartásának felügyeleti jogkörben történő vizsgálata. A feltárt jogszabálysértések 
orvoslása érdekében jegyzői hatósági intézkedések kezdeményezése és szükség esetén felügyeleti 
eljárás lefolytatása. 

A 2022. évben folytatott ellenőrzések során feltárt hiányosságok miatt a jelentésben foglalt felhívások 
alapján tett intézkedések megvalósulásának utóellenőrzése. 

A felügyeleti ellen őrzés szempontjait meghatározó ágazati jogszabályok:  

A jegyzői eljárás során 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, az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete, a helyi 
építési szabályzat és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 
rendelkezéseinek alkalmazása. 

A felügyeleti ellen őrzés tárgya és célja: 

A felügyeleti ellenőrzéssel érintett hatósági ügyekre vonatkozó eljárási, elektronikus ügyintézési 
szabályok betartásának vizsgálata különös tekintettel: 

- a gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfelekkel és a társhatóságokkal való elektronikus 
kapcsolattartás szabályaira, 

- a törvényes, meghatalmazott képviselő eljárása esetén a képviseleti jog szabályszerűségének 
vizsgálatára, 

- az ügyintézési határidő betartására, 

- a helyszíni szemlére vonatkozó előírásokra, annak alapján tett hatósági megállapításokra alapozott 
hatósági intézkedések törvényességére, 

- eljárás során hozott végzések, határozatok tartalmára, 

- jogorvoslati kérelmek alapján saját hatáskörben tett eljárási cselekményekre és azon alapuló 
hatósági végzésekre, határozatokra, 

- fellebbezés, bírósági felülvizsgálat iránti kérelem felterjesztésére vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések betartása kiemelten a határidőkre, 

- az egyes termelő és szolgáltató tevékenységekről vezetett hatósági nyilvántartás vezetésére, 

- hatósági ellenőrzés lefolytatására és azt követően a hivatalból megindított eljárásokra. 

A felügyeleti ellen őrzés típusa:  

Célvizsgálat. 

A felügyeleti ellen őrzés tárgyát képez ő időszak: 

A 2022. év január hó 1. napjától 2022. év december hó 31. napjáig terjedő időtartam. 

A felügyeleti ellen őrzés módszertana: 
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Adat- és információkérés, helyszíni ellenőrzés, szúrópróbaszerű hatósági ügyiratbekérés és a 
nyilvántartások áttekintése. 

 

III. 

Jegyzői hatáskörbe tartozó adóigazgatási eljárások felügy eleti ellen őrzése 

 
A felügyeleti ellen őrzés jogalapja: az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 23. § 
(2) bekezdése és 24. § a) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés b) pontja, a 
Pénzügyminisztérium 2022. október 12. napján kelt, PM/12567-3/2022. iktatószámú, a 2023. évre 
vonatkozó Országos Hatósági Ellenőrzési Terve 

A felügyeleti ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv: Békés Megyei Kormányhivatal 

A felügyeleti ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv felel ős vezetője:   

a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán 

A felügyeleti ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv nevében eljáró f őosztály:   

Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

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

Dr. Jelenka Gyöngyi osztályvezető 

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

Dr. Varga Katalin Tünde kormánytisztviselő 

Dr. Kovács Anita kormánytisztviselő 

Csikós Ibolya kormánytisztviselő 

A felügyeleti ellen őrzés célja: 

Az önkormányzati adóhatósági ügyek intézésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesülésének 
ellenőrzése, külön kiemelten az önkormányzati adóhatóságok által hozott határozatok 
jogszerűségének (formai és tartalmi követelmények) ellenőrzése. Egyes kivetéses helyi adónemekben 
az adatbejelentés benyújtásának elmulasztása esetén lefolytatott utólagos adóellenőrzések 
vizsgálata. 

A 2022. évben folytatott felügyeleti ellenőrzések során feltárt hiányosságok miatt a jelentésben foglalt 
felhívások alapján tett jegyzői intézkedések megvalósulásának utóellenőrzése. 

A felügyeleti ellen őrzés szempontjait meghatározó jogszabályok: 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. 
törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, 
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, az adóhatóság 
által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási 
költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III. 19.)  
NGM rendelet, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
és az adótárgyú önkormányzati rendeletek. 

A felügyeleti ellen őrzés szempontjai: 

o Helyi iparűzési adó ügyek: 

− az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített bevallási nyomtatvány a jogszabályi 
előírásoknak megfelel-e, 

− a bevallás benyújtása dátumának feltüntetésére szolgáló rovat kitöltésre került, 

− a bevallási határidő pontos betartását ellenőrizték, késedelem esetén mulasztási 
bírság kiszabására sor került, 
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− amennyiben az adózó bevallásában nyilatkozott arról, hogy a megállapított túlfizetését 
kéri visszatéríteni, az önkormányzati adóhatóság a visszatérítésnek eleget tett-e. 

o Magánszemélyek kommunális adója: 

− a határozatban pontosan rögzítették az ingatlan adatait, így annak címét és helyrajzi 
számát, 

− abban az esetben, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a közöttük létrejött 
megállapodásban foglaltak alapján írják-e elő az adót, 

− az adókötelezettségről rendelkező határozat tájékoztatást tartalmaz-e arról, hogy az 
adózót az adókötelezettséget érintő valamely körülmény megváltozásáig a határozatban előírt 
adófizetési kötelezettség terheli, 

− a jogszabályban meghatározott, az adófizetési kötelezettség alóli mentességeket 
megalapozó körülmények vizsgálata megtörtént. 

o Idegenforgalmi adó: 

− a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig az adó beszedésére kötelezett bevallást tett, 
késedelmes bevallás, illetve a bevallás elmulasztása esetén mulasztási bírság kiszabására került-e 
sor, 

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

− a jogszabályban meghatározott, az adófizetési kötelezettség alóli mentességeket 
megalapozó körülmények vizsgálata megtörtént-e. 

o Építményadó: 

− a határozatban pontosan rögzítették-e az ingatlan adatait, annak címét és helyrajzi 
számát, 

− abban az esetben, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a közöttük létrejött 
megállapodásban foglaltak alapján írják-e elő az adót, 

− az adókötelezettségről rendelkező határozat tájékoztatást tartalmaz-e arról, hogy az 
adózót az adókötelezettséget érintő valamely körülmény megváltozásáig a határozatban előírt 
adófizetési kötelezettség terheli, 

− a jogszabályban meghatározott, az adófizetési kötelezettség alóli mentességeket 
megalapozó körülmények vizsgálata megtörtént. 

o Telekadó: 

− a határozatban pontosan rögzítették-e az ingatlan adatait, így annak címét és helyrajzi 
számát, 

− abban az esetben, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a közöttük létrejött 
megállapodásban foglaltak alapján írják-e elő az adót, 

− az adókötelezettségről rendelkező határozat tájékoztatást tartalmaz-e arról, hogy az 
adózót az adókötelezettséget érintő valamely körülmény megváltozásáig a határozatban előírt 
adófizetési kötelezettség terheli, 

− a jogszabályban meghatározott, az adófizetési kötelezettség alóli mentességeket 
megalapozó körülmények vizsgálata megtörtént-e. 

o Adóvégrehajtás: 

− vizsgálni kell, hogy az önkormányzati adóhatóság az adóvégrehajtást végrehajtható 
okirat alapján indította-e meg, 

− fel kell tárni, hogy a végrehajtható okirat birtokában az adó határidőre való 
megfizetésének elmaradása esetén miért nem indított végrehajtási eljárást vagy miért nem bízott 
meg önálló bírósági végrehajtót a végrehajtás foganatosítására, 
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− vizsgálni kell, hogy az önkormányzati adóhatóság a végrehajtási eljárások során az Avt. 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően járt-e el, 

− vizsgálni kell, hogy a foganatosított végrehajtási cselekményt, a hozott végzést (pl. 
végrehajtási költségekről szóló végzést) sérelmező adósi kérelmet, annak tartalma alapján 
helyesen minősítette-e, 

− a végrehajtási eljárások számszaki adatainak összegyűjtése (pl. nyilvántartott, 
végrehajtás alá vont és beszedett adótartozás összege, az adósok száma és azok száma, akik 
ellen végrehajtás indult, a végrehajtási cselekmények száma végrehajtási cselekményenként). 

o Fizetési kedvezményekkel kapcsolatos ügyek: 

− a fizetési kedvezményt biztosító határozat rendelkező része és indokolása megfelel-e az 
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény vonatkozó előírásainak; 

− a mérlegelés szempontjai (adózó vagyoni, szociális körülményei, adózó és a vele együtt 
élő hozzátartozók megélhetésének súlyos veszélyeztetettsége, stb.) és a tényállás annak megfelelő 
értékelése a határozatban rögzítésre került-e. 

o Utólagos adóellenőrzések: 

− vizsgálni kell, hogy az adatbejelentések benyújtásának elmulasztása esetén – az 
anyagi jogszabályokon alapuló adókötelezettség fennállása mellett – indított utólagos 
adóellenőrzések alkalmával az ellenőrzésre kiválasztás során milyen szempontrendszert (pl. 
ingatlan-nyilvántartásból lekért adatok és az adónyilvántartás összevetése) határoztak meg, 

− fel kell tárni, hogy az adatbejelentések benyújtásának elmaradása esetén az utólagos 
adóellenőrzésre irányuló eljárások tendenciaszerűen elmaradtak-e és ha igen, akkor annak milyen 
okai voltak, 

− az adatbejelentések benyújtásának elmaradása esetén az adóhatóság milyen 
intézkedések (pl. kötelező hiánypótlás elrendelése) révén próbálta elősegíteni az eljárási 
kötelezettség utólagos adózói teljesítését, 

− vizsgálni kell, hogy az adóellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvre tett 
adózói észrevételeket az adóhatóság a realizáló határozatában hogyan értékelte, a kiegészítő 
ellenőrzések elrendelése (ha volt ilyen) milyen okokra volt visszavezethető, 

− vizsgálni kell, hogy az adóhatóság az adóbírság, késedelmi pótlék megállapítása során 
a méltányosság törvényi követelményeinek betartásával járt-e el, 

− vizsgálni kell a megsemmisített határozatot követően lefolytatott új eljárásban hozott 
– a fellebbezéssel már nem támadott – határozat jogszabályoknak való megfelelőségét, 

− az adatbejelentések benyújtásának elmulasztása esetén lefolytatott utólagos 
adóellenőrzések számszaki adatainak összegyűjtése (elrendelt ellenőrzések száma, ebből az 
adóhiányt megállapító esetek száma, a megállapítások összege, továbbá az alkalmazott 
jogkövetkezmények darabszáma és összege jogkövetkezményenként). 

o Adó-és értékbizonyítvány kiállítása: 

− a felügyeleti ellenőrzéssel érintett ügyekre vonatkozó anyagi jogszabályok betartásának, 
a döntések jogszerűségének a vizsgálata, 

− a felügyeleti ellenőrzéssel érintett ügyekre vonatkozó eljárásjogi jogszabályok 
betartásának vizsgálata, különös tekintettel: 

o a helyszíni szemlére vonatkozó előírásokra és annak alapján tett megállapításokra 
alapozott intézkedések jogszerűségére, 

o az eljárási cselekmények rögzítésére, 

o a tényállás tisztázására, 

o a jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatásra, 

o a közlésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesülésére. 

o Az általános ügyirat-kezelési és eljárási szabályok betartása: 
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− a határozat iratban maradt példánya eredeti, kiadmányozott-e, 

− a kézbesítést igazoló dokumentum az ügyirathoz szerelve az iratban megtalálható-e, 

− a határozatokon az expediálás ténye fel van-e tüntetve, 

− a határozatok rendelkező része tartalmazza-e: 

o az adózó azonosító adatait, 

o a fizetendő adó mértékét, 

o az esedékesség időpontját, 

o a beszedési számla számát, 

o a teljesítés módját, 

o a jogorvoslatról szóló tájékoztatást (a fellebbezés benyújtásának határidejét, 
módja, fellebbezési eljárás illeték mértékét, megfizetés teljesítési számlaszámát, 
mulasztás jogkövetkezményét, a fellebbezés elbírálására hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóságot). 

− a határozatok indokolása tartalmazza-e: 

o a megállapított, egyediesített tényállást, kellő részletezettséggel, 

o azoknak a jogszabályhelyeknek a pontos megjelölését, amelyek alapján az 
önkormányzati adóhatóság a határozatot hozta, 

o az önkormányzati adóhatóság hatáskörét és illetékességét megállapító 
jogszabályra történő utalást. 

− az önkormányzati adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) 
meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek 
nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart-e kapcsolatot az adózóval és 
az eljárásban résztvevőkkel, 

− az önkormányzati adóhatóság – figyelemmel az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. 
évi CLI. törvény 36. § (2) bekezdésére – az adózó által választott módon tart-e kapcsolatot az  
adózóval, 

− az önkormányzati adóhatóság elektronikus úton tart-e kapcsolatot az egyéni 
vállalkozóval, valamint az Eüsztv. szerinti jogi képviselővel. 

A felügyeleti ellen őrzés típusa: 

Átfogó felügyeleti ellenőrzés. 

A felügyeleti ellen őrzés tárgyát képez ő időszak: 

2022. év január hó 1. napjától a felügyeleti ellenőrzés napjáig terjedő időtartam. 

A felügyeleti ellen őrzés módszertana: 

Adat- és információkérés, helyszíni ellenőrzés, szúrópróbaszerű
 hatósági ügyiratbekérés iratjegyzékkel és a nyilvántartások áttekintése. 

 

A felügyeleti ellen őrzés alá vont jegyz ők és az ellen őrzés ütemezése az I – III. pontok 
vonatkozásában: 
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BÉKÉS MEGYE 

 
2023. év 

Utóellen őrzéssel érintett önkormányzati hivatalok neve és székhelye 
(a 2022. évben folytatott felügyeleti ellenőrzés alapján     a  jegyzői 

intézkedések megvalósulásának nyomon követése): 

 
 

I. félév 

 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyz ője  
 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. 
 
Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal         
 Újkígyós székhely települést érint ően 
5661 Újkígyós, Kossuth u. 41. sz. 

BÉKÉS MEGYE 

2023. év Önkormányzati hivatalok neve és székhelye: 

 
 
 

I. félév 

 
Körösladány Város Jegyz ője 
5516  Körösladány, Dózsa György út 2. 
 
Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 
Kondoros Város székhely település érint ően 
 5553 Kondoros Hősök u. 4-5. 
 
Csabacs űdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Csabacs űd székhely települést érint ően 
5551 Csabacsűd Szabadság u. 41. 

 
 
 
 
 
 

II. félév 

 
Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal 
Vésztő Város székhely település érint ően 
 5530 Vésztő, Kossuth L. u. 62. 
 
Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal  
Nagybánhegyes települést érint ően  
5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64. sz. 
 
Gyomaendr ődi Közös Önkormányzati Hivatal 
Hunya települést érint ően  
5555 Hunya, Rákóczi út 19. 
 
Gyomaendr ődi Közös Önkormányzati Hivatal 
Csárdaszállás települést érint ően  
5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17. 
 
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal 
Kétsoprony székhely települést érint ően 
5674 Kétsoprony Dózsa György u. 11. 
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IV. 

Anyakönyvi, állampolgársági, továbbá személyiadat- és lakcím-nyilvántartási hatósági 
tevékenység felügyeleti ellen őrzése 

 

A felügyeleti ellen őrzés jogalapja: 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 13. § (2) bekezdése  

A felügyeleti ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv : Békés Megyei Kormányhivatal 

A felügyeleti ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv felel ős vezetője:  

a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán 

A felügyeleti ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv nevében eljáró f őosztály:  

Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

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

Dr. Jelenka Gyöngyi osztályvezető 

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

Dr. Karácson - Molnár Karolina anyakönyvi szakfelügyelő, kormánytisztviselő 

Dr. Varga Katalin Tünde kormánytisztviselő  

A felügyeleti ellen őrzés célja:  

Az anyakönyvi, állampolgársági, a személyi adat-, és lakcímnyilvántartás igazgatás területére 
vonatkozó anyagi és eljárásjogi jogszabályok, valamint a 2014. év június hó 30. napján lezárt és 
kiadott, Elektronikus Anyakönyvi Rendszer használatáról szóló Módszertani útmutatóban foglaltak – 
különös tekintettel a munkakosárba generálódott feladatok feldolgozására vonatkozó előírásokra - 
betartásának vizsgálata. A feladatellátáshoz jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételek 
teljesülésének vizsgálata, valamint az anyakönyvi irattár rendezettségének, az iratkezelés szabályai 
betartásának vizsgálata. A feltárt jogszabálysértések orvoslása érdekében jegyzői, illetve 
anyakönyvvezetői intézkedések kezdeményezése. 

A felügyeleti ellen őrzés szempontjait meghatározó jogszabályok: 

A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: 
At.), a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a 
továbbiakban: Nytv.), a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, az anyakönyvi feladatok 
ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ar.), a 
hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés szabályairól és az 
anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díjakról 
önkormányzati rendelet, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.), a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény valamint a magyar 
állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 
rendelkezéseinek alkalmazása.  

A felügyeleti ellen őrzés kiemelt szempontjai:  

Az anyakönyvi igazgatás területén: 

- A feladatellátáshoz az Ar. által előírt személyi és tárgyi feltételek meglétének (az 
anyakönyvvezető elhelyezése, felszerelése, a papír alapú anyakönyvek, alapiratok és egyéb 
eszközök tárolása, őrzése) vizsgálata. 

- Az At. VI. fejezete szerinti anyakönyvi nyilvántartások jogszabályszerű vezetésének ellenőrzése.  

- Az At.-ban nevesített anyakönyvi események rögzítésének, alapiratok kezelésének vizsgálata az 
alábbiak szerint: 
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- A születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat, haláleset, névváltoztatás, 
névmódosítás, apai elismerő nyilatkozat, anyakönyvi okirat kiállítása, a származási hely utólagos 
bejegyzése, illetve adatszolgáltatás iránti kérelem teljesítésére vonatkozó előírások betartása, a 
felvett kérelmek és jegyzőkönyvek At.-nek és Ar.-nek való megfelelése, anyakönyvi irattárban 
történő elhelyezése. A bejegyzések teljesítését követően a változások átvezetése az Nytv. 
szerint, illetve a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény szerinti népmozgalmi 
adatlapok felvétele, továbbítása.  

- Az At. 2. § szerinti eseményekhez kapcsolódó közigazgatási hatósági eljárások során az Ákr. 
megfelelő alkalmazása.  

- Az anyakönyvi események rögzítése során a Ptk. családjogi könyvében foglaltak érvényesülése.  

- Külföldi állampolgárok magyarországi anyakönyvi eseményei kapcsán nemzetközi magánjogról 
szóló 2017. évi XXVIII. törvény és az At. megfelelő alkalmazásának vizsgálata.  

- Az anyakönyvi irattár, anyakönyvi alapiratok Ar. 3. melléklete szerinti kezelésének, 
elhelyezésének, állagmegóvásának ellenőrzése, valamint az anyakönyvi okiratok Ar. 4. melléklete 
szerinti kezelésének és selejtezésének ellenőrzése.  

- Az anyakönyvi kivonatok kiállítására és anyakönyvi nyilvántartásból történő adatszolgáltatások 
teljesítésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése.  

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása: 

- A nyilvántartás Nytv. szerinti vezetése, a nyilvántartásból történő adatszolgáltatás rendje, az 
adattovábbítással kapcsolatos adatvédelmi szabályok betartásának ellenőrzése. 

- A helyi számítógépes nyilvántartás vezetése, a használt verzió aktualitása, karbantartása, 
közterület változások átvezetése, az ezzel kapcsolatos lakcímügyintézés vizsgálata. 

- A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt 
címképzési feladatok ellátásának vizsgálata. 

Az állampolgársági ügyintézés tekintetében:  

- A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény szerint magyar állampolgárságot szerzők 
részére a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. 
(IX. 22.) Kormányrendeletben foglaltak szerint állampolgársági eskü szervezésének ellenőrzése, 
különös tekintettel az esküt vagy fogadalmat tevő magyar nyelvtudásának a 2019. december hó 
4. napján kelt BE/03/2121-3/2019. ikt. sz. leiratban foglaltak és a mellékelt jegyzőkönyv 
felvételének érvényesülésére. Az állampolgársági eskü- vagy fogadalomtételt követően az Nytv. 
szerinti változás átvezetésének, illetve a honosított személyi okmányaival kapcsolatos feladatok 
ellátásának ellenőrzése.  

A felügyeleti ellen őrzés típusa: 

Célvizsgálat. 

A felügyeleti ellen őrzéssel érintett id őtartam:  

2022. év január hó 1. napjától 2022. év december hó 31. napjáig terjedő időtartam. 

A felügyeleti ellen őrzés módszertana: 

Helyszíni ellenőrzés. 

A felügyeleti ellen őrzés alá vont jegyz ők, anyakönyvvezet ők és az ellen őrzés ütemezése: 
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Békés megye 

2023. év Polgármesteri Hivatal neve és székhelye, kirendeltség címe: 

I. n.év 
 február  hónap 

 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal jegyz ője  
székhelytelepülés anyakönyvvezet ője 
(5510 Dévaványa, Árpád utca 1.) 

II. n.év 
március  hónap 

 
május  hónap 

 
 

 Kétegyházi Polgármesteri Hivatal  
jegyzője, anyakönyvvezet ője 
(5741 Kétegyháza, Fő tér 9.) 
Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal 
 jegyzője, anyakönyvvezet ője 
(5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.) 

III. n.év 
július  hónap 

 
szeptember  hónap 

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal  
jegyzője, anyakönyvvezet ője 
(5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.) 
Csabacs űdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyz ője  
székhelytelepülés anyakönyvvezet ője 
(5551 Csabacsűd, Szabadság utca 41.) 

IV. n.év 
 november  hónap 

 

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal 
jegyzője, anyakönyvvezet ője  
(5940 Tótkomlós, Fő utca 1.) 
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V. 

Járási hivatali hatáskörbe tartozó egyfokú hatósági  eljárások felügyeleti ellen őrzése 

A felügyeleti ellen őrzés jogalapja: a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 44. § 
(1) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 42. § 

A felügyeleti ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv: Békés Megyei Kormányhivatal 

A felügyeleti ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv felel ős vezetője:   

a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán 

A felügyeleti ellen őrzési jogkörrel rendelkez ő szerv nevében eljáró f őosztály:   

Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

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

Dr. Jelenka Gyöngyi osztályvezető 

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

Dr. Csiszár Róbert kormánytisztviselő 

Orvos Hajnalka kormánytisztviselő 

A felügyeleti ellen őrzés célja: 

A járási hivatal hatósági eljárásaiban az anyagi jogi, eljárásjogi és az elektronikus ügyintézésre 
vonatkozó jogszabályok betartásának felügyeleti jogkörben történő vizsgálata. A feltárt 
jogszabálysértések orvoslása érdekében hatósági intézkedések kezdeményezése, szükség esetén 
felügyeleti eljárás lefolytatása. 

A felügyeleti ellen őrzés szempontjait meghatározó jogszabályok:  

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési 
nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását 
igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő 
felhasználhatóságához szükséges kötelezőtartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. 
rendelet, a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM 
rendelet, a közúti járművezetők egészségi alkalmasságáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet, a 
bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 
20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének 
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a társasházkezelő, 
ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlan-vagyonértékelő és közvetítő szolgáltatói 
tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és nyilvántartásáról szóló 499/2017. 
(XII.29.) Korm. rendelet, a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény és a végrehajtására kiadott 
113/1994. (VIII.31.) Korm. rendelet, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény és a végrehajtására kiadott, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 
218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet, a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 1/2022. (I.14.) MVM utasítás rendelkezéseinek 
alkalmazására irányuló vizsgálat. 

A felügyeleti ellen őrzés kiemelt szempontjai: 

A felügyeleti ellenőrzéssel érintett egyfokú hatósági ügyekre vonatkozó anyagi jogi, eljárási, 
elektronikus ügyintézési szabályok betartásának vizsgálata különös tekintettel: 
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• gazdálkodó szerveknek minősülő ügyféllel, törvényes, meghatalmazott képviselővel való 
elektronikus kapcsolattartás szabályaira, 

• törvényes, meghatalmazott képviselő eljárása esetén a képviseleti jog jogszerűségének 
vizsgálatára, 

• ügyintézési határidő betartására, 

• eljárás során hozott végzések, határozat tartalmára, 

• bírósági felülvizsgálat iránti kereseti kérelem alapján saját hatáskörben tett eljárási 
cselekményekre          és az azon alapuló hatósági végzésekre, határozatokra, 

• a bírósági felülvizsgálat iránti kereseti kérelem felterjesztésére vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések betartására, kiemelten a határidőkre, 

• hatósági ellenőrzés lefolytatására és azt követően a hivatalból megindított eljárásokra. 

A felügyeleti ellen őrzés típusa: 

Átfogó vizsgálat. 

A felügyeleti ellen őrzés tárgyát képez ő időszak: 

2022. év január hó 1. napjától 2022. év december hó 31. napjáig terjedő időtartam. 

A felügyeleti ellen őrzés módszertana: 

Adat- és információkérés, iratellenőrzés, szúrópróbaszerű hatósági ügyiratbekérés. 

 

A felügyeleti ellen őrzés alá vont járási hivatalok és az ellen őrzés ütemezése: 

Békés Megyei Kormányhivatal 

2023. év A járási hivatal neve és székhelye: 

 

I. félév 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala 

5900 Orosháza, Szabadság tér 3. 

 

II. félév 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal 

5720 Sarkad, Szent István tér 7. 
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7. Agrárügyi F őosztály  

 

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály  

 2023. I. 
negyedév  

2023.  II. 
negyedév  

2023. III. 
negyedév  

2023. IV. 
negyedév  

 

Vetőmag előállítás, feldolgozás, 
forgalmazás ellen őrzése  

 

    

Szántóföldi ellen őrzések  

 

    

Szántóföldi elő- és közbenső szemle 
hatósági jogkörben 

X X X X 

Standard zöldség szaporítások 
szántóföldi ellenőrzése 

X X X X 

Vetőmag feldolgozás ellen őrzése      

GMO szennyezettség ellenőrzése 

(kukorica, szója, repce, csemege és 
pattogató kukorica) 

Összesen: 200 db 

X X X X 

Vetőmag üzemek komplex ellenőrzése 0 2 0 0 

Fémzárcímke felhasználás hatósági 
ellenőrzése 

10 0 25 12 

Alkalmatlan vetőmagtételek 
elszámoltatása 

20 0 30 30 

Tényleges termés elszámoltatás 0 0 X 0 

Csávázott kalászos tételek mintázása 
(csávázószer hatóanyag tartalmának 
ellenőrzése céljából) 

Összesen: 20 db 

0 0 10 10 

Kiszerelési tevékenység ellenőrzése 0 0 6 0 

Fémzárolási tevékenység 
ellenőrzése  

    

Automata mintavevő ellenőrzése 0 0 22 0 

Vetőmag-forgalmazás ellen őrzése      

Kis- és nagykereskedelmi forgalmazás 
ellenőrzése 

10 0 0 0 

Vegetatív szaporítóanyag el őáll ítás, 
forgalmazás ellen őrzése  

    

1. Dísznövény termesztés és     
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forgalmazás ellen őrzése  

Dísznövény termesztés ellenőrzése 0 20 30 25 

Dísznövény termeltetési szerződések 
ellenőrzése 

0 0 10 0 

Dísznövény nagykereskedelmi 
forgalmazás ellenőrzése 

0 0 2 10 

Dísznövény kiskereskedelmi 
forgalmazás (bolti kisker.) ellenőrzése 

0 X 0 X 

2. Zöldség termesztés és 
forgalmazás ellen őrzése  

    

Zöldségpalánta előállító üzemek 
ellenőrzése 

X X X X 

Zöldségpalánta és dughagyma 
termesztők ellenőrzése 

0 5 30 4 

Zöldségpalánta és dughagyma 
nagykereskedelmi forgalmazás 
ellenőrzése 

0 0 2 12 

3. Szőlő- és gyümölcs el őállítás, 
forgalmazás ellen őrzése  

    

Szőlőiskolai első szemle 0 25 25 0 

Szőlőiskolai második szemle 0 0 50 0 

Gyümölcsfaiskola első szemle 0 50 35 0 

Gyümölcsfaiskola második szemle 0 0 30 30 

Gyümölcs kijelölt állomány szemléje 0 10 10 0 

Standard, Certifikált, „BVT” és 
„CVT”szőlő ültetvény szemle 

0 0 60 0 

Házi szőlőiskola szemle 0 0 20 0 

Késztermék, alapanyag, ültetési anyag 
ellenőrzés 

X 0 0 X 

Lerakati forgalmazás ellenőrzése X 0 0 X 

Kis- és nagykereskedelmi forgalmazás 
ellenőrzése 

6 0 0 0 

Nemzetközi Tanúsítvány kiadása 5 0 0 0 

Az „X” jel jelentése: Ellenőrzés van, de száma előre nem határozható meg. 

 

Földm űvelésügyi Osztály  

Ellenőrzés 
ideje/ellen őrzések 

száma 
Tárgy Feladatot megállapító 

jogszabály 
Felelős/ellen őrzést 

végző 

2023. május 1. – 2023. 
június 30. 

(50 db) 

Étkezési mák termesztők 
ellenőrzése 

A kábítószer előállítására 
alkalmas növények 

termesztésének, 
forgalmazásának és 

felhasználásának 

osztályvezető/ 

földművelésügyi 
szakügyintéző 
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rendjéről szóló 162/2003. 
(X. 16.) Korm. rendelet 

2023. évben 
folyamatosan 

(5 db) 

Gyümölcsültetvény 
kataszteri nyilvántartásba 

vétele 

A termőföld védelméről 
szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény 61. §, 62. §, 63. § 

osztályvezető/ 

földművelésügyi 
szakügyintéző 

2023. július 01.- 2023. 
szeptember 1. 

(25 db) 

Termeléshez kötött 
közvetlen támogatások 

igényléséhez kapcsolódó 
gyümölcsösök ellenőrzése 

9/2015. (III. 13.) FM 
rendelet 

a termeléshez kötött 
közvetlen támogatások 

igénybevételének 
szabályairól szóló 

jogszabály 19. § (2) 
bekezdése 

osztályvezető/ 

földművelésügyi 
szakügyintéző 

2023. évben 
folyamatosan 

Vis maior ellenőrzés 

2011. évi CLXVIII. 
törvény 

a mezőgazdasági 
termelést érintő időjárási 

és más természeti 
kockázatok kezeléséről 

szóló jogszabály 23. § (2) 
bekezdése 

osztályvezető/ 

földművelésügyi 
szakügyintéző 

2023. évben 
folyamatosan 

Agrárkár-enyhítés 

27/2014. (XI. 25.) FM 
rendelet 

a kárenyhítési 
hozzájárulás 

megfizetésével, valamint 
a kárenyhítő juttatás 

igénybevételével 
kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 
jogszabály 4. § (2) 

bekezdése 

osztályvezető/ 

földművelésügyi 
szakügyintéző 

2023. évben 
folyamatosan 

(5 db) 

Haltelepítések ellenőrzése 

A halgazdálkodásról és a 
hal védelméről szóló 

2013. évi CII. törvény 52. 
§ (2) bekezdése, és a 

földművelésügyi hatósági 
és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. 
rendelet 29. § d) pont, 

30. § (1) bek. 

osztályvezető/ 

halászati 
szakügyintéző 

2023. évben 
folyamatosan 

(5 db) 

Az idegenhonos inváziós 
fajok betelepítésének vagy 

behurcolásának és 
terjedésének megelőzése 

kapcsán helyszíni 
ellenőrzés 

Az idegenhonos inváziós 
fajok betelepítésének 

vagy behurcolásának és 
terjedésének 

megelőzéséről és 
kezeléséről szóló 

408/2016. (XII. 13.) 
Korm. rendelet 

osztályvezető/ 

halászati 
szakügyintéző 
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2023. évben 
folyamatosan 

(1 db) 

Ökológiai célú, szelektív 
halászat ellenőrzése 

A halgazdálkodásról és a 
hal védelméről szóló 

2013. évi CII. törvény, és 
a földművelésügyi 

hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 29. § d) pont, 
30. § (1) bek. 

osztályvezető/ 

halászati 
szakügyintéző 

2023. évben 
folyamatosan 

(2 db) 

Horgász verseny 
ellenőrzése 

2020. évi LVIII. törvény 

a veszélyhelyzet 
megszűnésével 

összefüggő átmeneti 
szabályokról és a 

járványügyi készültségről 
szóló jogszabály 406. § 

(3) bekezdése 

osztályvezető/ 

halászati 
szakügyintéző 

2023. egész évben  

(5 db) 

Éves vadgazdálkodási 
tervjóváhagyásban leírtak  

megvalósulása 

a vad védelméről, a 
vadgazdálkodásról, 

valamint a vadászatról 
szóló1996. évi LV. 
törvény 47. §, és 

a földművelésügyi 
hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek  
kijelöléséről szóló  

383/2016. (XII. 2.) Korm. 
rendelet 59. § d) pontja, 

60. § (1) bekezdése 

 

vadászati 
szakügyintézők 

2023. egész évben 

(5 db) 

Hivatásos vadászok 
foglalkoztatásának 

jogszerűsége 

a vad védelméről, a 
vadgazdálkodásról, 

valamint a vadászatról 
szóló 1996. évi LV. 
törvény 47. §, és 

a földművelésügyi 
hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek  
kijelöléséről szóló  

383/2016. (XII. 2.) Korm. 
rendelet 59. § d) pontja, 

60. § (1) bekezdése 

 

vadászati 
szakügyintézők 

2023. évben 
folyamatosan 

 (15 db) 

Vadászati napló és a 
teríték-nyilvántartás 

vezetése, vadgazdálkodási 
feladatok ellátása, 
vadászat rendje 

a vad védelméről, a 
vadgazdálkodásról, 

valamint a vadászatról 
szóló 1996. évi LV. 
törvény 58. §, és a 

földművelésügyi hatósági 
és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek  
kijelöléséről szóló  

383/2016. (XII. 2.) Korm. 
rendelet 59. § d) pontja, 

60. § (1) bekezdése 

 

vadászati 
szakügyintézők 
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Növény- és Talajvédelmi Osztály  

 

Az Agrárminisztérium az Élelmiszerlánc-felügyeleti Tervben állapítja meg az élelmiszerlánc-felügyeleti 
szervek éves ellenőrzési és mintavételi feladatait. 

Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv további részletes terveket tartalmaz, amelyek közül a növény- és 
talajvédelmi hatáskört az alábbiak érintik. 

1. Élelmiszerlánc Mintavételi Terv (Termékellenőrzés) 

1.1. Kémiai biztonsági ellenőrzési terv 

1.2. Mátrix alapú mintavétel 

1.3. Mikrobiológiai vizsgálati program 

1.4. Radioanalitikai vizsgálati program 

1.5. Földrajzi árujelzők (zöldség-gyümölcs) ellenőrzési terv 

1.6. Zöldség-gyümölcs belföldi ellenőrzési terv 

1.7. Növényvédőszer ellenőrzési terv 

1.8. Növényvédőszer-maradék mintavételi terv 

1.9. Termésnövelő anyag és EK műtrágya ellenőrzési terv 

1.10. Talajvédelmi Információs Monitoring 

2. Tevékenység-ellenőrzési Tervek 

2.1. Talajvédelmi Tevékenység-ellenőrzési terv 

2.2. Növényvédelmi Tevékenység-ellenőrzési terv 

2.3. Zöldség-gyümölcs előállítók higiéniai ellenőrzési terv 

3. Speciális tervek 

3.1. Növényegészségügyi ellenőrzési terv 

4. Évi kiemelt és célellenőrzések 

 

1. Élelmiszerlánc Mintavételi Terv: 

Mintavételi cél/minta 
megnevezése Vizsgálat iránya 

Mintaszám  

2023. év 

 

földrajzi árujelzők/zöldség-
gyümölcs 

nyomonkövetés, származás 10 

zöldség-gyümölcs ellenőrzési 
terv/zöldség-gyümölcs 

minőség ellenőrzés, 
nyomonkövetés 

400 

nyövényvédő szer ellenőrzési 
terv/növényvédő szer 

növényvédő szerből minta 
minőségellenőrzés céljából 

4 

növényvődőszer-maradék 
mintavételi terv 

növényvédőszer-maradék 61 

talajvédelmi információs 
monitoring/alapvizsgálatok/tala

j-biológiai vizsgálatok/talaj 
savanyodás vizsgálatok, 

szennyeződésgyanú, 
szennyvíz-szennyvíziszap 

talaj, környezetellenőrzés 176 
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talajállapot 

kémiai biztonsági ellenőrzési 
terv 

előállítás, gyártás 3 

mátrix alapú mintavétel/ 
gabonafélék toxin 

toxin 5 

mátrix alapú mintavétel/ 
kukorica toxin 

toxin 5 

mikrobiológiai vizsgálati 
program (fejes saláta) 

Escherichia coli 
Listeria monocytogenes 

Salmonella spp. 
Shiga toxin termelő Escherichia 

coli 

2 

radioanalitikai vizsgálati 
program 

előállítás, gyártás, 
környezetellenőrzés 

2 

termésnövelő anyag és EK 
műtrágya 

minőségi és címke ellenőrzés 22 

 

2-3. Tevékenység Ellenőrzési Terv, Speciális Tervek: 

A talajvédelmi tevékenység-ellenőrzési tervben meghatározott beruházások, földhasználók és 
mezőgazdasági tevékenységet folytatók ellenőrzése egész évben folyamatosan történik, amely 
vonatkozásában meghatározott tervszám az ellenőrzések alapját képező tevékenységek okán nincs 
előírva. 

A növényvédelmi tevékenység-ellenőrzési terv és a növény-egészségügyi ellenőrzési terv az alábbiak 
szerint kerül meghatározásra. 

Tevékenység Kategória Ellenőrzés 
gyakorisága Ellenőrzés száma 

növényvédő szer 
felhasználás technológiai ellenőrzés folyamatos 

KM ellenőrzésekkel 
együtt  

növényvédő szer 
felhasználás 

az eseti engedéllyel 
rendelkező 

gazdálkodók 
ellenőrzése 

folyamatos 
engedéllyel 

rendelkezők 10 %-a 

növényvédő szer 
raktározás 

kiskereskedelmi 
egység 

folyamatos 
a kiskereskedelmi 
egységek 75 %-a 

növényvédő szer 
raktározás 

nagykereskedelmi 
egység 

folyamatos 
a nagykereskedelmi 
egységek 100 %-a 

növényvédő szer 
raktározás 

kis- és 
nagykereskedelmi 

egység 
folyamatos 

a kereskedelmi 
egységek 100 %-a 

növényvédő szer 
raktározás 

kiszerelő üzem folyamatos 
 a kiszerelő üzemek 

100 %-a 
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növényvédő szer 
kereskedelem 

kiskereskedelem folyamatos a kiskereskedelmi 
egységek 75 %-a 

növényvédő szer 
kereskedelem 

nagykereskedelem folyamatos 
a nagykereskedelmi 
egységek 100 %-a  

zöldség-gyümölcs 
előállítók higiéniai 

ellenőrzése 

zöldség-gyümölcs 
előállítás higiéniájának 

ellenőrzése 
folyamatos 2 db 

növény-egészségügyi 
vizsgálat 

növény-egészségügyi 
szempontból a 

növények, növényi 
termékek 

előállításának, 
raktározásának, 
szállításának és 
forgalmazásának 
ellenőrzése, a fa 
csomagolóanyag 

gyártók, forgalmazók, 
hőkezelést végző 
cégek, valamint a 
kereskedelemben 

használt fa 
csomagolóanyagok 

ellenőrzése 

folyamatos előre nem 
meghatározható 

növény-egészségügyi 
vizsgálat 

az export, re-export, 
import és tranzit 
forgalomban a 

vizsgálatköteles áruk 
ellenőrzése 

folyamatos 
előre nem 

meghatározható 

növény-egészségügyi 
vizsgálat 

szaporító- és 
ültetvényanyagok 

előállításának 
ellenőrzése 

folyamatos 
előre nem 

meghatározható 

 

4. Évi kiemelt és célellenőrzések: 

Az évi kiemelt és célellenőrzések elrendelő levelek alapján kerülnek meghatározásra. 
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8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi F őosztály 

 

I. Jogszabályi háttér, az ellen őrzési terv végrehajtásának általános el őírásai 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály ellenőrzési 
terve 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 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
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 készül. 

 

I/1. A 2023. évi Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv ré szletes tervei a NÉBIH bels ő portálján 
kerülnek közzétételre: 

1. Élelmiszerlánc Mintavételi Terv (Termékellenőrzés) 

• Mintavételi terv 

• Állatgyógyászati gyógyszer és oltóanyag piacfelügyeleti mintavételi terv 

• Speciális ellenőrzési tervek 

2. Tevékenység-ellenőrzési Tervek 

• Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Létesítmény Ellenőrzési Terv 

• KM Ellenőrzési Terv 

• Borászati Termékek és Alkoholos Italok Tevékenység Ellenőrzési Terv 

• Nem állam által működtetett laboratóriumok ellenőrzése 

3. Speciális Tervek 

• Borászati és Alkoholos Italok Ellenőrzési Terve 

• Kiemelt Ellenőrzések Terve 

• Élőállat-szállítmányok Állatvédelmi Ellenőrzése 

• Kiemelt mintavételi projektek 

4. Járványügyi Monitoring Terv 

• TSE monitoring terv 

• Sertés Aujeszky betegség, Brucella suis és PRRS monitoring terv 

• Bluetongue monitoring program 

• Juh- és kecske brucellózis monitoring program 

• Klasszikus és afrikai sertéspestis monitoring program 

• Magas patogenitású madárinfluenza monitoring program 

• Salmonella gyérítési program 

• Rókák veszettség elleni orális immunizálási programja 

• Egyéb fertőző állatbetegségek ellenőrzési programja 

• Halbetegségek monitoring programja 

• Szarvasmarha brucellózis monitoring program 

• Gümőkor monitoring  
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I/2. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségü gyi Főosztály kormánytisztvisel ői - 
hatáskör szerint - részt vesznek: 

• a tevékenység-ellenőrzési tervek közül az „Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Létesítmény Ellenőrzési Terv teljesülésében. A tervben kiosztott 
ellenőrzésszámon felül ellenőrzést végeznek a nem engedélyköteles élelmiszer-előállító 
helyeken, élelmiszer forgalmazással, vendéglátással, kistermelői élelmiszer előállítással 
foglalkozó élelmiszer vállalkozásoknál, valamint az élelmiszer-termelő állatoknak szánt 
takarmány forgalmazásának ellenőrzésében; 

• alkoholos italokat előállító üzemek ellenőrzésében; 

• parazitológiai (Trichinella, Echinococcus) projektben, amely magába foglalja a vágóhídi 
minták vizsgálatát; 

• tenyésztett víziállatok esetében Koi herpesz-vírus (KHV) és a pontyfélék tavaszi 
virémiától (SVC-től) való mentesség ellenőrzésében; 

• klasszikus és afrikai sertéspestis monitoring program teljesítésében; 

• magas patogenitású madárinfluenza monitoring program lebonyolításában; 

• rókák veszettség elleni orális immunizálási program elvégzésében,  

• a baromfiállományokban előforduló Szalmonella gyérítési program végrehajtásában; 

• kijelölt állattartó telepeken a Kölcsönös Megfeleltetés ellenőrzési terv teljesítésében, 
végzik a megyei KM koordinátori feladatokat; 

• a juh- és kecskeállományokban előforduló Brucella melitensis monitoring program 
elvégzésében; 

• a sertésállományokban előforduló Aujeszky-betegség, Brucella suis és PRRS 
monitoring terv teljesülésében; 

• az éllőállat-szállítmányok állatvédelmi ellenőrzésében; 

• a nagylétszámú szarvasmarha állományokban előforduló Bluetongue monitoring 
program végrehajtásában; 

• a szarvasmarhafélékben, valamint juh- és kecskeállományokban előforduló TSE 
monitoring terv elvégzésében; 

• a szarvasmarha gümőkórra fogékony állatokban megjelenő fertőző állatbetegségek 
(gümőkór) ellenőrzési programjának teljesítésében. 

 

I/3. A területi szerv élelmiszerlánc-biztonsággal k apcsolatos el őírt feladatai: 

Az állati eredetű élelmiszereket előállító engedélyköteles létesítmények engedélyezési eljárásait az 
élelmiszer-vállalkozó kérelmére a területi szerv folytatja le. Az eljárás során helyszíni szemlét kell 
tartani. 

Az engedélyköteles tevékenységeket az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak 
megállapításáról szóló Európai Parlament és Tanács 853/2004/EK rendelet tartalmazza: 

1. háziasított patás állatok húsa; vágóhíd, daraboló üzem 

2. baromfihús és nyúlfélék húsa; vágóhíd, daraboló üzem 

3. tenyésztett vad húsa 

4. vadhús 

5. darált hús, előkészített hús és csontokról mechanikusan lefejtett hús (MSM) 

6. húskészítmények 

7. élő kagylók 
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8. halászati termékek 

9. nyerstej és tejtermékek 

10. tojások és tojástermékek 

11. békacomb és csigák 

12. kiolvasztott állati zsiradék és töpörtyű 

13. kezelt gyomor, hólyag és belek 

14. zselatin 

15. kollagén 

16. csírák (növényi eredetű) 

17. nagymértékben finomított kondroitin-szulfát, hialurinsav, más hidrolizált 
porctermékek, kitozán, glükózamin, tejoltó, halenyv és aminosavak 

Az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak 
előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 20/2021. (V. 17.) AM rendelet előírása szerint az 
élelmiszer-vállalkozó a működési engedély megadását követően haladéktalanul köteles bejelenteni 
adatainak, illetve az engedélyezett tevékenység változását az engedélyező hatóságnak. 

Rendkívüli élelmiszerlánc-esemény: a lakosság széles körét érintő, az emberek életét, egészségét 
veszélyeztető élelmiszer-biztonsági jogsértés megállapítása vagy gyanúja annak kizárásáig, továbbá 
a nagy nemzetgazdasági kárral fenyegető vagy közegészségügyileg veszélyes állatbetegségek 
megállapítása vagy gyanúja annak kizárásáig, növényi károsítók okozta járvány, valamint a gazdasági 
haszonállat-állomány széles körét érintő, az állatok egészségét veszélyeztető takarmánybiztonsági 
jogsértés megállapítása vagy gyanúja annak kizárásáig. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ügyeleti 
és készenléti szolgálatot szervez, az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabály szerint kezeli a rendkívüli 
élelmiszerlánc-eseményeket.  

A megyei készenlét a munkaidőn kívüli időre, illetve pihenő- és munkaszüneti napokra terjed ki. A 
készenlétet egy hatósági állatorvos és egy élelmiszer-biztonsági felügyelő és biztosítja. Minden 
pihenő- és munkaszüneti napon 8.00 órától 10.00 óráig a Főosztály foglalkoztatottjai a Békéscsaba, 
Szerdahelyi u. 2. szám alatti székhelyén ügyeletet biztosítanak a vaddisznóban megállapított afrikai 
sertéspestis (ASP), valamint madárinfluenza megbetegedés okán szükséges minták átvételéhez és 
azok laboratóriumba szállításához az Országos Főállatorvos határozatában előírtak szerint. 

 

 

II. Élelmiszerlánc Mintavételi Terv (Termékellen őrzés) 

 

II/1. Mintavételi terv 

Az éves részletes mintavételi tervek élelmiszer- és takarmány monitoring minta laboratóriumi 
vizsgálatra történő mintavételét írja elő. A terv a vizsgálati irányoknak megfelelően tartalmazza a 
részletes előírásokat.  

Mintavételi cél  Mintavétel helye  Speciális e lőírás, megjegyzés  

Adalékanyag ellen őrzési 
terv 

előállítás, gyártás, 
kereskedelem, vendéglátás 

231/2012/EU rendeletben 
szerepl ő adalékanyagok; 
1333/2008 rendelet 

Antibiotikum rezisztencia 
ellenőrzési terv 

vágóhíd, határállomás  Végrehajtás útmutató szerin t. 
Vágóhídi kiosztás szakmai 
irányító utasítása szerint 

Fertőtlenít őszer ellen őrző 
vizsgálati program 

bejelentés -köteles 
létesítmény, 
engedélyköteles 
létesítmény, vendéglátás, 

528/2012/EU rendelet 2. cikk (1) 
bekezdése szerinti termékek, 
csak porok és folyadékok 
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közétkeztetés, gazdaság  

Hamisítás felderítésre 
irányuló mintavételi terv 

vendéglátás   

Kémiai biztonsági 
ellenőrzési terv 

előállítás, gyártás, 
kereskedelem, vendéglátás 

401/2006/EK rendelet; 
333/2007/EK rendelet; 
2017/644/EU rendelet; 
2073/2005/EK rendelet 5. cikke 
és I. mellékletének 1.26. és 1.27. 
pontja szerint kell a mintákat 
levenni 

Minőségellen őrzési terv  előállítás, gyártás, 
közétkeztetés, kereskedelem 

853/2004 EK rendelet; 
543/2008/EK RENDELET; MÉ 
által szabályozott termékek; 
74/2012. (VII.25.) VM rendelet 

Mikrobiológiai vizsgálati 
program 

vendéglátás, el őállítás, 
gyártás, kistermel ő, 
előállítás, vágóhíd, 
közétkeztetés, vendéglátás, 
tejház, kereskedelem 

2073/2005/EK rendelet; 853/2004 
EK rendelet 

Mátrix alapú mintavétel  előállítás, gyártá s, 
vendéglátás, 

csomagoló, els ő betárolási 
hely 

Felmérő eljárásrend szerint  

Méz mintavételi terv  méhészet, els ő betárolási 
hely, mézfelvásárló, 
előállítás, gyártás 

Külön utasítás szerint  

Növényvéd őszer-maradék 
ellenőrzési terv 

előállítás, gyártás  66/2010. (V.12.) FVM rendelet  

Radioanalitikai vizsgálati 
program 

gazdaság, el őállítás, gyártás  takarmány, tej, hús  

Reziduum -toxikológiai 
ellenőrzési terv 

vágóhíd, gazdaság, 
méhészet, tejház, 
csomagoló 

2017/644 rendelet; 401/2006/EK 
rendelet 

Takarmány ellen őrzési terv  előállítás, gyártás  152/2009 EK rendelet; 44/2003 
FVM rendelet 

Ivóvíz ellen őrzési terv  engedélyköteles 
létesítmény, bejelentés-
köteles létesítmény, 
kiskerlétesítményben 
előállító, vendéglátás, 
kereskedelem 

Élelmiszer gyártáshoz használt 
ivóvíz;  

64/2007. (VII.23.) FVM-EüM 
együttes rendelet szerint 

 

Ellenőrzés ideje : 2023. január 01. – 2023. december 31.  

Ellenőrzések száma  a szakmai irányító által kiadott utasítás szerint kerül meghatározásra a 
Kormányhivatal hatáskörrel rendelkező megyei/járási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
feladatokat ellátó szervezeti egysége részére 
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III. Tevékenység-ellen őrzési Tervek 

 

III/1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségüg yi Létesítmény Ellen őrzési Terv 

- Élelmiszerbiztonság:  

Az informatikai szakrendszerek által generált tervben a korábbi évektől eltérően nem került az elmúlt 
évben kiosztásra élelmiszer-forgalmazással kapcsolatos ellenőrzés, ezeket a tevékenységeket csak 
kompenzációs ellenőrzésként a külön táblázatban foglalt számban és a későbbiekben meghatározott 
prioritások figyelembevételével kell ellenőrizni: 

• nem engedélyköteles élelmiszer előállítás, 

• élelmiszerforgalmazás, 

• vendéglátás, 

• kistermelői élelmiszer előállítás, 

• élelmiszer termelő állatoknak szánt takarmány forgalmazása. 

Élelmiszer-forgalmazás, vendéglátás és kistermelői tevékenység esetén végzett kompenzációs 
ellenőrzések: 

• Az élelmiszer-forgalmazás területén a 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM rendelet szerint 
nyilvántartottak, valamint a nyershús, nyerstej forgalmazással foglalkozó kereskedők 

• Vendéglátás területén a közétkeztetést is végző vendéglátó létesítmények, kiemelten 
magas adagszámú, kockázatos korcsoportot ellátó konyhák, továbbá a napi menüt is 
biztosító, illetve kiszállítást is végző vendéglátó létesítmények  

• A kistermelők ellenőrzését az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletnek megfelelően kell 
elvégezni kockázati tényezők érvényesülése esetén 

Ellenőrzés ideje : 2023. január 01. – 2023. december 31.  

Ellenőrzések száma : szakrendszeri tervekben kiosztott létesítmény ellenőrzési számon felül 
kompenzációs ellenőrzések, illetve a szakmai irányító által kiadott utasítás szerint kerül 
meghatározásra a Kormányhivatal hatáskörrel rendelkező megyei/járási élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége részére 

 

- Állatvédelmi ellen őrzés: 

A nagylétszámú sertéstartás állatvédelmi ellenőrzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy 
az adott telepen vannak-e kurtított farkú sertések. Csak és kizárólag abban az esetben fogadható el a 
farokkurtítás elvégzése, ha a feltárt valamennyi kockázati tényező kiiktatására megfelelő változtatások 
kerültek bevezetésre, de a farokrágás ennek ellenére megjelent. Ha az ellenőrzés során farokkurtítás 
alkalmazására derül fény, meg kell vizsgálni egyfelől annak bizonyítékait, hogy a farokrágás megjelent 
a gazdaságban, másfelől annak bizonyítékait, hogy a telepen minden elvárható intézkedést 
meghoztak annak érdekében, hogy a farokrágás kialakulása megelőzhető legyen. 

Az állattartó telepek és egyéb állattartó létesítmények ellenőrzési terve a várható járványügyi 
kihívások, így a madárinfluenza és az afrikai sertéspestis, valamint az Országos Főállatorvos hatályos 
határozata figyelembevételével kerül megállapításra. 

Ellenőrzés ideje : 2023. január 01. – 2023. december 31.  

Ellenőrzések száma : szakmai irányító által kiadott utasítás szerint. Az ellenőrzéseket a szakmai 
irányító által meghatározott arányban az adott állatfajok vagy fajcsoportok tartási helyein kell 
elvégezni, lehetőség szerint nagylétszámú állattartó telepeken. 

 

- Sertéstartó telepek ellen őrzése: 

Sertéstartó telepek ellenőrzése során a telepi zártság, a járványvédelem, az állatok nyomon követése, 
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a telepi dokumentáció, gyógyszerhasználat, az állati melléktermék kezelés (különösen az állati 
hullakezelés), valamint a sertéstartás állatvédelmi aspektusainak ellenőrzése a prioritás. A 
megyénknek előírt ellenőrzésszám a vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis járvány kapcsán 
a fertőzött és magas kockázatú területeken végrehajtandó cenzusra tekintettel kerül meghatározásra. 

A vadfarmok ellenőrzése során ki kell térni az állatok nyomonkövetésére, a dokumentáció 
ellenőrzésére, különös tekintettel a vágóhídra történő szállítás dokumentálására. 

Szarvasmarha, valamint juh- vagy kecsketartó telepek ellenőrzése során ki kell térni az általános 
dokumentáció és nyomon követés ellenőrzésére, a telepi gyógyszerhasználatra, valamint a kötelező 
vizsgálatok, így a gümőkór, brucellózis, leukózis vizsgálatok, a BSE/TSE mintaküldés elvégzésének, 
valamint az állati melléktermékek kezelés (különösen az állati hullakezelés) ellenőrzésére. 

Az új egységek/állattartó telepek/tenyészetek (engedélyezés, regisztráció, bejelentés stb.) ellenőrzése 
nem válthatja ki a tervben foglalt ellenőrzéseket („kompenzációs listát”) - eseti ellenőrzések. 

Ellenőrzés ideje : 2023. január 01. – 2023. december 31.  

Ellenőrzések száma : szakrendszeri tervekben kiosztott létesítmény ellenőrzési számon felül 
kompenzációs ellenőrzések, illetve a szakmai irányító által kiadott utasítás szerint kerül 
meghatározásra a Kormányhivatal hatáskörrel rendelkező megyei/járási élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége részére 

 

III./2. KM Ellen őrzési Terv 

 

A Kölcsönös Megfeleltetés körébe tartozó helyszíni ellenőrzések végrehajtásának részletes 
szabályairól szóló eljárásrend szerint a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró szervezeti egysége felelős a KM szakrendszerben az 
ellenőrzések ütemezéséért, végrehajtásáért és szakmai koordinációjáért. 

Ellenőrzés ideje : kezdete a szakmai irányító által kiadott utasítás szerint – 2023. december 31.  

Ellenőrzések száma : kockázatbecslésen alapuló szakrendszeri kiosztás-, illetve a szakmai irányító 
által kiadott utasítás szerint kerül meghatározásra a Kormányhivatal hatáskörrel rendelkező 
megyei/járási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége 
részére 

 

III/3. Borászati Termékek és Alkoholos Italok Ellen őrzési Terve 

 

- Borászati terméket el őállító üzem ellen őrzése 

Békés megye területén jelenleg nem működik borászati terméket előállító üzem. 

 

- Alkoholos italt el őállító üzemek ellen őrzése 

Kiemelt ellen őrzési területek: Minden Uniós oltalom alatt álló (kivéve pálinka, törkölypálinka) vagy 
nemzeti oltalom alatt álló, lajstromozott földrajzi árujelzővel rendelkező pálinka termék előállításával 
foglalkozó üzem esetén, függetlenül attól, hogy az üzem szerepel vagy nem a létesítmény ellenőrzési 
tervben, a felügyelőnek üzemenként legalább egy alkalommal a helyszíni ellenőrzést el kell végeznie. 

Pálinkát el őállító üzemek ellen őrzése : A hatósági ellenőrzésnek minden esetben ki kell térnie a 
852/2004/EK és 178/2002/EK rendeletben meghatározott feltételek betartásának ellenőrzésére és a 
földrajzi árujelzővel ellátott pálinkák termékleírás szerinti előállításának ellenőrzésére. Vizsgálni kell a 
pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvényben 
meghatározott feltételeknek való megfelelést. Az ellenőrzés kiterjed gyümölcs alapanyag átvételétől 
egészen a kierjedt cefre kifőzéséig tartó technológiai folyamatok dokumentációjának ellenőrzéséig, 
vagyis a nyomonkövetés ellenőrzésre kerül az alapanyagtól a késztermékig. 

Az ellenőrzésnek minden esetben ki kell térnie az élelmiszer-higiéniáról szóló EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) és az élelmiszerjog 
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általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az 
élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS 178/2002/EK RENDELETE (2002. január 28.) előírásainak teljesítésére. 

Ellenőrzés ideje : 2023. január 01. – 2023. december 31.  

Ellenőrzések száma : a szakrendszeri tervben kiosztott ellenőrzési szám, a szakmai irányító által 
kiadott utasítás szerint kerül meghatározásra  

 

 

IV. Speciális Tervek 

 

IV/1. Borászati és Alkoholos Italok Ellen őrzési Terve 

 

A mintákat az élelmiszerbiztonsági felügyelőnek minden esetben rögzítenie kell a „BOR” 
szakrendszerbe és a felvett 5052-es mintavételi jegyzőkönyv mellékelésével kell elküldenie. A 
laboratóriumi vizsgálatra beküldött minimális mintavételi mennyiség a szakmai irányító utasításában 
kerül megállapításra. Amennyiben kiegészítő vizsgálatot is kér az élelmiszerbiztonsági felügyelő, 
akkor további mintamennyiségekre lehet szükség, melyről a NÉBIH BAII laboratóriumi vezetőjével 
szükséges egyeztetni. 

Ellenőrzés ideje : 2023. január 01. – 2023. december 31. 

Éves mintaszám : szakmai irányító által kiadott utasítás szerint, a szakrendszeri tervben kiosztott 
ellenőrzési mintaszám (monitoring minta az Élelmiszerlánc Mintavételi Terv keretében, illetve az éves 
borászati ellenőrzési- és a peszticid mintavételi terv keretében). 

 

IV/2. Kiemelt Ellen őrzések Terve 

 

Az ellenőrzések tárgya és ideje mindenkor a szakmai irányító által kerülnek meghatározásra, illetve 
elrendelésre. 

 

IV/3. Élőállat-szállítmányok Állatvédelmi Ellen őrzése 

 

A TANÁCS 2005/1/EK RENDELETE (2004. december 22.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó 
műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK 
rendelete módosításáról (a továbbiakban: R.) 5. cikk (4) bekezdése és II. Melléklete szerinti 
útinaplóknak a kiindulási hely szerint illetékes állategészségügyi hatósághoz történő visszajuttatását 
minden érintett hosszútávú szállítmány esetén meg kell kérni a R. II. Melléklet első és második 
albekezdése alapján. Az állatszállítóknak a háziló-félék – a törzskönyvezett háziló-félék kivételével, a 
házi szarvasmarha-, juh-, kecske-, illetve sertésfélék tagállamok és harmadik országok közötti, nagy 
távolságokon való szállítása esetén kötelesek megfelelni az útinaplókra vonatkozó rendelkezéseknek. 
Az ellenőrzés ezekre a szállítmányokra vonatkozik.  

Amennyiben a szállító nem küldi vissza az útinaplót a kiindulási hely szerint illetékes 
állategészségügyi hatósághoz – a R. 26. cikk (2) bekezdésének megfelelően – „Minta - 
Bejelentés állatszállítás állatvédelmi szabálytalanságáról” című mintát felhasználva tájékoztatni kell: 

• Magyarországon engedélyezett szállító esetén: a hosszú távú állatszállítónak 
engedélyt kiállító hatóságot (megyei kormányhivatal) és másolatban a NÉBIH ÁÁI-t. 

• Magyarországtól eltérő tagállamban engedélyezett hosszú távú szállító esetén: a 
NÉBIH ÁÁI-t annak érdekében, hogy a R. 24. cikk (2) bekezdése szerinti nemzeti 
kapcsolattartó értesíthesse az érintett tagállam kapcsolattartóját. 

Valamennyi Járási Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály esetén havonta kettő, az 
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adott járásból indított szállítmányra vonatkozóan be kell kérni a GPS- és hőmérsékleti adatokat, 
melyek alapján ellenőrizni kell, hogy a R. szállítási időkre, valamint a hőmérsékletre vonatkozó 
előírásait betartották-e. (Amennyiben valamely járásból kettőnél kevesebb hosszútávú szállítmányt 
indítanak egy hónapban, abban az esetben valamennyi indított szállítmány esetén be kell kérni az 
említett adatokat.)A R. 6. cikk (9) bekezdése alapján a háziló-féléket – a törzskönyvezett háziló-félék 
kivételével, a házi szarvasmarha-, juh-, kecske-, illetve sertésféléket nagy távolságokon szállító 
valamennyi állatszállító műholdas navigációs rendszer használatára kötelezett. Az ellenőrzés ezekre a 
szállítmányokra vonatkozik. A GPS adatokat össze kell vetni az útinaplón szereplő adatokkal, valamint 
internetes útvonaltervező segítségével ellenőrizni, hogy biztosították-e, hogy az állatok a lehető 
legrövidebb időn belül a rendeltetési helyre érkezhessenek. 

Ellenőrzés ideje : 2023. január 01. – 2023. december 31.  

Ellenőrzések száma : szakmai irányító által kiadott utasítás szerint 

 

IV/4. Kiemelt mintavételi projektek 

 

Ellenőrzések tematikája a szakmai irányító által kerül meghatározásra, és a kiadott utasítás szerint 
történik a végrehajtása a Kormányhivatal hatáskörrel rendelkező megyei/járási élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége által. 

Ellenőrzés ideje : 2023. január 01. – 2023. december 31. 

Éves mintaszám : szakmai irányító által kiadott utasítás szerint, a szakrendszeri tervben kiosztott 
ellenőrzési mintaszám 

 

V. Járványügyi Monitoring Terv 

 

1. TSE monitoring terv 

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

3. Bluetongue monitoring program 

4. Juh- és kecske brucellózis monitoring program 

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 

11. Szarvasmarha brucellózis monitoring program 

12. Gümőkor monitoring  

 

- Járványügyi monitoring programok általános szabálya i 

 

A különböző fertőző állatbetegségekre irányuló, azonos időszakban végrehajtandó vérvizsgálatokat 
egy állományon belül egyszerre, egy vérmintából kell elvégezni, azonban költségviselőnként külön-
külön mintakísérőt (intézeti megrendelőt) szükséges küldeni. A monitoring vizsgálatok esetében a 
mintaküldőn minden esetben fel kell tüntetni a „monitoring”-szót, illetve ASP/KSP (afrikai 
sertéspestis/klasszikus sertéspestis), valamint HPAI (magas patogenitású madárinfluenza) esetében 
az Országos Főállatorvos hatályos határozatában előírtakat.  

A monitoring vizsgálatokhoz szükséges vérvételi csöveket, és egyéb mintatároló eszközöket a NÉBIH 
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Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága biztosítja a megyei Kormányhivatal kérésének 
megfelelően. 

Az állatjárványügyi monitoring tervben részletesen előírt vizsgálatokhoz kapcsolódó 
mintavételezéseket az alábbiakra figyelemmel kell végrehajtani: 

• HPAI, KSP, ASP (nagy létszámú állományok) és veszettség betegségek esetében az 
egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre, és a 
kísérésükre irányuló nemzeti programok finanszírozásának szabályairól szóló miniszteri 
rendelet előírásai szerint kell eljárni, amennyiben a hatályos Országos Főállatorvosi, vagy 
egyéb utasítás másként nem rendelkezik. 

• Az Aujeszky-betegség, a sertés brucellózis, a PRRS mentesítéshez kapcsolódó 
monitoring mintavételeket kislétszámú sertésállományokban a tulajdonos vagy a 
kormányhivatal költségére kell végrehajtani. Nagylétszámú sertésállományokban az 
Aujeszky-betegség, a sertés brucellózis, a PRRS mentesítéshez kapcsolódó monitoring 
mintavételeket a tulajdonos költségére kell végrehajtani.  

• A kéknyelv-betegség (Blue tongue), Brucella melitensis, valamint TSE/BSE monitoring 
esetében (szarvasmarha, juh, kecske) a mintavételt állami költségre kell végrehajtani. 
Lehetőség szerint hatósági állatorvosokkal kell megoldani a mintavételeket, amennyiben ez 
nem lehetséges, akkor az Éltv. 51. § (3) bekezdés q) pontja alapján a szolgáltató állatorvosok 
aktív közreműködésre kötelezésével is megoldhatók a mintavételek. A hatósági vagy 
„kirendelt” szolgáltató állatorvos monitoring mintavétellel kapcsolatos valamennyi költsége a 
megyei kormányhivatal költségvetését terheli, melyek az élelmiszerlánc-felügyeleti díj terhére 
ezek elszámolhatók. 

• Aujeszky-betegség, Brucella suis és PRRS monitoring terv: A 2008/185/EK 
határozatnak Magyarország az Aujeszky-féle betegségtől mentes tagállamok vagy tagállami 
régiók jegyzékébe való felvétele tekintetében történő módosításáról szóló 2015/398/EU 
bizottsági végrehajtási határozat 2015. február 13-ai megjelenésével hazánk hivatalosan az 
Aujeszky- betegségtől mentes tagállamok közé került. Az Aujeszky-betegség, Brucella suis és 
PRRS felderítésére irányuló vizsgálatokhoz kapcsolódó vérvételt kislétszámú állományok 
esetén egy mintavétel keretében kell végrehajtani. A kislétszámú sertésállományokban az 
Aujeszky-betegség, a sertés brucellózis, a PRRS mentesítéshez kapcsolódó monitoring 
mintavételeket a kormányhivatal költségére is végre lehet hajtani. Ez esetben a mintavételt 
hatósági állatorvosok igénybevételével, vagy amennyiben erre nincs lehetőség, az Éltv. 51.§ 
(3) bekezdés q) pontja alapján a szolgáltató állatorvosok közreműködésével kell végrehajtani. 

• Bluetongue monitoring program: A (Bluetongue) kéknyelv-betegség elleni védekezés 
szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet szerint a kéknyelv betegség felderítésére 
szolgáló monitoring vizsgálatának elvégzése állami feladat. A kéknyelv monitoring program 
klinikai vizsgálaton (a bejelentés köteles betegségek rendszere, úgynevezett passzív 
surveillance rendszer), célzott laboratóriumi vizsgálatokon (a kijelölt telepeken a kijelölt 
szentinel állatok vizsgálata, az úgynevezett célzott surveillance rendszer) és rovartani 
megfigyeléseken alapul, amely lehetővé teszi egyúttal a szezonálisan vektromentes időszak 
megállapítását is. A szakmai irányító által kiadott utasítás határozza meg a mintaszámokat és 
a kijelölendő szarvasmarha állományok számát. 

• Brucella melitensis monitoring program: Az egyes Brucella fajok elleni védekezés 
részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján 
történik a juh és kecskeállományok Brucella melitensisre irányuló felmérő vizsgálatának 
elvégzése.  

• Szalmonella gyérítési program: A szalmonella gyérítési programok uniós és hazai 
jogszabályokra épülnek. A hazai jogi szabályozás az uniós szabályoknak való megfelelést is 
szolgálja. A szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló 180/2009. (XII. 29.) 
FVM rendelet alapján a házityúk és pulyka állományokban a szalmonellózis elleni védekezés 
keretében előre meghatározott időpontokban, hatósági és termelői (vállalkozói) mintavételek 
történnek a Szalmonella baktériumok előfordulásának vizsgálatára. A szalmonella hatósági 
mintavétel (tyúk, csirke, pulyka) a 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés c) 
pontja alapján továbbra is történhet jogosult állatorvos által. 

• Vadmadarak esetében a passzív monitoringba nem számolhatók be a vadászat során 
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lőtt vadmadarak az elszámolásba, viszont minden elhullottan talált vagy agonizáló madarat 
be kell küldeni madárinfluenza vizsgálatra. 

• A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, 
illetve leküzdésükről szóló 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet szerint a TSE/BSE monitoring 
vizsgálatának elvégzése állami feladat. 

• Idegrendszeri tüneteket mutató/BSE-gyanús szarvasmarhák/bivaly/vadon élő kérődzők 
a BSE elhanyagolható státuszunk megőrzése érdekében szarvasmarha agyvelő mintáját 
BSE- gyanúsként a NÉBIH ÁDI-ba küldeni, az állat származási állományában pedig a 
999/2001/EK rendelet 12. cikke alapján a forgalmi korlátozás elrendeléséről gondoskodni. 
(BSE gyanúja esetén a forgalmi korlátozás a tejre és tejtermékekre nem vonatkozik).  

• Az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való 
védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS 999/2001/EK RENDELET (2001. május 22.) III. melléklet A. 
fejezet II. részének 3. pontja a tagállamok tekintetében az anyajuh és a jerkepopulációt 
figyelembe véve meghatározza a 18 hónaposnál idősebb elhullott juhokból és kecskékből 
küldendő TSE mintaszámokat. 

• Az emberi fogyasztás céljából levágott (mind vágóhídon, mind az állattartó által saját 
fogyasztásra levágott 18 hónaposnál idősebb) juhok esetén a 179/2009. (XII. 29.) FVM 
rendelet 1. számú melléklet II. 2. pontja határozza meg a mintaszámot. 

• A klasszikus súrlókórral fertőzött juh- illetve kecskeállományokban a járási főállatorvos 
által elrendelt genotipizálási vizsgálatok a 179/2009. FVM rendelet alapján állami költségre 
történnek, ha kártalanítást kizáró ok nem áll fenn.  

• Egyéb fertőző állatbetegségek ellenőrzési programja: Az 56/2019. (XII. 12.) AM 
rendelet 23. § (4) rendelkezik a vadállományban végrehajtandó monitoring programról. A 
szakmai irányító által kiadott utasítás határozza meg a mintaszámokat. Ezen mintaszámon 
felül lehetőség van mintaküldésre egyéb vadból, különösen szarvasfélékből (gímszarvas, őz, 
dám) is. A laboratóriumi vizsgálati anyagot lehetőség szerint állatorvosnak kell venni, a 
mintavétel során a gyanút keltő elváltozást tartalmazó minta (áll alatti, légzőszervi, bélfodri 
nyirokcsomó illetve szervminta) küldendő.  

Ellenőrzés ideje : 2023. január 01. – 2023. december 31. 

Éves mintaszám : Szakmai irányító által kiadott utasítás szerint meghatározott számban és 
gazdaságonkénti mintavételek, a helyi adottságoknak megfelelően kerül meghatározásra a vizsgálatra 
történő minták.  
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9. Építésügyi és Örökségvédelmi F őosztály 

 

I. Az építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatósági ellenőrzési jogkör jogalapját 
meghatározó jogszabályok 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 99. §-a 
alapján a hatóság – hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 
betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. Az építésfelügyeleti hatóság az 
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Elj.rend.) 61. § (1) 
bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának ellenőrzését végzi. Az 
építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 343.Kr.) 3. §-a alapján a Kormány − a sajátos 
építményfajták és az OAH r.-ben foglalt kivétellel,− az építésfelügyeleti hatósági feladatokra a fővárosi 
és megyei kormányhivatalt jelöli ki. 

Az örökségvédelmi hatóság a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a 
továbbiakban: Kötv.) 16. §, a 62. § b) pontja, a 63. § (5) bekezdés a) pontja, illetve a kulturális örökség 
védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormány rendelet (a továbbiakban: 68. 
Kr.) 54. § (5) bekezdés, a 76. § alapján végez hatósági ellenőrzést, a 68. Kr 3. § (1) bekezdés a) 
pontjában biztosított jogkörében.  

Illetékességi terület Békés megye. 

 

II. A hatósági ellen őrzés végrehajtásáért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali 
beosztása 

A Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Czeglédi Sándor 
főosztályvezető. 

 

III. A hatósági ellen őrzés tárgya  

Az építésfelügyeleti hatóság a helyszínen, illetve a Nyilvántartás igénybevételével ellenőrzi az 
építőipari kivitelezési tevékenység 

- végzésének szakszerűségét, jogszerűségét, 

- résztvevőinek jogosultságát, 

- végzéséhez előírt építési napló meglétének, vezetésének módját és tartalmát, 

- folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét,  

- az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások betartását. 

- az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg, ennek keretében 

- építésfelügyeleti intézkedést tesz, 

- építésfelügyeleti bírságot szab ki, 

- megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot. 

Az előzőekben meghatározott ellenőrzéséhez, a tényállás tisztázásához az építésügyi monitoring 
(ÉMO) alkalmazásával adatokat szerezhet be, előzmény iratokat és állapotdokumentumokat 
vizsgálhat. 

Az Elj. rend. 61. § (2) bekezdése alapján az építésfelügyeleti hatóság szükség esetén, de évente 
legalább két alkalommal az építésügyi hatósággal, más illetékességi területen működő 
építésfelügyeleti hatósággal, az illetékes területi építész-, illetve mérnöki kamara, területi kereskedelmi 
és iparkamara, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság vagy más – ellenőrzésre jogosult – hatósággal vagy szervezettel közös ellenőrzés végzését 
kezdeményezi. 
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Az Elj. rend. 61. § (4) bekezdése alapján az építésügyért felelős miniszter az Elj. rend. 58. § (2) 
bekezdés b) pontja, 58. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzésre az ellenőrzési időszakot megelőző 45. 
napig a tárgyévre vonatkozóan ellenőrzési utasítást ad ki, amelyben meghatározza a tárgyi évben 
tartandó építésfelügyeleti célvizsgálatok szempontrendszerét, azokat a településeket, 
településrészeket, ahol összevont építésfelügyeleti hatósági ellenőrzést kell tartani; és az előző évi 
nyilvántartási adatok alapján javaslatot tesz utóvizsgálati ellenőrzésre azokon a településeken, 
településrészeken, ahol a szabálytalanságok száma növekedett. 

Az Elj. rend. 61. § (5) bekezdése alapján az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéseit - az építésügyi 
hatóság, az illetékes területi építész-, illetve mérnöki kamara, valamint területi ipar- és kereskedelmi 
kamara, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., továbbá az építtetői 
fedezetkezelők javaslatát is figyelembe véve – az építésügyért felelős miniszter ellenőrzési utasítás 
figyelembevételével az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napjáig elkészített éves munkaterv szerint 
végzi. 

Az ismertetett további szempontok az építésügyért felelős miniszteri utasításban megadottnak 
megfelelően kerülnek meghatározásra. 

A védett kulturális örökség fenntartható – a szakmailag indokolt mértéket meg nem haladó, a védett 
örökség elemeinek állapotromlásához nem vezető, a védett örökségnek a jelen és jövő nemzedékek 
számára fennmaradását biztosító – használatának az ellenőrzése. 

A műemlékek és környezetük fenntartása, helyreállítása, védelme, valamint eszmei értékükkel 
összhangban álló hasznosításuk biztosítása. 

A védetté nyilvánított régészeti lelőhely állapotának az ellenőrzése a gyűjtőterületén érintett megyei 
hatókörű városi múzeum és a gyűjtőterületén érintett területi múzeum bevonásával. 

 

IV. A hatósági ellen őrzés eszközei 

Adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, helyszíni 
ellenőrzés. Elektronikus hatósági nyilvántartási rendszerben távoli eléréssel való ellenőrzés (e-napló 
ellenőrzése).  

Az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNy) elektronikus hatósági nyilvántartásainak és 
alkalmazásainak [különösen az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus 
dokumentációs rendszer (ÉTDR), az E-bírság, az E-szankció, E-építési napló, valamint az Építésügyi 
Monitoring Rendszer (ÉMO)] használatával. 

Amennyiben az ellenőrzések helyszíni lefolytatását gátló tényező merül fel (pl.:vírushelyzet), a 
tervezett ellenőrzések távellenőrzés formájában kerülnek lefolytatásra. 

 

V. A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje 

2023. január 1. - 2023. december 31. 

 

VI. A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok  

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

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 61. § - 68. §, 

- az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a,  

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.) 13. § (2) bek. 31. § - 44. §-ai. 

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

- az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005.(X. 25.) Korm. rendelet, 
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- az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. 
rendelet, 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 

- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 

- a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet, 

- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, 

- a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) 
Kormányrendelet, 

- az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet, 

- a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 
439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet, 

- a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet. 

 

VII. A hatósági ellen őrzés szempontrendszere 

Építésfelügyelet esetében: 

Az Elj. rend. 62. § szerint: 

az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi, hogy 

- 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, 

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

- 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 épület esetén az egyszerű 
bejelentési dokumentáció alapján, illetve a szakmai és biztonsági előírások megtartásával 
történt-e, 

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

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

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

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

- a kivitelezési szerződésre vonatkozó előírások teljesültek-e, 

továbbá az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés ellenőrzésekor megkezdett építőipari 
kivitelezési tevékenységnél az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma tekintetében az Étv. 13. § 
(2) és (3) bekezdés figyelembevételével ellenőrzi az 

- az építési övezet és az övezet, valamint érintettség esetén a szabályozási vonal ingatlan-
nyilvántartási alaptérképen alapuló térképi megjelenítését; 

- az építési övezetre és az övezetre az építési helyet, a megengedett legnagyobb 
beépítettséget, a megengedett legnagyobb beépítési magasságot, a legkisebb zöldfelületi 
mértéket, a közműellátás és járműelhelyezés követelményeit, valamint az elhelyezhető és 
tiltott rendeltetéseket; 

- a telekalakítás szabályait; 
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- érintettség esetén az országos és helyi építészeti örökségvédelemmel, régészettel, környezet- 
és természetvédelemmel, valamint honvédelemmel kapcsolatos rendelkezést, továbbá a 
veszélyeztetett területekre, a természeti csapások elleni védelemre, a katasztrófavédelemre, 
valamint a honvédelmi és katonai célú területekre vonatkozó védőterületet és védőtávolságot. 

Műemlékek, régészet esetében: 

- az I. kategóriába sorolt műemlékek esetében ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló kormányrendeletben meghatározott szervizkönyv vezetését, 

- a II. kategóriába sorolt műemlék esetén a 68. Kr. 13. melléklet szerinti állapotfelvételi 
adatlapot tölt ki, 

- az ellenőrzés lezárásakor indokolt esetben a védett műemléki érték megőrzését elősegítő 
javaslatokat fogalmaz meg; védetté nyilvánított régészeti lelőhely esetében 68. Kr. 2. melléklet 
szerinti adatokat rögzítő jegyzőkönyvben lelőhely állapotának a vizsgálata. 

 

VIII. Tervezett hatósági ellen őrzések száma  

 

 Ellenőrzést végz ő osztályok  Tervezett éves ellen őrzések száma  

1. Építésügyi Osztály 1. 1 

2. Építésügyi Osztály 2. 20 

3. Építésügyi Osztály 3. 30 

4. Építésügyi Osztály 4. 25 

5. Építésügyi Osztály 5. 25 

6. Örökségvédelmi Osztály 5 

Összesen:  106 

 

IX. A Főosztály hatósági ellen őrzésének havi ütemezése 

Időszak Ellenőrzést végz ő osztályok Ellenőrzési 
szempontok 

Tervezett 
ellenőrzések 
száma 

Összevont 
ellenőrzések 
száma 

Össz
esen 

Február 

Építésügyi Osztály 2., 
Építésügyi Osztály 3., 
Építésügyi Osztály 4., 
Építésügyi        Osztály         5.  

„A hatósági 
ellenőrzés 
szempontrend
szere” címben 
foglaltak 
szerint 

9 0 9 

Március 

Építésügyi Osztály 2., 
Építésügyi Osztály 3., 
Építésügyi Osztály 4., 
Építésügyi        Osztály         5. 

9 0 9 

Április 

Építésügyi Osztály 2., 
Építésügyi Osztály 3., 
Építésügyi Osztály 4., 
Építésügyi        Osztály         5. 

7 2 9 

Május Építésügyi Osztály 2., 
Építésügyi Osztály 3., 

10 1 11 
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A Főosztály összevont ellen őrzéseinek tábláza ta 

  

Békés 
Megyei 
Építész 
Kamara 

Békés Megyei 
Mérnöki 
Kamara 

Békés Megyei 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 

Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Építésügyi Osztály 2.  1 1 1 1 

Építésügyi Osztály 3.  1 1 1 1 

Építésügyi Osztály 4.  1 1 1 1 

Építésügyi Osztá ly 5.  1 1 1 1 

Összesen:  4 4 4 4 

 

Építésügyi Osztály 4., 
Építésügyi        Osztály         5. 
Örökségvédelmi Osztály 

Június 

Építésügyi Osztály 2., 
Építésügyi Osztály 3., 
Építésügyi Osztály 4., 
Építésügyi        Osztály         5. 

7 3 10 

Július 

Építésügyi Osztály 2., 
Építésügyi Osztály 3., 
Építésügyi Osztály 4., 
Építésügyi Osztály 5.,  
Örökségvédelmi Osztály   

12 1 13 

Augusztus 

Építésügyi Osztály 2., 
Építésügyi Osztály 3., 
Építésügyi Osztály 4., 
Építésügyi        Osztály         5. 

9 0 9 

Szeptember 

Építésügyi Osztály 1., 
Építésügyi Osztály 2., 
Építésügyi Osztály 3., 
Építésügyi Osztály 4., 
Építésügyi Osztály 5., 
Örökségvédelmi Osztály 

11 5 16 

Október 

Építésügyi Osztály 2., 
Építésügyi Osztály 3., 
Építésügyi Osztály 4., 
Építésügyi        Osztály         5. 

7 4 11 

November 

Építésügyi Osztály 2., 
Építésügyi Osztály 3., 
Építésügyi Osztály 4., 
Építésügyi        Osztály         5. 

9 0 9 

Összesen:    90 16 106 
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X. Az osztályok hatósági ellen őrzésének havi ütemezése 

Építésügyi Osztály 2.  

 

Időszak 
Tervezett ellen őrzések 

száma 

Összevont 
ellenőrzések 

száma Összesen 

Február 2 0 2 

Március  2 0 2 

Április  0 2 2 

Május 2 0 2 

Június  0 2 2 

Július  2 0 2 

Augusztus 2 0 2 

Szeptember  2 0 2 

Október 2 0 2 

November 2 0 2 

Összesen  16 4  20 

 Építésügyi Osztály 3.  

 

Időszak 
Tervezett ellen őrzések 

száma 

Összevont 
ellenőrzések 

száma Összesen 

Február 3 0 3 

Március  3 0 3 

Április  3 0 3 

Május 3 0 3 

Június  3 0 3 

Július  3 0 3 

Augusztus 3 0 3 

Szeptember  1 2 3 

Építésügyi Osztály 1.  

 

Időszak 
Tervezett ellen őrzések 

száma 

Összevont 
ellenőrzések 

száma Összesen 

Szeptember  1 0 1 

Összesen  1 0 1 



126 

Október 1 2 3 

November 3 0 3 

Összesen  26 4 30 

Építésügyi Osztály 4.  

Időszak Tervezett ellen őrzések 
száma 

Összevont 
ellenőrzések 

száma 
Összesen 

Február 2 0 2 

Március 2 0 2 

Április 2 0 2 

Május 2 1 3 

Június 2 1 3 

Július 2 1 3 

Augusztus 2 0 2 

Szeptember 3 1 4 

Október 2 0 2 

November 2 0 2 

Összesen                           21                               4                          25    

 

Építésügyi Osztály 5.  

 

Időszak 
Tervezett 

ellenőrzések száma  

Összevont 
ellenőrzések 

száma Összesen 

Február 2 0 2 

Március  2 0 2 

Április  2 0 2 

Május 2 0 2 

Június  2 0 2 

Július  2 0 2 

Augusztus 2 0 2 

Szeptember  3 2 5 

Október 2 2 4 

November 2 0 2 

Összesen  21 4  25 
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Örökségvédelmi Osztály - Műemlékvédelem  

 

Időszak 
Tervezett 

ellenőrzések száma  

Összevont 
ellenőrzések 

száma Összesen 

Május  1 0 1 

Szeptember 1 0 1 

Összesen  2 0 2 

 

Örökségvédelmi Osztály - Régészet  

 

Időszak 
Tervezett 

ellenőrzések száma  

Összevont 
ellenőrzések 

száma Összesen 

Július  3 0 3 

Összesen  3 0 3 
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10. Közlekedési, M űszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi F őosztály 

 

Közlekedési Osztály 

 

A Közlekedési Osztály kiemelt feladataként kezeli a biztonságos közlekedés feltételeinek 
garantálását és további javítását, a környezetvédelmi követelmények megvalósulásának 
elősegítését, valamint a közúti közlekedési szolgáltatások tekintetében a 
versenysemlegesség biztosítását. Ellenőrzési tervét e célok megvalósításának 
figyelembevételével készítette el. 

 

Műszaki szakterület 

 

Saját és kijelölt jármű műszaki vizsgáló állomások, eredetiség vizsgáló állomások, 
gépjárműfenntartók, pótalkatrész és tartozék forgalmazók, járműbontók ellenőrzése. Az ellenőrzések 
tapasztalatainak kiértékelése, elemzése. Folyamatos, célirányosan szervezett ellenőrzések, szükség 
szerint intézkedés a feltárt hiányosságok megszüntetésére, szankcionálás kezdeményezése. 

 

1. Ellenőrzés tárgya: m űszaki vizsgaállomások és vizsgaanyagok ellen őrzése.  

 Ellenőrzési id őszak : 2023. január 1. – 2023. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése: vezetői kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés szempontrendszere:  

- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 
5.) Korm. rendelet 

- a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó 
kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

 

2. Ellenőrzés tárgya: alkatrész- és tartozék-forgalmazók ell enőrzése .  

Ellenőrzési id őszak : 2023. január 1. - 2023. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése: vezetői kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés.  

Ellenőrzés szempontrendszere:  

- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. 

 

3. Ellenőrzés tárgya: járm űfenntartó szervezetek .  

Ellenőrzési id őszak : 2023. január 1. - 2023. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése : vezetői kompetencia. 
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Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés szempontrendszere :  

- a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) 
KHVM rendelet.  

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

 

4. Ellenőrzés tárgya: járm űbontók ellen őrzése.  

Ellenőrzési id őszak : 2023. január 1. - 2023. december 31.  

Ellenőrzés ütemezése : vezetői kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) 
KHVM rendelet; 

- a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet. 

 

5. Ellenőrzés tárgya: eredetiségvizsgáló állomások ellen őrzése. 

 Ellenőrzési id őszak : 2023. január 1. - 2023. december 31. Ellenőrzés ütemezése : vezetői 
kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés szempontrendszere : hatósági szerződések. 

 

6. Ellenőrzés tárgya: mez őgazdasági és erdészeti járm űvek, két- vagy háromkerek ű 
járművek,  négykerek ű motorkerékpárok piacfelügyeleti ellen őrzése.  

Ellenőrzési id őszak : 2023. január 1. - 2023. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése : vezetői kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. 
február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

- a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok 
jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet. 

 

 

Forgalmi szakterület 

 

Kiemelt feladat a közúti ellenőrök munkájában a TISPOL  akciókban történő részvétel, határátkelő-
helyek ellenőrzése, szakmai irányító által meghatározott ellenőrzési kvóta teljesítése. 

Kiemelt feladat a közúti ellenőrök munkájában az EURO CONTROLE ROUTE valamint a 
táratóságokkal közös TISPOL akciókban történő részvétel, határátkelőhelyek ellenőrzése, szakmai 
irányító által meghatározott ellenőrzési kvóta teljesítése. 
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1. Ellenőrzés tárgya: komplex közúti ellen őrzések végrehajtása, a közúti ellen őrzési 
normatíva  teljesítése (közlekedésbiztonsági, környezetvédelm i, forgalomkorlátozás, ADR,  
közúti  közlekedési szolgáltatás, tachográf üzemeltetés – AETR ellen őrzések ). 

Ellenőrzési id őszak : 2023. január 1. - 2023. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése : vezetői kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény; 

- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet; 

- a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. 
rendelet; 

- a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet; 

- a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az 
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási 
tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 
261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet. 

 

2. Ellenőrzés tárgya: mobil vizsgálóállomással végzett közút i ellen őrzés.   

Ellenőrzési id őszak : 2023. január 1. - 2023. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése : vezetői kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény; 

- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet. 

 

3. Ellenőrzés tárgya: közúti járm űvek tengelyterhelés-, össztömeg ellen őrzése.   

Ellenőrzési id őszak : 2023. január 1. - 2023. december 31. 

Ellenőrzés ütemezése : vezetői kompetencia. 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés.  

Ellenőrzés szempontrendszere: 

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény; 

- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet; 
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- a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és  

méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet; 

 

4. Ellenőrzés tárgya: közúti járm ű üzembentartók, közúti közlekedési szolgáltatók tel ephelyi  
ellenőrzése. Meghatározott ellen őrzési normatíva teljesítése (tachográf üzemeltetés – AETR, 
valamint közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi e llenőrzések).  

Kiemelt területek: 

• tachográf használat, 

• saját számlás és közúti közlekedési szolgáltató tevékenységek, 

• autóbusz üzemeltetésének ellenőrzése. 

Ellenőrzési id őszak : 2023. január 1. - 2023. december 31. 

 Ellenőrzés ütemezése : vezetői kompetencia 

Ellenőrzés eszköze : iratanyag bekérés, helyszíni ellenőrzés, szemle elrendelése 

Ellenőrzés szempontrendszere: 

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény; 

- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet; 

- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet; 

- a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. 
rendelet; 

- a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet; 

- a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az 
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási 
tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 
261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet. 
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Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

I. SZOLGÁLTATÁS-ELLEN ŐRZÉSI TERÜLETEK 

 

1. Ellenőrzés tárgya: az online értékesítés fogyasztóvédelmi  szempontú ellen őrzése.   

Kiemelt területek: 

• Black Friday és egyéb szezonális akciók ellenőrzése 

• Kuponos értékesítés ellenőrzése 

• Új online szabályok ellenőrzése 

• Új akciós szabályok ellenőrzése 

Ellenőrzési id őszak : 2023. január 1. – december 31.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : webáruházak ellenőrzése  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

 

2. Ellenőrzés tárgya: az interneten kapható „csodát ígér ő termékeket” értékesít ő 
webáruházak  ellenőrzése  

Ellenőrzési id őszak: 2023. január 1. – december 31.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : webáruházak ellenőrzése  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

 

3. Ellenőrzés tárgya:  hagyományos kereskedelmi egységek általános fogyas ztóvédelmi  
ellenőrzése  

Kiemelt területek: 

• Black Friday és egyéb szezonális akciók ellenőrzése 

• Kuponos értékesítés ellenőrzése 

• Új akciós szabályok ellenőrzése 

Ellenőrzési id őszak: 2023. január 1. – december 31.  

Ellenőrzés ütemezése: osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés szempontrendszere: 

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. 
évi XLVII. törvény; 

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény; 

- a termékek ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes 
szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet. 
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4. Ellenőrzés tárgya: fogyasztóvédelmi el őírások ellen őrzése a húsvéti ünnep idején  
Ellenőrzési id őszak: 2023. március 21. – április 18. 

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. 
évi XLVII. törvény; 

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény; 

- a termékek ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes 
szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet. 

 

5. Ellenőrzés tárgya: a kereskedelmi és szolgáltatási tevéke nységek nyári ellen őrzése  

Kiemelt területek: 

• Vendéglátóipari egységek, borospincék ellenőrzése 

• Rendezvényekre kitelepült egységek ellenőrzése 

• Személyszállító szolgáltatás ellenőrzése  

Ellenőrzési id őszak : 2023. június 1. – szeptember 30. 

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes 
szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet; 

- a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának 
és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX.27.) GKM rendelet; 

- a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. 
(VII.7.) Korm. rendelet. 

 

6. Ellenőrzés tárgya: fogyasztóvédelmi el őírások ellen őrzése a karácsonyi ünnep idején   

Ellenőrzési id őszak : 2023. november 28. – december 31. 

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. 
évi XLVII. törvény; 

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény; 

- a termékek ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes 
szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet. 

 

7. Ellenőrzés tárgya: ”Zöldrefestés” jelenségének ellen őrzése a hagyományos és az online 
kereskedelmi forgalomban 

Ellenőrzési id őszak: 2023. május 2. – szeptember 30.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  
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Ellenőrzés eszköze : helyszíni és online ellenőrzés  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 
XLVII. törvény; 

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

 

8. Ellenőrzés tárgya: a rezsicsökkentésekhez kapcsolódó tájé koztatási kötelezettségekre 
vonatkozó jogszabályi el őírások teljesítésének ellen őrzése 

Ellenőrzési id őszak: 2023. január 1. – február 15.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : hivatali helyiségben történő ellenőrzés  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

 

9. Ellenőrzés tárgya: az árubemutatóval egybekötött termékér tékesítési tevékenység  
ellenőrzése  

Kiemelt területek: 

• Ingyenes állapotfelmérések és egészségügyi szűrővizsgálatok ellenőrzése 

• Új jelenségek vizsgálata 

Ellenőrzési id őszak: 2023. január 1. – december 31.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 
(II.26.) Korm. rendelet; 

- orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet a gyógyászati 
segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményéről 
szóló 7/2004. (XI.23.) EüM rendelet 

 

10. Ellenőrzés tárgya: a fiatalkorúak védelme érdekében az al koholfogyasztás 
visszaszorítását szolgáló jogszabályi rendelkezések  érvényesülésének ellen őrzése 

Ellenőrzési id őszak : 2023. július 1. – december 31.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

 

11. Ellenőrzés tárgya: a szavatossági és jótállási igények in tézésének átfogó  
ellenőrzése a hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban  

Ellenőrzési id őszak : 2023. január 1. – december 31. 

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia 

Ellenőrzés eszköze : iratbekérés, helyszíni és hivatali helyiségben történő ellenőrzés 
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Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 

- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) 
Korm. rendelet; 

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) 
NGM rendelet. 

 

12. Ellenőrzés tárgya: a használtautók értékesítésének fogyas ztóvédelmi szempontú  
ellenőrzése  

Kiemelt területek: 

• Fogyasztóvédelmi hatósághoz beérkezett fogyasztói panaszok vizsgálata 

• Használtautók értékesítésének helyszíni ellenőrzése  

Ellenőrzési id őszak : 2023. március 21. – szeptember 16.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 
XLVII. törvény; 

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény; 

- a termékek ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes 
szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet. 

 

13. Ellenőrzés tárgya: az elektronikus hírközlési szolgáltató k és a közszolgáltatók  
telefonos  eléréssel m űködtetett ügyfélszolgálatainak ellen őrzése  

Ellenőrzési id őszak : 2023. március 1. – július 30.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : hivatali helyiségben történő ellenőrzés  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény. 

 

14. Ellenőrzés tárgya: az elektronikus hírközlési szolgáltató k, valamint a közszolgáltatók  
panaszkezelésének vizsgálata  

Ellenőrzési id őszak : 2023. június 1. – november 11.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : hivatali helyiségben történő ellenőrzés  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 

 

15. Ellenőrzés tárgya: bekötési vízmér ők hitelesítési cseréjének vizsgálata   

Ellenőrzési id őszak : 2023. február 14. – szeptember 9. 
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Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : hivatali helyiségben történő ellenőrzés  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

 

16. Ellenőrzés tárgya: épít őanyag kereskedelem fogyasztóvédelmi ellen őrzése  

Ellenőrzési id őszak : 2023. január 1. – szeptember 2. 

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. 
évi XLVII. törvény; 

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény; 

- a termékek ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes 
szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet. 

 

 

II. PIACFELÜGYELETI ELLEN ŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK 

 

1. Ellenőrzés tárgya: a hagyományos és az online kereskedelm i forgalomban megtalálható  
FFP és egyszer ű szájmaszkok piacfelügyeleti ellen őrzése  

Ellenőrzési id őszak : 2023. január 17. – október 14.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

2. Ellenőrzés tárgya: állandó és utazó vidámparkok üzemeltet ési feltételeinek  
piacfelügyeleti  ellenőrzése 

Ellenőrzési id őszak : 2023. április 11. – szeptember 30.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

3. Ellenőrzés tárgya: Szabadtéri kondiparkok, kültéri fitnes z eszközök üzemeltetési 
feltételeinek  piacfelügyeleti ellen őrzése  

Ellenőrzési id őszak : 2023. április 25. – június 11.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  
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Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

4. Ellenőrzés tárgya: kalandparkok üzemeltetési feltételeine k piacfelügyeleti ellen őrzése  

Ellenőrzési id őszak : 2023. május 16. – október 28. 

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

5. Ellenőrzés tárgya: aquaparkok üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellen őrzése  

Ellenőrzési id őszak : 2023. május 23. – július 8. 

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

6. Ellenőrzés tárgya: a nyári gyermektáborokban m űködő szórakoztatási célú  
berendezések  üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellen őrzése.  

Ellenőrzési id őszak : 2023. június 20. – augusztus 26.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

7. Ellenőrzés tárgya: játszótéri eszközök üzemeltetési felté teleinek piacfelügyeleti 
ellenőrzése  

 Ellenőrzési id őszak : 2023. május 2. – október 28. 

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet; 

 

8. Ellenőrzés tárgya: a hagyományos és az online kereskedelm i forgalomban  
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megtalálható  játékok egész éven át tartó, laboratóriumi vizsgál attal egybekötött piacfelügyeleti  
ellenőrzése  

Ellenőrzési id őszak : 2023. február 1. – december 31. 

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia 

Ellenőrzés eszköze : elektronikus adatbázis ellenőrzése, helyszíni mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

 

9. Ellenőrzés tárgya: a hagyományos és az online kereskedelm i forgalomban megtalálható  
villamossági termékek egész éven át tartó, laborató riumi vizsgálattal egybekötött ellen őrzése  

Kiemelt területek: 

• légnedvesítők, 

• kenyérpirítók, 

• vízforraló kannák. 

Ellenőrzési id őszak : 2023. február 3. – december 31. 

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia 

Ellenőrzés eszköze : elektronikus adatbázis ellenőrzése, helyszíni mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

10. Ellenőrzés tárgya: önegyensúlyozó személyszállító eszközö k (hoverboardok, 
egykerek űek) és elektromos rollerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti  
ellenőrzése  

Ellenőrzési id őszak: 2023. február 1. – március 11.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : elektronikus adatbázis ellenőrzése, helyszíni mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

11. Ellenőrzés tárgya: a hagyományos és az online kereskedelm i forgalomban  
megtalálható  bébijátékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött  piacfelügyeleti ellen őrzése  

Ellenőrzési id őszak: 2023. március 1. – május 13.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : elektronikus adatbázis ellenőrzése, helyszíni mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 
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- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

12. Ellenőrzés tárgya: villamossági termékek készenléti állap otban felvett teljesítményének  
laboratóriumi mérése  

Ellenőrzési id őszak: 2023. március 7. – április 1.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia 

 Ellenőrzés eszköze : elektronikus adatbázis ellenőrzése, helyszíni mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

13. Ellenőrzés tárgya: villamossági termékek energiacímkézésé nek hagyományos és online  
kereskedelmi forgalomban történ ő piacfelügyeleti ellen őrzése  

Ellenőrzési id őszak : 2023. április 18. – május 20.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

14. Ellenőrzés tárgya: asztali és álló ventilátorok laboratór iumi vizsgálattal egybekötött  
piacfelügyeleti ellen őrzése 

Ellenőrzési id őszak: 2023. május 16. – június 17.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : elektronikus adatbázis ellenőrzése, helyszíni mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

15. Ellenőrzés tárgya: Iskolaszerek laboratóriumi vizsgálatta l egybekötött piacfelügyeleti  
ellenőrzés  

Ellenőrzési id őszak : 2023. június 7. – augusztus 12.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés, mintavétel  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

16. Ellenőrzés tárgya: hordozható kézi bozótvágókhoz való, cs éphadaró típusú  
vágófeltétek  piacfelügyeleti ellen őrzése  

Ellenőrzési id őszak : 2023. június 20. – július 15.  
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Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : elektronikus adatbázis ellenőrzése, helyszíni mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

17. Ellenőrzés tárgya: vezetékhosszabbítók, elosztók laborató riumi vizsgálattal egybekötött  
piacfelügyeleti ellen őrzése 

Ellenőrzési id őszak: 2023. augusztus 15. – szeptember 9.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : elektronikus adatbázis ellenőrzése, helyszíni mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

18. Ellenőrzés tárgya: építési termékek piacfelügyeleti ellen őrzése  

Ellenőrzési id őszak : 2023. szeptember 5. –október 7. 

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

19. Ellenőrzés tárgya: a magyar nyelv ű használati útmutató meglétének piacfelügyeleti  
ellenőrzése  

Ellenőrzési id őszak: 2023. január 25. – október 31.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : elektronikus adatbázis ellenőrzése, helyszíni mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

20. Ellenőrzés tárgya: kül- és beltéri díszvilágítási füzérek  és karácsonyi dekorációs 
villamos  dekorációs termékek laboratóriumi vizsgálattal egy bekötött ellen őrzése  

Ellenőrzési id őszak: 2023. október 24. – december 31. 

Ellenőrzés ütemezése: osztályvezetői kompetencia 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés szempontrendszere: 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 
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21. Ellenőrzés tárgya: powerbankok és akkumulátorok névleges kapacitásának ellen őrzése  
Ellenőrzési id őszak: 2023. március 1. – október 31. 

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia 

Ellenőrzés eszköze : elektronikus adatbázis ellenőrzése, helyszíni mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

22. Ellenőrzés tárgya: veszélyes termékek keresése a hagyomán yos, valamint az  
online  kereskedelemi forgalomban (KPIR,RAPEX)  

Ellenőrzési id őszak: 2023. január 3. – december 31. 

Ellenőrzés ütemezése: osztályvezetői kompetencia 

Ellenőrzés eszköze: elektronikus adatbázis ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés szempontrendszere: 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm.rendelet. 

 

 

III. LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK 

 

1. Ellenőrzés tárgya: szezonális termékek ellen őrzése a megtéveszt ő jelölés tükrében  
Kiemelt területek: 

- húsvéti sonkák, csokoládék, szeszes italok, 

- mikulás csokoládék, virslik, 

- téli szélvédőmosók 

Ellenőrzési id őszak : 2023. március 1. – december 16. 

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia 

Ellenőrzés eszköze : helyszíni mintavétel és laboratóriumi ellenőrzés 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

2. Ellenőrzés tárgya: kozmetikai termékek laboratóriumi vizs gálattal egybekötött ellen őrzése  
Kiemelt területek: 

- gyermek smink készletek január 17. – február 18 

- sminklemosó termékek április 19. – május 31. 

- műanyag neszeszerek és hajfestékek augusztus 15 – szeptember 30. 

Ellenőrzési id őszak : 2023. január 17. – szeptember 30. 

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia 

Ellenőrzés eszköze : helyszíni mintavétel és laboratóriumi ellenőrzés 

Ellenőrzés szempontrendszere : 
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- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

3. Ellenőrzés tárgya: étrend-kiegészít ők laboratóriumi vizsgálata a megtéveszt ő jelölés  
tükrében  

Kiemelt területek: 

 probiotikus étrend-kiegészítők 

 vitamin és ásványi anyag tartalmú étrend-kiegészítők  

Ellenőrzési id őszak : 2023. szeptember 5. – október 28.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia 

Ellenőrzés eszköze : helyszíni mintavétel és laboratóriumi ellenőrzés 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm.rendelet. 

 

4. Ellenőrzés tárgya: 100% pamut gyermek és feln őtt textiltermékek, valamint  
gyapjútakarók  laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellen őrzése  

Kiemelt területek: 

- ágynemű, gyapjútakaró, 

- alsónemű, pizsama, hálóing, 

- póló 

Ellenőrzési id őszak : 2023. szeptember 5. – október 30. 

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia 

Ellenőrzés eszköze : elektronikus adatbázis ellenőrzése, helyszíni mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

5. Ellenőrzés tárgya: napszemüvegek fényáteresztésének labor atóriumi vizsgálata   

Ellenőrzési id őszak : 2023. május 2. – június 30. 

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés, mintavétel  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

6. Ellenőrzés tárgya: el őre csomagolt termékek nettó tömegének ellen őrzése Kiemelt 
területek: 

- háztartás-vegyipari és kozmetikai termékek, 

- élelmiszeripari termékek 
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Ellenőrzési id őszak: 2023. április 25. – június 30.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : elektronikus adatbázis ellenőrzése, helyszíni mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

7. Ellenőrzés tárgya: gluténmentes és laktózmentes termékek ellenőrzése a megtéveszt ő 
jelölés tükrében 

Ellenőrzési id őszak : 2023. június 1. – július 29.  

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : elektronikus adatbázis ellenőrzése, helyszíni mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 

 

8. Ellenőrzés tárgya: univerzális akkumulátortölt ők laboratóriumi vizsgálata   

Ellenőrzési id őszak: 2023. február 1. – március 4. 

Ellenőrzés ütemezése : osztályvezetői kompetencia  

Ellenőrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés, mintavétel  

Ellenőrzés szempontrendszere : 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény; 

- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet. 
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11. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékg azdálkodási F őosztály 

 

I. Az előre ütemezett ellenőrzések tárgya: 

 

19.1. Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály 

19.1.1. Komplex engedélyezéshez kapcsolódó hatósági ellenőrzés 

A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásai szerint kerül lefolytatásra. Az ellenőrzés különösen 
azokra a létesítményekre terjed ki, amelyek település belterületén vagy belterülettel határos 
ingatlanon működnek, ahol 2022-ben nem megfelelő működés következtében a környezetre káros 
hatású esemény, környezetveszélyeztetés vagy szennyezés történt, az engedélyben meghatározott 
feltételek valamelyikét nem teljesítették. Tervezzük az ellenőrzést az új tevékenységekre és bővített 
tevékenységekre vonatkozóan is. 

19.1.2. Zaj és rezgés elleni védelmi hatósági tevékenység 

Az ellenőrzendő létesítmények köre elsősorban azokra a telephelyekre irányul, amelyekre az elmúlt 
évben lakossági zajpanasz történt, és nem rendelkeztek zajkibocsátási határérték megállapítással. 
Ezen telephelyek esetében a jogszabályban, illetve a zajkibocsátási határértéket megállapító 
határozatban foglaltak utóellenőrzését is elvégezzük. További szempont azon telephelyek 
ellenőrzése, ahol a korábban zajkibocsátási határérték feletti működés volt tapasztalható, illetőleg új 
üzemi zajforrás létesítésére, üzembe helyezésére került sor. 

A hatósági tevékenység során elvégezzük a környezeti hatásvizsgálati, felülvizsgálati és 
környezethasználati engedéllyel kapcsolatos ügyek és az építési engedélyezések zajvédelmi 
szempontú szakmai vizsgálatát, valamint a zajkibocsátási határérték kérelmek során beérkező adatok 
alapján a jogszabályokban előírtak teljesülésének ellenőrzését is. 

 

19.2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

19.2.1. Levegőtisztaság-védelmi hatósági tevékenység 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő 
a rendelet hatálya alá tartozó, valamint a környezetvédelmi engedély, illetőleg az egységes 
környezethasználati engedély köteles tevékenységet folytató üzemeltetők részére. A konkrét 
telephelyek és pontforrások légszennyezés mértéke éves bejelentő lapok (kb. 550 db) feldolgozása 
során a szükségesnek ítélt esetekben hatósági méréssel történő ellenőrzés elvégeztetését tervezzük. 

Jelentős számban várhatóak év közben beérkező panaszok, közérdekű bejelentések is, melyek 
alapján helyszíni kivizsgálási-ellenőrzési eljárásokat kell indítanunk. 

Közreműködünk a nagykibocsátók és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá eső 
telephelyek hatásvizsgálati, felülvizsgálati és környezethasználati engedéllyel kapcsolatos szakmai és 
helyszíni ellenőrzésében. 

19.2.2. 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 2022. 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. 

19.2.3. A földtani közeg védelmének hatósági tevékenysége 

A tervezett ellenőrzések a kötelezésekben előírt feltételek betartásának ellenőrzésére, valamint a 
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tényállás tisztázás elvégzésére irányulnak. Ez magába foglalja a 2023-ban megvalósuló 
kármentesítési beavatkozások munkálatainak helyszíni ellenőrzését, és a hatósági ellenőrző 
mintavételeket is. Ezen kívül – amennyiben szükséges – a tartós környezeti kár bejegyzésű 
telephelyek esetében a soron következő 5 évenkénti felülvizsgálat ügyében szükséges ellenőrzések 
lefolytatását is végezzük. 

Végezzük a környezeti hatásvizsgálati, felülvizsgálati és környezethasználati engedéllyel kapcsolatos 
ügyek földtani közeg védelmével kapcsolatos vizsgálatát. 

 

19.3. Hulladékgazdálkodási Osztály 

19.3.1. Végezzük a korábban a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztály által, a környezetvédelmi feladatok körében ellátott hulladékgazdálkodási hatásköröket. 
Ennek keretében az illetékességi területen működő hulladékkezelési rendszerek, a hulladékkezeléssel 
foglalkozó vállalkozások, valamint a tevékenységük során nagy mennyiségű hulladékot előállító 
termelők esetében rendszeres helyszíni ellenőrzéseket folytatunk le. Fontos terület a hulladékkal 
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, a 
beérkezett adatszolgáltatások szakmai ellenőrzése, feldolgozása a hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 
előírásainak megfelelően. 

Összevont ellenőrzés keretében előre tervezett az illetékességi területen működő autóbontók 
helyszíni hatósági ellenőrzése a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. 
rendelet szerint. 

Folyamatosan végezzük 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. 

19.3.2. Átvettük és végezzük a korábban a települési jegyzők hatáskörébe tartozó I. fokú 
hulladékgazdálkodási feladatokat. 

19.3.3. Ellátjuk a hulladékról szóló CLXXXV. törvény módosítása alapján 2021. március 1-jétől 
jelentkező új, elsősorban az elhagyott hulladék lerakatok felszámolásával kapcsolatos feladatokat, 
kapcsolódva a  HulladékRadar rendszerben érkező bejelentésekhez is. 

 

II. Ellenőrzési időszak 

Az ellenőrzési terv a 2023. január 1. és 2023. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan 
tartalmaz rendelkezéseket. 

 

III. Az ellenőrzések ütemezése 

Az ellenőrzési terv az ellenőrzéseket negyedéves ütemezésben tartalmazza, az ellenőrzések tervezett 
időszakai a mellékletben szerepelnek. 

 

IV. Az ellenőrzés eszközei 

- helyszíni ellenőrzés, 

- méréssel egybekötött helyszíni ellenőrzés, 

- mintavétellel, méréssel egybekötött helyszíni ellenőrzés, 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és tájékoztatás alapján megvalósuló ellenőrzés. 

 

V. Az ellenőrzések szempontrendszere: 

- az egységes jogalkalmazás, törvényesség betartásának, az egyes szakterületeken 
meghatározott jogok és kötelezettséges együttes érvényesülésének biztosítása, 

- az illetékességi területre jellemző sajátosságok figyelembevétele, 
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- a hatósági ellenőrzési feladat ellátása során a célszerűség, egyszerűség, gyorsaság, 
költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjai szerinti eljárás, 

- a bejelentési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek vizsgálata, 

- a hivatali munka során tudomásunkra jutott visszaélések, valamint az ügyfelek részéről 
érkező bejelentések (közérdekű-panasz) kivizsgálása. 

 

19.1. Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály tervezett ellenőrzései 

 

19.1.1. IPPC (egységes környezethasználati engedély) engedély köteles telephelyek 
ellenőrzése: 

 

Engedélyes 
Ellenőrzés 
ütemezése 

 neve telephely címe tevékenység 

1. 
Aufwind Schmack 
Első Biogáz 
Szolgáltató Kft. 

Szarvas, külterület, hrsz: 
0640. biogázüzem 

adatszolgáltatás 
alapján 

2. Baranya Galván Kft. Körösladány, Dózsa gy. u. 64. felületkezelés 
adatszolgáltatás 
alapján 

3. 
Békéscsabai 
Városüzemeltetési 
Kft. 

Békéscsaba, Felsőnyomás, 
hrsz: 0763/27. 

regionális 
hulladékkezelő 
mű 

adatszolgáltatás 
alapján 

4. 
Békési PIG-FARM 
Kft. 

Békés, Vizesbánom, VIII. 
kerület 26., hrsz: 0545/1. 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

5. 
Berényi Téglaipari 
Kft. 

Mezőberény, Gyár u. 1. téglagyár 
adatszolgáltatás 
alapján – engedélye 
visszavonva 

6. Bier Non-Stop Kft. 
Murony, Földvári u. 18., hrsz.: 
079. sertéstelep II. negyedév 

7. Bier Non-Stop Kft. 
Okány, Foksziki major, hrsz.: 
0138/4. 

sertéstelep II. negyedév 

8. 
Bojtos-Lukács Dóra 
őstermelő 

Újkígyós, külterület 016/14 
hrsz. 

baromfitartó 
telep (brojler) 

adatszolgáltatás 
alapján 

9. CSABA METÁL Zrt. 
Békéscsaba, Kerek 637. hrsz.: 
0961/54. 

alumínium 
nyomásos 
öntöde 

IV. negyedév 

10. CSABATÁJ Mg. Zrt. 
Békéscsaba, Berényi út 103., 
hrsz: 0861. (nevelőtelep) 

baromfitartó 
telep 

adatszolgáltatás 
alapján 

11. CSABATÁJ Mg. Zrt. 
Békéscsaba, Berényi út 103., 
hrsz: 0868. (tojótelep) 

baromfitartó 
telep 

adatszolgáltatás 
alapján 
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Engedélyes 
Ellenőrzés 
ütemezése 

 neve telephely címe tevékenység 

12. 
Csorvási Gazdák Mg. 
Termelő és 
Értékesítő Zrt. 

Gerendás, külterület, hrsz.: 
070/16. 

 

sertéstelep III. negyedév 

13. 
Czirléné Csányi 
Julianna őstermelő 

Kötegyán, külterület 017/3 
hrsz. 

baromfitartó 
telep (brojler) 

I. negyedév 

14. EEBA Kft. 
Kondoros, Csabai út 46., 
hrsz.: 0167/2 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

15. EEBA Kft. 
Vésztő, Kertmeg, hrsz: 
0776/8. 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

16. 
FirstFarms Hungary 
Kft. 

Telekgerendás, külterület 049 
hrsz. 

sertéstelep III. negyedév 

17. 
Füzes-Kacsa 
Baromfite-nyésztő 
Kft. 

Füzesgyarmat, Dágói major, 
hrsz.: 0784/2-4, 0787/2. 

baromfitartó 
telep 

I. negyedév  

18. GALLICOOP Zrt. 
Szarvas, Ipartelep 531/1., 
hrsz.: 0718/24. 

vágóhíd 
adatszolgáltatás 
alapján 

19. Goldfood Kft. 
Szarvas, külterület, hrsz.: 
0678/2. 

sertéstelep II. negyedév 

20. HABAR Kft. 
Szarvas, külterület, hrsz.: 
0109/2. 

baromfitartó 
telep 

III. negyedév 

21. HABAR Kft. 
Szarvas, külterület, hrsz.: 
0227/4. 

baromfitartó 
telep III. negyedév 

22. HAGE Zrt. 
Békéscsaba, Kerek 629., hrsz: 
01001/1 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

23. Horizont 98 Kft. Elek, külterület 041/2 hrsz. sertéstelep I. negyedév 

24. KATECH Zrt. 
Szarvas, Ipartelep 531/1., 
hrsz: 0718/11. 

állati hulladék 
feldolgozó 

adatszolgáltatás 
alapján 

25. 
Kempf Anikó 
őstermelő 

Gyula, külterület 0216/40 hrsz. baromfitelep III. negyedév 

26. KÖRÖS-KÖR Kft. 
Ecsegfalva, Zsombok major, 
hrsz: 0319/1. 

veszélyes 
hulladék 
ártalmatlanítás 

IV. negyedév 

27. Körös-Maros Biofarm 
Kft. 

Gyula, külterület 01425/8 hrsz. biogázüzem I. negyedév 

28. Kurucz Farm Kft. 
Füzesgyarmat, Réti tanya, 
hrsz: 0642. 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 
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Engedélyes 
Ellenőrzés 
ütemezése 

 neve telephely címe tevékenység 

29. 
Lipcsei Zoltán egyéni 
vállalkozó Békés, külterület 0190 hrsz. 

baromfitartó 
telep I. negyedév 

30.  
Lukács Ferencné 
őstermelő 

Gyula, külterület 01275/1 hrsz. 
baromfitartó 
telep (brojler) 

II. negyedév 

31. 
Lukács Ferencné 
őstermelő Sarkad, külterület 0713/3 hrsz. 

baromfitartó 
telep (brojler) II. negyedév 

32.  Marzek FlexiLog Kft. Békéscsaba, Balassa u. 29. 
csomagolóanya
g nyomtatás 

IV. negyedév 

33. MOL Nyrt. Füzesgyarmat, külterület, 
hrsz: 0416/35. 

földgázkitermel
és 

I. negyedév 

34. 
MONDI PACKAGING 
MAGYARORSZÁG 
Kft. 

Békéscsaba, Tevan Andor u. 
2., hrsz: 6139/1. 

nyomdaüzem IV. negyedév 

35. 
Netye János 
őstermelő 

Medgyesegyháza, külterület 
0218/2 hrsz. 

baromfitartó 
telep (brojler) 

II. negyedév 

36. O&GD Central Kft. 
Dévaványa, HHE-Déva-2 
gyűjtő, hrsz: 0246/40. 

földgázkitermel
és 

adatszolgáltatás 
alapján 

37. 
Örménykúti Petőfi 
Mg. Kft. 

Örménykút, külterület, hrsz: 
0142. 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

38. 
Palai Balázs e.v. és 
Palai József e.v. 

Gyomaendrőd, külterület 
02086/12-13 hrsz. 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

39. Park’95 Kft. 
Mezőberény, Kereki major, 
0103/2 hrsz. 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

40. PIG-TRADE Kft. 
Füzesgyarmat, külterüet, 
hrsz.: 0247. 

sertéstelep I. negyedév 

41. PIG-TRADE Kft. 
Füzesgyarmat, Tóth tanya, 
hrsz.: 0592. 

sertéstelep I. negyedév 

42. 
Rákóczi Mg. 
Szövetkezet 

Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 24., 
hrsz: 07. 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

43. Reál Agro Team Kft. Bucsa, Mária major 
baromfitartó 
telep 

adatszolgáltatás 
alapján 

 

44. 

Regionális Hulladék-
kezelő Kft. 

Gyomaendrőd, külterület, 
hrsz: 0130/15. 

regionális 
hulladékkezelő 
mű 

IV. negyedév 

45. 
Sztankóné Párkányi 
Judit 

Mezőberény, kült. 0380/4, 
0380/12 hrsz. 

baromfitelep 

(brojler) 

adatszolgáltatás 
alapján 



149 

Engedélyes 
Ellenőrzés 
ütemezése 

 neve telephely címe tevékenység 

46. Túrpig Kft.  
Gyomaendrőd, Nagylapos, 
hrsz: 02447/5., I. telep sertéstelep I. negyedév 

47. Túrpig Kft.  
Gyomaendrőd-Nagylapos, 
külterület 02455/17 hrsz., II. 
telep 

sertéstelep I. negyedév 

48.  Túrpig Kft. 
Gyomaendrőd, Nagylapos, 
hrsz: 02451/3., III. telep 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

49. Varjasi Farm Kft. 
Kétegyháza, külterület 
0143/16 hrsz. 

baromfitartó 
telep 

II. negyedév 

50. Varjasi Farm Kft. 
Szeghalom, Varjas, külterület 
hrsz: 0881/1. 

baromfitartó 
telep 

adatszolgáltatás 
alapján 

51. Varjasi Farm Kft. 
Vésztő, Zsebengő, külterület 
0488/10 hrsz. 

baromfitartó 
telep 

adatszolgáltatás 
alapján 

52. Varjasi Farm Kft. 
Vésztő, Balogh tanya, 
külterület hrsz: 0471/5. 

baromfitartó 
telep 

adatszolgáltatás 
alapján 

53. Varjasi Farm Kft. 
Újkígyós, külterület 082/17-18 
hrsz. 

baromfitartó 
telep (brojler) 

adatszolgáltatás 
alapján 

54. Viczián János 
Gerendás, külterület, hrsz: 
011/1. 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

55. 
Wienerberger 
Téglaipari Zrt. 

Békéscsaba, Kétegyházi út, 
hrsz: 2631. 

cserépgyár II. negyedév 

56. 
Wienerberger 
Téglaipari Zrt. 

Békéscsaba, Kétegyházi út, 
2632 hrsz. 

téglagyár II. negyedév 

57. Agrinnov Kft. 
Kaszaper, külterület 0166/4 
hrsz.  

baromfitartó 
telep 

adatszolgáltatás 
alapján 

58. Agrinnov Kft. 
Kaszaper, külterület 096/26 
hrsz.  

baromfitartó 
telep 

adatszolgáltatás 
alapján 

59. Agrinnov Kft. 
Nagybánhegyes, külterület 
0132/6 hrsz. 

baromfitartó 
telep (tojótelep) 

II. negyedév 

60. Agro-M Zrt. 
Orosháza, Kaszaperi út 
0318/N hrsz. 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

61. Agrosztár Kft. 
Dombegyház, külterület, 
0138/1 és 0128/2 hrsz. 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

62. Bánkúti Baromfi Kft. 
Medgyesegyháza, külterület 
0262/10 hrsz. 

baromfitartó 
telep 

III. negyedév 

63. Belamova Kft. 
Nagyszénás, külterület 
0193/33 hrsz. 

baromfitelep 

(pulyka) 

adatszolgáltatás 
alapján 
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Engedélyes 
Ellenőrzés 
ütemezése 

 neve telephely címe tevékenység 

64. Best Baromfi Kft. 
Orosháza, külterület 0416/5 
hrsz. Vásárhelyi úti 

baromfitartó 
telep (brojler) 

adatszolgáltatás 
alapján 

65. Bodzási Brojler Kft. 
Medgyesbodzás, külterület 
053 hrsz. 

baromfitartó 
telep 

adatszolgáltatás 
alapján 

66. Bodzási Brojler Kft. 
Kevermes, külterület 0178/31 
hrsz. 

baromfitartó 
telep IV. negyedév 

67. Bodzási Brojler Kft. 
Medgyesbodzás, külterület 
049 hrsz. 

baromfitartó 
telep 

adatszolgáltatás 
alapján 

68. FirstFarms Hungary 
Kft. 

Gádoros, külterület 073/7 és 
073/8 hrsz. 

 

sertéstelep 

adatszolgáltatás 
alapján 

69. 
FirstFarms Hungary 
Kft. 

Orosháza, Tanya 76., 
külterület 0520/9 hrsz. 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

70. Dombegyházi Agrár 
Zrt. 

Dombegyház, Aradi út, 
külterület 019/7 hrsz. 

sertéstelep adatszolgáltatás 
alapján 

71. 
Dombegyházi Agrár 
Zrt. 

Dombegyház, Kevermesi út, 
külterület 0313/3 hrsz. 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

72. EEBA Kft. Nagybánhegyes, külterület 
0132/1, 0131/26 hrsz. 

sertéstelep adatszolgáltatás 
alapján 

73. 
Guardian Orosháza 
Üvegipari Kft.  

Orosháza, Csorvási út 31.  Síküveggyártás  II. negyedév 

74. Haladás-Plus Kft. 
Medgyesegyháza, külterület 
0110/49 hrsz. 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

75. Kardoskúti Agrár Zrt. 
Kardoskút, külterület 0192/6 
hrsz. 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

76. Linamar Hungary Zrt. Orosháza, Csorvási út 27.  
Felületkezelő 
KTL sor  

II. negyedév 

77. 
Magyar Földgáztároló 
Zrt.(E.ON Földgáz 
Storage Zrt.)  

Kardoskút Kompresszor-telep 
0100/3. és 0100/4. hrsz. - 
Pusztaszőlősi Gázgyűjtő-
Elosztó állomás Tótkomlós 
400/8. hrsz. 

Kardoskúti 
Földalatti 
Gáztároló 

adatszolgáltatás 
alapján 

78. 
Mezőhegyesi 
Sertéstenyésztő és 
Értékesítő Kft. 

Mezőhegyes, Peregpuszta, 
külterület 0192/1, 0186/2 hrsz. 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

79. 
Mezőhegyesi 
Sertéstenyésztő és 
Értékesítő Kft. 

Mezőhegyes, 18. sz. major, 
külterület 011/4 hrsz. 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 
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Engedélyes 
Ellenőrzés 
ütemezése 

 neve telephely címe tevékenység 

80. MOL Nyrt. 
Kardoskút, külterület 0100/5., 
0100/6., 0100/9., 0100/12. 
hrsz.  

gázüzem adatszolgáltatás 
alapján 

81. O-I Hungary Kft.  Orosháza, Csorvási út 5.  
Csomagolóüve
g gyártás  

II. negyedév 

82. PIGINVESZT Kft. 
Tótkomlós, külterület 0125/2 
hrsz. 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

83. Precizion 2009 Kft. 
Pusztaföldvár, külterület 
012/91 hrsz. 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

84. 
Sára Galvántechnika 
Kft. 

Orosháza, Gyártelep u. 11.  
Galvanizáló 
üzem  

IV. negyedév 

85. Szíjártó Kft.  Tótkomlós, Kaszaperi út 2. 
baromfitartó 
telep 

adatszolgáltatás 
alapján 

88. Türkifarm Kft. 
Nagyszénás, Székácsmajor 
2., külterület 0249 hrsz. 

sertéstelep 
adatszolgáltatás 
alapján 

87. Varjasi Farm Kft. 
Orosháza, külterület 0460/6 
hrsz. Szentesi úti 

baromfitartó 
telep (brojler) 

I. negyedév 

88. Varjasi Farm Kft. 
Szeghalom, külter. 0881/4 
hrsz., új telep  

baromfitartó 
telep (brojler) 

még nem valósult 
meg 

89. 
Czirléné Csányi 
Julianna 

Csorvás, külterület 0113/21 
hrsz. 

baromfitartó 
telep (brojler) 

még nem valósult 
meg  

 

 

 

19.1.2. Zaj- és rezgésvédelmi ellenőrzések: 

 

 

Engedélyes Ellenőrzés 
ütemezése 

 neve telephely település tevékenység 

1. IZOKERAM Kft. Orosháza Oxidkerámia gyártó II. né. 

2. Szkaliczki és Társai Kft. Orosháza Hulladékfeldolgozó II. né. 

3. VL 2004 Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. 

Békés Fémhulladék kezelő III. né. 
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19.2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály tervezett ellenőrzései 

 

19.2.1. Levegőtisztaság védelmi ellenőrzések: 

 

 

Engedélyes Ellenőrzés 
ütemezése 

 neve telephely település tevékenység 

 

1. 

GOLDEN PALLET KFT.  

Füzesgyarmat, Vásártér 
3. 

raklapgyártás 

 

I. n.é. 

2. IZOKERAM KFT. Orosháza, Bajcsy-Zs. u. 
41. 

oxidkerámia gyártás II. n.é. 

3. ELECTRAPLAN-Termelő 
Kft. 

Vésztő, külterület 0762/2 
hrsz. 

fémmegmunkálás 
III. n.é. 

4. Hódút Freeway 
Aszfaltkeverék Gyártó és 
Építő Kft. 

Orosháza, Gyártelep u. 
2436/6 hrsz. aszfaltgyártás 

IV. n.é. 

 

 

19.2.2. Természetvédelmi ellenőrzések: 

 

Engedélyes Ellenőrzés 
ütemezése 

 neve telephely település tevékenység 

1. Pusztaottlaka Község 
Önkormányzata 

Pusztaottlaka 316, 317/1, 
317/2, 318/1, 318/2, 
323/1, 323/2, 321/3, 
026/149 hrsz., 

Pusztaottlakai Vadaspark II. n.é. 

2. Kétegyháza Nagyközség 
Önkormányzata 

Kétegyháza, külterület 
012/77, 012/13 és 012/62 
hrsz 

Natura 2000 területeken
helyreállítási munkálatok 

III. n.é. 

3.  AGRO-AQUA Kft. Békésszentandrás, 
külterület iskolaföldi 
halastavak 

kárókatona riasztás és 
gyérítés 

II. n. é. 

 

 

19.2.3. Kármentesítési eljárások (földtani közeg) ellenőrzései: 
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Engedélyes Ellenőrzés 
ütemezése 

 neve telephely település tevékenység 

1. Magyar Földgáztároló Zrt. 

Kardoskút, külterület 
0100/3 hrsz. 

 

Olajtároló tartályok és az 
ahhoz kapcsolódó akna 
felszámolása során annak 
környezetében 
szénhidrogén-eredetű 
talajszennyezés miatt 
műszaki beavatkozás 

II. n. é 

2. 

Nemzeti Ménesbirtok és 
Tangazdaság Zrt. 

 

Mezőhegyes, külterület 
0242/15; 0242/7, 0242/9, 
0242/16 hrsz. 0242/12 
hrsz. 

 

volt vegyszerraktár 
területén triazinok, fenoxi 
karbonsavak, karbamátok 

Egyéb peszticidek okozta 
szennyezés miatt műszaki 
beavatkozás 

 

III. n. é. 

 

 

19.3. Hulladékgazdálkodási Osztály tervezett ellenőrzései 

 

Autóbontó vállalkozások helyszíni hatósági hulladékgazdálkodási ellenőrzései 
(összevont ellenőrzések a közlekedési hatósággal): 

 

Engedélyes  

Ellenőrzés ütemezése 
Ssz. neve telephely település 

1. Autó-Ideál Kft. Békéscsaba III. negyedév 

2. Kellner László e.v. Békéscsaba III. negyedév 

3. Roadster Kft. Békéscsaba III. negyedév 

4. S & R Bt. Gyula III. negyedév 

5. Kárai Exclusive Racing Kft. Orosháza III. negyedév 

 

 

Egyéb hulladékgazdálkodási ellenőrzések: 

 

Engedélyes 
Ellenőrzés 
ütemezése 

 neve telephely település tevékenység 

1. 
BIO-LANKER 
Környezetvédelmi Kft 

Gyomaendrőd 

II. Tanya 465/1. alatti 
telephelyen végzett 
hulladékgazdálkodási 
tevékenység ellenőrzése 

III. n.é. 
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Engedélyes 
Ellenőrzés 
ütemezése 

 neve telephely település tevékenység 

2. Bakos István Mihály EV Békéscsaba 

Kétegyházi út 30. alatti 
telephelyen végzett 
hulladékgazdálkodási 
tevékenység ellenőrzése 

III. n.é. 

3. Nyikos Brikett Kft. Gyula 

Csikóséri sor 6. alatti 
telephelyen végzett 
hulladékgazdálkodási 
tevékenység ellenőrzése 

IV. n.é. 

4. VL 2001 Kft. Békés 

Szarvasi út 66. alatti 
telephelyen végzett 
hulladékgazdálkodási 
tevékenység ellenőrzése 

IV. n.é 

 

 

 

 

 

Békéscsaba, időbélyegző szerint 

 

Dr. Takács Árpád 

főispán 
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12. Békési Járási Hivatal 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal K ormányablak Osztály 

 

 

I. Ellenőrzés tárgya: 

A Békési Járási Hivatal illetékességi területén székhellyel rendelkező, az ellenőrzés 
időpontjában működő, vagy szünetelő státuszú egyéni vállalkozók csoportja, akik az alábbi ÖVTJ- 
kóddal rendelkező tevékenységek valamelyikét főtevékenységként végzik. 

 

Ágazat,  illetve  tevékenység  megnevezése  ÖVTJ-kód  

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 432201-432209 

Épületgépészeti szerelés 432101-432105 

Lakó-és nem lakóépület kivitelezése 412002 

 

II. Az ellen őrzés célja: 

Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § 3) bekezdés a) 
pontja  alapján az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének ellenőrzése. 

 

III. Ellenőrzési id őszak: 

Az ellenőrzés tervezett időszaka: 2023. január 1 - 2023. december 31. 

 

Az ellenőrzött időszak: Elsősorban azok tevékenységét kell ellenőrizni, akiket a járási hivatal 2020. 
január 1. óta nem ellenőrzött vagy az ellenőrzés óta a fenti tevékenységek valamelyikét újként vette 
fel. 

 

IV. Az ellen őrzés ütemezése: 

2023. január 1-től 2023. december 31-ig, időszakosan, az ellenőrzések elvégzésére kijelölt 
ügyintézők  egyéb feladataira tekintettel. 

 

V. Az ellen őrzés eszköze: 

Adat- és információgyűjtés, iratbekérés, iratellenőrzés. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. § (2) bekezdésére  
figyelemmel. 

 

VI. Az ellen őrzés szempontrendszere: 

Az ellenőrzés kiterjed az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról 
szóló 254/2018. (XII.18.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdésében foglalt valamennyi pontra. 

A hatósági ellenőrzés keretében a Hatóság vizsgálja különösen, hogy az egyéni vállalkozó 

a) rendelkezik-e az általa bejelentett székhely, telephely, illetve fióktelep  
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b) (a továbbiakban együtt: székhely) gazdasági tevékenység keretében történő használatára 
vonatkozó jogosultsággal, 

c) rendelkezik-e az általa bejelentett főtevékenység és egyéb tevékenység (a továbbiakban 
együtt: tevékenységi kör) folytatásához jogszabály által előírt engedéllyel, 

d) eleget tett-e az általa bejelentett tevékenységi kör folytatásához jogszabály által előírt 
bejelentési kötelezettségnek, 

e) eleget tett-e az általa bejelentett tevékenységi kör folytatásához jogszabály által előírt   
nyilvántartásba vételi kötelezettségnek, 

f) vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott személy képesítési követelményhez kötött 
tevékenységi kör esetén rendelkezik-e a jogszabályban meghatározott képesítéssel, továbbá 

g) rendelkezik-e hivatalos elérhetőséggel. 

 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal H atósági és Gyámügyi Osztály 

 

1./ A leveg őtisztaság-védelmi el őírások betartásának ellen őrzése  

 

Ellenőrzés tárgya:  a levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzése. 

Az ellen őrzés célja : a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) 
bekezdése alapján a Korm. rendelet előírásai betartásának ellenőrzése. 

Ellenőrzési id őszak: 2023. január 1.- 2023. december 31. 

Az ellen őrzés ütemezése:  bejelentés alapján. 

Az ellen őrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzéssel 

Az ellen őrzés szempontrendszere:  A Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján a megyei 
kormányhivatal járási hivatala hatáskörébe kizárólag az alábbi források tartoznak: 

- a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény 
tüzelőberendezés forrása, 

- a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag 
füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrása, 

- az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona 
fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrása, 

- a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterhelés és 

- a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrás. 

Ellenőrzési területek: 

- az általános levegővédelmi követelmények érvényesülnek-e (Korm. rendelet 4-5. §-ai) 

- a diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesítik-e (Korm. 
rendelet 26. § (1) bek.) 

- a diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az 
ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik-e (Korm. rendelet 26. § (2) 
bek.) 

- a bűzzel járó tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával végzik-e (Korm. 
rendelet 30. § (1)-(2) bek.) 
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2./ A temet ők üzemeltetésének ellen őrzése:  

 

Ellenőrzés tárgya:  a járási hivatal illetékességi területén fellelhető temetők üzemeltetésének 
ellenőrzése. 

Az ellen őrzés célja : a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény (továbbiakban: Tv.), valamint a végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben 
(továbbiakban: Korm. rend.) foglalt előírások teljesülésének ellenőrzése (utóellenőrzés). 

Ellenőrzési id őszak : 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig. 

Az ellen őrzés ütemezése : A járás illetékességi területén nyilvántartott valamennyi temető 
ellenőrzése. 

Az ellen őrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzéssel, adatszolgáltatással, iratbemutatással és egyéb 
tájékoztatás kérésével. 

Az ellen őrzés szempontrendszere:  a Járási Hivatal által a már lefolytatott ellenőrzések során 
megállapított hiányosságok megszüntetésére való kötelezésben előírtak teljesülése. 

 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal F oglalkoztatási Osztály 

 

Az ellen őrzés tárgya:  Közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben, hatósági 
szerződésben foglaltak szerinti teljesítésének ellenőrzése. 

Ellenőrzési id őszak:  2023. évben folyamatban lévő támogatások. 

Az ellen őrzés ütemezése:  A járási startmunka programokat legalább két alkalommal, a hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatási támogatásokat pedig a Békés Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályával történő előzetes egyeztetés alapján, 
ütemezetten kell ellenőrizni. 

Az ellen őrzés szempontrendszere:  Jogszabályokban és a közfoglalkoztatási szerződésben, a 
hatósági szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. 

Az ellen őrzés eszköze:  Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbemutatás. 

 

 

 

Az ellenőrzések alkalmával készült jegyzőkönyvek szkennelt példánya megküldésre kerül a 
szakmai felügyeletet ellátó Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 
Munkavédelmi Főosztály Közfoglalkoztatási Osztálya és a Munkaerőpiaci Osztálya részére. 

 

 

Békés, időbélyegző szerint 

 

 

                         Dr. Szabó László Károly 

                  járási hivatalvezető 
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13. Békéscsabai Járási Hivatal 

 

1. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hiva tala Kormányablak Osztály 1. 

 

Ellenőrzés tárgya:  

A Békéscsabai Járási Hivatal illetékességi területén székhellyel rendelkező, az ellenőrzés 
időpontjában működő vagy szünetelő státuszú egyéni vállalkozók azon csoportja, akiket a Járási 
Hivatal 2020. január 1-je óta nem ellenőrzött, vagy az ellenőrzés óta az alábbi tevékenységek 
valamelyikét újként vették fel, és az alábbi TEÁOR’08 szerinti ágazatba tartozó, a felsorolt ÖVTJ- 
kóddal rendelkező tevékenységek valamelyikét folytatják az ellenőrzés kezdetekor. 

 

Ágazat, illetve tevékenység megnevezése    ÖVTJ-kód  

1. Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés.    432201-432209 

2. Épületgépészeti szerelés      432101-432105 

3. Lakó- és nem lakóépület kivitelezése     412002 

4. Lakóingatlan, földterület közvetítése     683101 

5. Növénytermesztési szolgáltatás kézi erővel    016102 

6. Kézi földmunka végzése      431202 

7. Étel házhozszállítása       532005 

 

A helyi éves ellenőrzésre fordítható kapacitásra tekintettel a feladatellátás az alábbi sorrendiség 
szerint valósul meg: 

1. az 1-3. pontban felsoroltak valamelyikét főtevékenységként, 

2. az 1-3. pontban felsoroltak valamelyikét melléktevékenységként, 

3. a 4-7. pontban felsoroltak valamelyikét fő- vagy melléktevékenységként 

végző vállalkozók ellenőrzése.  

 

Az ellen őrzés célja:  Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (3) 
bekezdés a) pontja alapján az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének ellenőrzése. 

Ellenőrzéssel érintett id őszak: 2023.01.01. – 2023.12.31. 

Az ellen őrzés ütemezése: 2023. január 1-től 2023. december 31-ig, időszakosan, az ellenőrzések 
elvégzésére kijelölt ügyintézők egyéb feladataira tekintettel. 

Az ellen őrzés eszköze:   

Adat- és információgyűjtés, iratbekérés, iratellenőrzés. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. § (2) bekezdésére 
figyelemmel. 

Az ellen őrzés szempontrendszere: 

Az ellenőrzés kiterjed az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 
254/2018. (XII.18.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdésében foglalt valamennyi pontra. 

A hatósági ellenőrzés keretében a Hatóság vizsgálja különösen, hogy az egyéni vállalkozó 

a) rendelkezik-e az általa bejelentett székhely, telephely, illetve fióktelep (a továbbiakban együtt: 
székhely) gazdasági tevékenység keretében történő használatára vonatkozó jogosultsággal, 
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b) rendelkezik-e az általa bejelentett főtevékenység és egyéb tevékenység (a továbbiakban együtt: 
tevékenységi kör) folytatásához jogszabály által előírt engedéllyel, 

c) eleget tett-e az általa bejelentett tevékenységi kör folytatásához jogszabály által előírt bejelentési 
kötelezettségnek, 

d) eleget tett-e az általa bejelentett tevékenységi kör folytatásához jogszabály által előírt 
nyilvántartásba vételi kötelezettségnek, 

e) vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott személy képesítési követelményhez kötött 
tevékenységi kör esetén rendelkezik-e a jogszabályban meghatározott képesítéssel, továbbá 

f) rendelkezik-e hivatalos elérhetőséggel. 

Jogszabályváltozás miatt 2020. január 01. napjától a Járási Hivatal kizárólag ellenőrzési terv alapján 
vagy eseti jelleggel ellenőrzi azt, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 
rendelkezéseknek. Az ellenőrzési terv ezért olyan ügyfélcsoportot ölel fel, amelyek ellenőrzés alá 
vonása különösen indokolt. A tevékenységét megkezdő egyéni vállalkozók jelentős része nincs 
tisztában azzal, hogy a tevékenységének végzéséhez milyen – jogszabályban előírt - képesítés, 
bejelentés vagy engedély szükséges, így elsődleges feladat ezen ügyfelek ellenőrzése. 

Másodsorban pedig olyan szakmacsoportok vizsgálata a cél, amelyek a korábbi évek ellenőrzési 
terveiben nem szerepeltek, és a tevékenység jellegéből adódóan időszerűvé vált a jogszerű működés 
vizsgálata. 

 

2. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hiva tala Kormányablak Osztály 2. 

 

A Kormányablak Osztály 2. hatósági ellenőrzési tevékenységet nem végez. 

 

 

3. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hiva tala Hatósági Osztály 

 

1./ Temetőfenntartás, üzemeltetés és a temetkezési szolgáltat ók 

 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály: 

Az Ákr. 99. §-a alapján a hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. A temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 7. § (1) bekezdése értelmében a 
temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a temetkezési szolgáltatást 
engedélyező hatóság ellenőrzi. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 59. § (1) 
bekezdésének a) és b) pontja kimondja, hogy a Kormány a temetkezési szolgáltatási tevékenységeket 
engedélyező hatóságként, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a temetkezési 
szolgáltatás tekintetében a temetkezési szolgáltató telephelye, ennek hiányában székhelye, a temető 
fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése tekintetében a temető fekvése 
szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: 
járási hivatal) jelöli ki. 

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető állami tisztvisel ő neve és hivatali beosztása: 

Kissné dr. Nagy Helga a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági 
Osztályának osztályvezetője. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásáért felel ős állami tisztvisel ő neve és hivatali beosztása: 

Géczi Tünde szociális és hatósági szakügyintéző, 

Víghné Nagy Gabriella szociális és hatósági szakügyintéző. 
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A hatósági ellen őrzés tárgya : 

A Járási Hivatal illetékességi területén temetkezési szolgáltatási tevékenységet végzők, valamint az 
illetékességi területen található temetők fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok 
ellátásának ellenőrzése. 

A hatósági ellen őrzés eszközei: 

Az Ákr. 63. §-a alapján nyilatkozattételre való felhívás, az Ákr. 65. §-a szerinti iratbemutatás, 
ugyanezen jogszabály 67. §-a alkalmazásával tanúmeghallgatás. Emellett szintén a már idézett 
jogszabály 68. §-ára figyelemmel megvalósuló szemle megtartása, s a 74. §-ban kifejtett tárgyalás 
lefolytatása. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje: 

2023. január 1. - 2023. december 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Ttv.) 

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

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolg. tv.) 

- A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a 
továbbiakban: Szankciótv.) 

- A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: 
Panasztv.) 

A hatósági ellen őrzés szempontrendszere : 

 

1a) Temető fenntartása és üzemeltetése tekintetében: 

1. Nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás rendelkezésre 
áll-e, megfelelően, naprakészen vezetett-e (Ttv. 16. §, 18. §, Korm. rend. 41. §).  

2. Temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak 
mértéke, temetőgondnoki feladatok, kötelezettségek) rendelkezésre áll-e, tartalmát tekintve a 
Ttv. és Korm. rend-ben foglaltaknak megfelel-e (Ttv. 6. § (4), 16. §, Korm. rend. 41/A. §).  

3. Temetői térkép rendelkezésre áll-e, a megfelelő helyre kifüggesztésre került-e, tartalma a 
változásoknak megfelelően frissítésre került-e (Korm. rend. 17. § (1)-(2)-(3)).  

4. Sírhelytáblák, sorok számozása megfelelő-e, azonosíthatóságuk a nyilvántartásban 
biztosított-e (Korm. rend. 10. § (1)-(2)).  

5. Rendelkezési jog időtartama betartott-e (Ttv. 22. § (4), Korm. rend. 18. §).  

6. Ravatalozó akadálymentes-e, a búcsúztató és üzemi-technikai helyiség egy légtérben 
helyezkedik-e el, amennyiben igen zavarja-e a gyászszertartást, rendszeres takarítását 
elvégzik-e (Korm. rend. 5. § (1), (5), (6), Ttv. 6. § (1), 13. § (1), 16. § d)). 

7. Hűtés megfelelően történik-e (Korm. rend. 5. § (3)).  

8. Tájékoztatás nyitva tartásról, temetők rendjéről megfelelően történik-e (Korm. rend. 17. § (3)).  

9. A temető kert jellege megőrzésre került-e (Korm. rend. 2. §, Ttv. 6. § (2)).  

10. Gépjármű várakozóhely és megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm. rend. 3. § (1), 
Ttv. 6. § (1), 13. § (1)).  

11. Kerítés megfelelő-e (Korm. rend. 3. § (3), 8. § (1), Ttv. 6. § (1), 13. § (1)). 

12. Hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről megfelelően gondoskodik-e 
(Korm. rend. 4. § (1), Ttv. 16. § j)).  
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13. Vízvételi lehetőség biztosított-e (Korm. rend. 4. § (2), Ttv. 9. § (1) f), 6. § (1), 13. § (1)). 

14. Talajvíz szintje van-e havi rendszerességgel mérve és a mért adatok folyamatos 
nyilvántartása van-e vezetve (Korm. rend. 1. § (1), 11. § (3),(7)-(8)).  

15. Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban 
foglaltak megtartásra kerülne-e (Korm. rend. 55. § (3), Ttv. 39. §).  

16. Jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. rend. 54. § (1) Ttv. 17. § (1)). 

 

1b) Temetkezési szolgáltató tekintetében: 

1. A temetkezési szolgáltató az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a 
kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással látja-e el, 
tevékenységének gyakorlása során az alapelvek érvényesülését biztosítja-e (Ttv. 26. § (2), 
Korm. rend. 50. § (2)). 

2. Telephely, temetésfelvételi iroda megfelelően kialakított-e. (Korm. rend. 47-48. §§, Ttv. 27. § 
(1)).  

3. Tevékenységet engedélyező határozat (száma, kelte) a végzett tevékenység az engedélyben 
foglaltaknak megfelelően történik-e (Ttv. 30. § (1)).  

4. Összeférhetetlenség vizsgálata (Ttv. 29. § (1), 30. § (2) d)). 

5. A temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedély milyen tevékenységekre terjed ki (Ttv. 25. 
§).  

6. Ügyfélfogadás (helyisége, rendje) megfelelően történik-e (Korm. rend. 47. § (1)-(2), Ttv. 26. § 
(2)). 

7. Kellékbemutató helyiséget kialakítottak-e (Korm. rend. 47. § (1), Ttv. 26. § (3)). 

8. Halott szállítása megfelelően történik-e (Korm. rend. 43. §, 45-46. §§-ai, Ttv. 35. §).  

9. Halottszállító jármű állapota, tisztítása, fertőtlenítése, naplóvezetés megfelelő-e. (Korm. rend. 
44. § (1), 45. § (3), 48. § (3), Ttv. 35. §).  

10. Megfelelő szakképesítés (Korm. rend. 51. § (1), Ttv. 30. § (2) e)).  

11. Vagyoni biztosíték rendelkezésre állásának igazolása (Korm. rend. 52-53. §§-ai, Ttv. 30. § (2) 
b)). 

12. A temetkezési szolgáltató az általa kínált szolgáltatások és kellékek árlistáját a honlapján és a 
temetésfelvételi irodájában olvasható és áttekinthető módon nyilvánosan közzéteszi-e (Ttv. 
26. § (3). 

13. Temetkezési szolgáltatásért felszámított díj és az erről kiállított számla tartalma megegyezik-e 
(Ttv. 28/A. és 28/B. §§-ai, Korm. rend. 53/B. §) 

14. Szolgáltatást igénybe vevőjével világosan és egyértelmű módon közölt a szolgáltató neve, jogi 
formája, székhelyének vagy a szolgáltatásnyújtásban közvetlenül érintett telephely címe, 
közhiteles nyilvántartásbeli azonosítója, engedélyező, nyilvántartó, felügyeleti szerv 
megnevezése és elérhetősége. (Szolg.Ttv. 34. §) 

15. Szolgáltatás díja. (Szolg. Ttv. 34. §) 

 

A hatósági ellen őrzés ütemezése:   

Név Érintett 
székhely/telephely Az ellen őrzés módja Tervezett 

időpont 

Telekgerendási Köztemet ő 5675 Telekgerendás, 
Dózsa Gy. u. 13. 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.03. 
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Gerendási Katolikus 
Temető; Gerendási 
Köztemet ő 

5925 Gerendás, Arany J. 
u. 1-2. 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.03. 

Csorvási Református 
Temető (lezárt) Csorvás hrsz: 373 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.03. 

Csorvási Óvári Katolikus 
Temető 

Csorvás belterület 370. 
hrsz. 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.03. 

Csorvási Köztemet ő; 
Csorvási Evangélikus 
Lezárt Temet ő 

5920 Csorvás, Batthyány 
u. 51. 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.03. 

Csorvási Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 

5920 Csorvás, Rákóczi 
u. 37/a. 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.03. 

Kétsopronyi Köztemet ő Kétsoprony hrsz: 276 
iratbemutatás, 

adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.04. 

Dobozi Köztemet ő; Dobozi 
Református Temet ő Doboz hrsz: 994; 993/3 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.04. 

Újkígyósi Szent Antal 
Temető  Újkígyós, hrsz: 1745 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.04. 

Szabadkígyósi Köztemet ő  5712 Szabadkígyós, 
Áchim A. u. 1. 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.04. 

Végtisztesség Temetkezési 
és Szolgáltató Bt. 

5661 Újkígyós, 
Széchenyi u. 37. 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.04. 

Újkígyós Egyházi 
Temetkezési Bt. 

5661 Újkígyós, Radnóti 
Miklós u. 2. 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.04. 

Köz-Értékesít ő Szolgáltató 
Kft. 

5600 Békéscsaba, 
Berényi út 116/1. 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.05. 

Mezőmegyeri Evangélikus 
Temető Békéscsaba hrsz: 0662 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.06. 

Mezőmegyeri Köztemet ő 5600 Békéscsaba, 
Nyitrai u. 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.06. 

Alsóvégi Temet ő Békéscsaba hrsz: 2658 
iratbemutatás, 

adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.06. 
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2./ Az üzletszer űen végzett ingatlankezel ői, illetve társasházkezel ői tevékenység  

 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály: 

Az Ákr. 99. §-a alapján a hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 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.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 2. 
§ a) pontja értelmében a Kormány az üzletszerű társasházkezelői és üzletszerű ingatlankezelői 
tevékenység tekintetében hatóságként a szolgáltató lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes 
fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát jelöli ki. A társasházakról szóló 
2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) 52. § (1) bekezdése szerint, aki üzletszerűen kíván 
társasház-kezelői tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-
felügyeleti hatóságnak bejelenteni. 

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető állami tisztvisel ő neve és hivatali beosztása: 

Felsővégi Temet ő Békéscsaba, hrsz: 
5545/17 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.06. 

Gerlai Köztemet ő Békéscsaba, hrsz: 01265 
iratbemutatás, 

adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.06. 

Tabáni Temet ő Békéscsaba hrsz: 4683/1 
iratbemutatás, 

adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.06. 

Tompa utcai Temet ő Békéscsaba, hrsz: 9848 
iratbemutatás, 

adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.06. 

Fényesi Evangélikus 
Temető Békéscsaba, hrsz: 12981 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.06. 

Bogárházi Temet ő (lezárt) Békéscsaba hrsz: 623 
iratbemutatás, 

adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.06. 

Kastély utcai Temet ő 
(lezárt) Békéscsaba, hrsz: 1950 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.06. 

Ligeti sori Katolikus 
Temető Békéscsaba hrsz: 823 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.06. 

Szarvasi úti Katolikus 
Temető Békéscsaba, hrsz: 4637 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.06. 

Jaminai Katolikus Temet ő Békéscsaba hrsz: 9854 
iratbemutatás, 

adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.06. 

Mokry utcai Református 
Temető Békéscsaba hrsz: 5521 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, 
helyszíni szemle 

2023.06. 
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Kissné dr. Nagy Helga a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Hatósági Osztály 
osztályvezetője. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásáért felel ős állami tisztvisel ő neve és hivatali beosztása: 

Géczi Tünde szociális és hatósági szakügyintéző 

Víghné Nagy Gabriella szociális és hatósági szakügyintéző.  

A hatósági ellen őrzés tárgya:  

Az üzletszerű társasházkezelői és üzletszerű ingatlankezelő tevékenységet végző szolgáltatók 
adataiban bekövetkezett változások ellenőrzése a hiteles nyilvántartás megvalósulása érdekében, 
illetve az üzletszerű társasházkezelői és üzletszerű ingatlankezelői tevékenység végzésével 
kapcsolatos bejelentés ellenőrzése. 

A hatósági ellen őrzés eszközei: 

Az Ákr. 63. §-a alapján nyilatkozattételre való felhívás, az Ákr. 65. §-a szerinti iratbemutatás, 
ugyanezen jogszabály 67. §-a alkalmazásával tanúmeghallgatás. Emellett szintén a már idézett 
jogszabály 68. §-ára figyelemmel megvalósuló szemle megtartása, s a 74. §-ban kifejtett tárgyalás 
lefolytatása.  

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje: 

2023. január 1. - 2023. december 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

- A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Tht.) 

- 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.) Kormányrendelet 
(Korm. rend.) 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvény (Szolg. tv.) 

- A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása 
esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános 
kijelöléséről szóló 186/2009. (IX.10.) Kormányrendelet 

- A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a 
továbbiakban: Szankciótv.) 

A hatósági ellen őrzés szempontrendszere :  

1. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését 
(Szolg. Ttv. 25. § (1)-(2)). 

2.  A szolgáltató a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett 
változást haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak 
(Szolg. Ttv. 24. § (1) és (3)). 

3.  A természetes személy, szolgáltató, gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, 
alkalmazottja vagy foglalkoztatottja vonatkozásában a tevékenység folytatásához szükséges 
feltételekkel való rendelkezés vizsgálata (Korm. rend. 3. §). 

4.  Természetes személy szolgáltató esetén szolgáltatási tevékenységet olyan személy végezhet, 
aki a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti társasházkezelői, ingatlankezelői, 
ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői szakképesítéssel (a 
továbbiakban: szakképesítés) rendelkezik, és olyan gazdálkodó szervezet személyesen 
közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa 
nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy - 
kezelési szolgáltatásra is kiterjed (Korm. rend. 3. § aa)). 
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5. Gazdálkodó szervezet esetén szolgáltatási tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet 
végezhet, amelynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR 
nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy - kezelési szolgáltatásra is kiterjed, és amely 
legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy − egyéni vállalkozó 
esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan − foglalkoztatottal 
rendelkezik, aki a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e 
rendelet szerinti nyilvántartásban szerepel (Korm. rend. 3. § ba)). 

 

A hatósági ellen őrzés ütemezése:    

Név Érintett székhely/telephely Az ellen őrzés módja Tervezett 
időpont 

Bíró Mihály egyéni 
vállalkozó 

5600 Békéscsaba, Trefort u. 
8/D 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás 

2023.09. 

Csabai Üzemeltet ő és 
Szolgáltató Kft. 

5600 Békéscsaba, Rigó u. 
17. 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás 

2023.09. 

Békéscsabai 
Lakásszövetkezet 

5600 Békéscsaba, 
Andrássy út 50/A 2/13. 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás 2023.09. 

Tóth Andor Miklós 
egyéni vállalkozó 

5600 Békéscsaba, Gyóni 
Géza u. 18-20. III/4. 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás 

2023.09. 

Meszesán László 
egyéni vállalkozó 

5600 Békéscsaba, Gyóni 
Géza utca 2. III. 36. 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás 

2023.09. 

Kovács Attila Mátyás 
egyéni vállalkozó 

5600 Békéscsaba, Kossuth 
tér 6. 1/8. 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás 2023.09. 

Árvay Tibor egyéni 
vállalkozó 

5600 Békéscsaba, Thurzó 
u. 24. 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás 

2023.09. 

Paluska Krisztina 
egyéni vállalkozó 

5600 Békéscsaba, Illésházi 
u. 2. 4/11. 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás 

2023.09. 

Paluska Bálint egyéni 
vállalkozó 

5600 Békéscsaba, Illésházi 
u. 2. 3/6. 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás 2023.09. 

Kun István egyéni 
vállalkozó 

5600 Békéscsaba, Illésházi 
utca 2. 3.em. 9. 

iratbemutatás, 
adatszolgáltatás 

2023.09. 

 

 

4. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hiva tala Gyámügyi Osztály 

 

A Békéscsabai Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya hatósági ellenőrzési tevékenységet nem végez. 
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5. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hiva tala Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 

 

Az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára az élelmiszerlánc-felügyeleti 
szervek 2023. január 1. - 2023. december 31. közötti időszakra tervezett éves ellenőrzési és 
mintavételi feladatait 2022. november 25. napjáig még nem tette közzé, így pontos számadatok nem 
állnak rendelkezésre jelenleg a 2023. évi hatósági terv elkészítéséhez. 

A minden évben elrendelt Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv részletes tervei az Élelmiszerlánc Mintavételi 
Terv (Termékellenőrzés), a Tevékenység-ellenőrzési Tervek, a Speciális Tervek, a Járványügyi 
monitoring Terv és az Évközi kiemelt és célellenőrzések, melyek további résztervekre oszthatóak. 

Ezek alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi Osztályának 2023. évi hatósági ellenőrzési terve várhatóan a következő, 
számadatok nélkül:  

 

Ellenőrzés ideje / 
ellenőrzések száma Tárgy 

Feladatot 
megállapító 
jogszabály 

Felelős/ellen őrzést 
végző 

2023. január 1. - 2023. 
december 31. 

Kölcsönös megfeleltetés 
keretében végzett 

ellenőrzések  

 

(Kölcsönös Megfeleltetés 
Ellenőrzési Terv szerint) 

A kölcsönös 
megfeleltetési 

szabályok betartását 
ellenőrző szervekről 
szóló 322/2007. (XII. 

5.) Korm. rendelet 

 

osztályvezető/ 

hatósági állatorvosok 

2023. január 1. - 2023. 
december 31. 

 

Élelmiszer-forgalmazás 

 

(Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi 

Létesítmény Ellenőrzési 
Terv szerint) 

A földművelésügyi 
hatósági és 

igazgatási feladatokat 
ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 18. § 
(1) b) és 14. § (5) 

osztályvezető / 
élelmiszer-biztonsági 

felügyelők és hatósági 
állatorvosok 

2023. január 1. - 2023. 
december 31. 

Nem engedélyköteles 
élelmiszer-előállítás 

ellenőrzése 

(Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi 

Létesítmény Ellenőrzési 
Terv szerint) 

A földművelésügyi 
hatósági és 

igazgatási feladatokat 
ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 18. § 
(1) b) és 14. § (5) 

osztályvezető / 
élelmiszer-biztonsági 

felügyelők és hatósági 
állatorvosok 

2023. január 1. - 2023. 
december 31. 

Kistermelői élelmiszer-
előállítás 

 

(Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi 

Létesítmény Ellenőrzési 
Terv szerint) 

A földművelésügyi 
hatósági és 

igazgatási feladatokat 
ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 18. § 
(1) b) és 14. § (5). 

osztályvezető / 
élelmiszer-biztonsági 

felügyelők és hatósági 
állatorvosok 
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2023. január 1. - 2023. 
december 31. 

Vendéglátás és étkeztetés 

 

(Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi 

Létesítmény Ellenőrzési 
Terv szerint) 

A földművelésügyi 
hatósági és 

igazgatási feladatokat 
ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 18. § 
(1) b) és 14. § (5) 

osztályvezető / 
élelmiszer-biztonsági 

felügyelők és hatósági 
állatorvosok 

2023. január 1. - 2023. 
december 31. 

Egyéb élelmiszerlánc-
biztonsági felügyelet 

 

(Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi 

Létesítmény Ellenőrzési 
Terv szerint) 

A földművelésügyi 
hatósági és 

igazgatási feladatokat 
ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 18. § 
(1) b) és 14. § (5) 

osztályvezető / 
élelmiszer-biztonsági 

felügyelők és hatósági 
állatorvosok 

2023. január 1. - 2023. 
december 31. 

Élelmiszerlánc Mintavételi 
Terv (Termékellenőrzés) 

 

A földművelésügyi 
hatósági és 

igazgatási feladatokat 
ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 18. § 
(1) b) és 14. § (5) 

osztályvezető / 
élelmiszer-biztonsági 

felügyelők és hatósági 
állatorvosok 

2023. január 1. - 2023. 
december 31. 

Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi 

Létesítmény Ellenőrzési 
Tervben kiosztott 

ellenőrzéseken felüli 
kompenzációs 
ellenőrzések 

A földművelésügyi 
hatósági és 

igazgatási feladatokat 
ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 18. § 
(1) b) és 14. § (5) 

osztályvezető / 
élelmiszer-biztonsági 

felügyelők és hatósági 
állatorvosok 

2023. április 1.- 2023. 
december 31. 

Magas patogenitású 
madárinfluenza Monitoring 

Terv szerinti mintavétel  

(Járványügyi Monitoring 
Terv) 

A földművelésügyi 
hatósági és 

igazgatási feladatokat 
ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 18. § 
(3) és 14. § (5) 

osztályvezető / hatósági 
állatorvosok 

2023. január 1. - 2023. 
december 31. 

ENAR ellenőrzések 

A földművelésügyi 
hatósági és 

igazgatási feladatokat 
ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 18. § 
(3) és 14. § (5) 

osztályvezető / hatósági 
állatorvosok 



168 

2023. január 1. - 2023. 
december 31. 

Saját kúttal rendelkező 
élelmiszeripari vállalkozás 

ellenőrzése 

A földművelésügyi 
hatósági és 

igazgatási feladatokat 
ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 18. § 
(1) b) és 14. § (5) 

osztályvezető / 
élelmiszer-biztonsági 

felügyelő 

 

Nem tervezhet ő az ellenőrzések száma  az eseti ellenőrzések vonatkozásában (például újonnan 
nyilvántartásba vett vagy engedélyezett élelmiszer-, állategészségügyi- vagy takarmány-vállalkozás 
ellenőrzése; bejelentések kivizsgálása során elvégzett ellenőrzések, élőállat export során végzett 
ellenőrzések), továbbá a NÉBIH által elrendelt évközi kiemelt és célellenőrzések vonatkozásában. 

 

 

6. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hiva tala Foglalkoztatási Osztály 

 

Az ellen őrzés tárgya:   

Közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben, hatósági szerződésben foglaltak 
szerinti teljesítésének ellenőrzése 

Ellenőrzési id őszak:   

2023. évben folyamatban lévő támogatások 

Az ellen őrzés ütemezése:   

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásokat a Foglalkoztatási, Munkaügyi és 
Munkavédelmi Főosztállyal történő előzetes egyeztetés alapján, ütemezetten kell ellenőrizni. 

Az ellen őrzés szempontrendszere: 

Jogszabályokban és a közfoglalkoztatási szerződésben, a hatósági szerződésben foglalt 
kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. 

Az ellen őrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbemutatás. 

Az ellenőrzések alkalmával készült jegyzőkönyvek másolata, vagy szkennelt példánya megküldésre 
kerül a szakmai felügyeletet ellátó Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 
Munkavédelmi Főosztálya részére. 

 

 

7. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hiva tala Népegészségügyi Osztály 

 

1. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy  

 

1a/ Csontokra ható étrend-kiegészít ő készítmények ellen őrzése 

Fő komponensként kalciumot és D-vitamint, valamint kalciumot-magnéziumost és cinket tartalmazó 
termékek esetében címkevizsgálat, valamint célzott laboratóriumi vizsgálat. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  
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Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

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

Molnárné Csery Mónika közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. március 1. – 2023. május 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

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

1924/2006/EK rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre 
vonatkozó állítások  

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint. 

 

1b/ Étrend-kiegészít ő készítmények közül a kiemelt célcsoportot képez ő interneten 
forgalmazott potencianövel ő termékek jelölésének és célzott laboratóriumi vizs gálatának 
elvégzése 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásáért felel ős állami tisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Molnárné Csery Mónika közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. március 1. – 2023. május 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

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

1924/2006/EK rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre 
vonatkozó állítások  

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint. 

 

1c/ Általános iskola fels ő tagozata (11-14 korcsoport) közétkeztetésének szúr ópróbaszer ű 
táplálkozás-egészségügyi, laboratóriumi vizsgálata 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

Az Ákr. 99 §-a alapján a hatóság – hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 
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A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

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

Molnárné Csery Mónika közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. március 1. – 2023. november 30. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokróll 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint. 

 

1d/ Közétkeztetési f őzőkonyhák táplálkozás-egészségügyi min ősítése  

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

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

Molnárné Csery Mónika közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. március 1. – 2023. november 30. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

676/2020. (XII.28.) Korm. rendelet a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó 
eljárások sajátos szabályairól. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint. 

 

1e/ Az OGYÉI által megküldött kockázatértékelés során k ifogásolt étrend-kiegészít ő 
készítmények vizsgálata 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 
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A hatósági ellen őrzés végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Molnárné Csery Mónika közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszköze:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. – 2023. december 31.  

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

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

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint. 

 

1f/ Joger ős határozattal kitiltott étrend-kiegészít ő készítmények ellen őrzése  

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

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

Molnárné Csery Mónika közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző  

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavételt, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. – 2023. december 31.  

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

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

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint. 

 

1g/ Iskolabüfék, áruautomaták árukínálatának vizsgálata  

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

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

Molnárné Csery Mónika közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző  

A hatósági ellen őrzés eszközei:  
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Az Ákr.VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. március 1. – 2023. november 30.  

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelés 
intézmények névhasználatáról 

12/2020 (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint. 

 

1h/ Hazai, kozmetikumot el őállító cégek komplex ellen őrzése laboratóriumi vizsgálattal 
kiegészítve  

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője  

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

Molnárné Csery Mónika közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző  

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése.  

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. március 1. – 2023. november 30.  

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

1223/2009/EK rendelete a kozmetikai termékekről 

246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről 

MSZ EN ISO 22716:2007 kozmetikumok. Helyes gyártási gyakorlat (GMP) 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint. 

 

1i/ Kozmetikai szolgáltatást nyújtó egységek és fodrás züzletek ellen őrzése  

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásáért felel ős állami tisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Molnárné Csery Mónika közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző  
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A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. március 1. – 2023. november 30.  

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

1223/2009/EK rendelete a kozmetikai termékekről 

246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint. 

 

1j/ Forgalomban lév ő kozmetikai termékek címke ellen őrzése laborvizsgálattal kiegészítve 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

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

Molnárné Csery Mónika közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző  

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. március 1. – 2023. november 30.  

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

1223/2009/EK rendelete a kozmetikai termékekről  

246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről  

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint. 

 

1k/ A termékinformációs dokumentáció tartalmának nem me gfelel ősége miatt a forgalomból   
kitiltott kozmetikai termékek ellen őrzése  

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

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

Molnárné Csery Mónika közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  
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Az Ákr. VI. fejezet szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. – 2023. december 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

1223/2009/EK rendelete a kozmetikai termékekről  

246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint. 

 

1l/ Felelős személy adatbázis 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

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

Molnárné Csery Mónika közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezet szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. – 2023. december 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

1223/2009/EK rendelete a kozmetikai termékekről 

246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint. 

 

2. Település- és környezet-egészségügy  

 

2a/ Szezonális és folyamatosan üzemel ő medencés fürd ők ellen őrzése 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996.(X.18.) 
NM rendelet szerinti hatósági ellenőrzések, vízminőség-vizsgálatok végzése és jelentések küldése a 
táblázatok kitöltésével, megyei összesítésben: Szezon előtti jelentés, zárójelentés, folyamatosan 
üzemelő medencés fürdők jelentése, fertőtlenített töltő-ürítő medencék ellenőrzése. Az ellenőrzésnek 
ki kell terjednie a vízóra meglétére, valamint a megfelelő pótvíz mennyiség ellenőrzésére.  

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  
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Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

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

Zsankó Barbara környezet- és település-egészségügyi szakügyintéző  

Kovács-Kuffer Anita közegészségügyi- járványügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 01. - 2023. december 31.  

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

A 37/1996. (X.18.) NM. rendelet szerinti hatósági ellenőrzések, vízminőség-vizsgálatok végzése és 
jelentése küldése a táblázatok kitöltésével.  

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint; a járási 
hivatal illetékességi területén működő valamennyi közfürdő. 

 

2b/ Szociális létesítmények ellen őrzése a Legionella által okozott fert őzési kockázatot jelent ő 
közegek, illetve létesítmények közegészségügyi elle nőrzése  

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

Nagyobb gondozotti létszámmal üzemelő létszámmal üzemelő szociális intézmények ellenőrzése a 
49/2015. (XI.6.)EMMI rendelet alapján. Az ellenőrzés során különös figyelmet kell fordítani a 49/2015. 
(XI.6) EMMI rendelet szerinti kockázatbecslési dokumentációra és monitoring vizsgálat. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

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

Zsankó Barbara környezet- és település-egészségügyi szakügyintéző  

Kovács-Kuffer Anita közegészségügyi- járványügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: internetes honlap ellenőrzése, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. - 2023. május 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó 
közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály által meghatározottak szerint. 

 

2c/ Utófert őtlenítéssel üzemel ő kórházi használati meleg vízrendszerek ellen őrzése  
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Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

Számos kórházi használati melegvíz-hálózatba történt fertőtlenítő rendszer beépítése az utóbbi 
években, azonban a tapasztalatok szerint ezeket sok esetben nem üzemeltetik megfelelően. Emiatt 
szükséges a fertőtlenítő rendszerek üzemelésének, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációnak 
ellenőrzése. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

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

Zsankó Barbara környezet- és település-egészségügyi szakügyintéző  

Kovács-Kuffer Anita közegészségügyi- járványügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: internetes honlap ellenőrzése, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. - 2023. december 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. 
rendelet. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály által meghatározottak szerint. 

 

2d/ Vízellátó rendszerek (VER) és vízellátó körzetek ( VEZ), települési elosztóhálózatok 
beállításának ellen őrzése a HUMVI rendszerben 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

A várható új ivóvíz szabályozás alapján az ivóvíz vizsgálati ütemtervet ivóvíz-ellátási körzetre kell 
elkészíteni,mely nem lehet nagyobb,mint egy település, és a vízminőség a körzetben közel azonos 
kell legyen. A felkészülés érdekében, ellenőrizni szükséges a HUMVI rendszerben a VER_VEZ 
kapcsolatok megfelelőséget. Nem megfelelő kapcsolat azonosítása esetén jelzés szükséges a HUMVI 
HelpDesk felé a település kapcsolások javításának kezdeményezésére. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

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

Zsankó Barbara környezet- és település-egészségügyi szakügyintéző  

Kovács-Kuffer Anita közegészségügyi- járványügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: internetes honlap ellenőrzése, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 
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A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. - 2023. június 30. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. 
rendelet. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály által meghatározottak szerint. 

 

2e/ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hulladékkal k apcsolatos gépi berendezések 
közegészségügyi ellen őrzése 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

13/2017 (VI.12) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal 
kapcsolatos 7.§) vizsgálata közszolgáltatói telepen, a begyűjtő-szállító gépek tisztításának, 
fertőtlenítésének vizsgálata. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

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

Zsankó Barbara környezet- és település-egészségügyi szakügyintéző  

Kovács-Kuffer Anita közegészségügyi- járványügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: internetes honlap ellenőrzése, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. - 2023. december 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 
követelményekről szóló13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály által meghatározottak szerint. 

 

2f/ Járó-, illetve a fekv őbeteg-szakellátás nyújtó egészségügyi szolgáltatókn ál gyűjtőedények 
ellenőrzése 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

A 11/2017 (VI.12) EMMI rendelet 9.§ (5) bekezdésének vizsgálata, a lakosságnál képződő hulladékká 
vált injekciós tű, injekciós fecskendő, tűvel ellátott injekciós fecskendő, infúziós szerelék befogadására 
alkalmas gyűjtőedény kihelyezésének, és a rendelet egyéb rendelkezéseinek betartásának 
ellenőrzése. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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



178 

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

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

Zsankó Barbara környezet- és település-egészségügyi szakügyintéző  

Kovács-Kuffer Anita közegészségügyi- járványügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: internetes honlap ellenőrzése, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. - 2023. december 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály által meghatározottak szerint. 

 

2g/ Kozmetikai szolgáltatást nyújtó egységek és fodrás züzletek ellen őrzése 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

Az egységek közegészségügyi körülményeinek ellenőrzése. Általános higiénia, belső téri 
levegőminőség (szellőztetési lehetőségek)ivóvíz minőség ellenőrzés tapasztalatai, nem dohányzók 
védelme, rovar- és rágcsálóirtás teljesülése, hulladékkezelés. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

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

Zsankó Barbara környezet- és település-egészségügyi szakügyintéző  

Kovács-Kuffer Anita közegészségügyi- járványügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: internetes honlap ellenőrzése, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. - 2023. december 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. 
rendelet illetve a a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály által meghatározottak szerint. 
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2h/ Szezonális üzemel ő medencés fürd ők ellen őrzése 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

Hatósági ellenőrzések, hatósági vízminőség-vizsgálatok végzése valamint a szezon előtti és a 
szezonzáró jelentések megküldése. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

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

Zsankó Barbara környezet- és település-egészségügyi szakügyintéző  

Kovács-Kuffer Anita közegészségügyi- járványügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: internetes honlap ellenőrzése, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. május 1. - 2023. október 15. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

A 37/1996. (X.18.) NM. rendelet szerinti hatósági ellenőrzések, vízminőség-vizsgálatok végzése és 
jelentése küldése a táblázatok kitöltésével. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint; a járási 
hivatal illetékességi területén működő valamennyi közfürdő. 

 

3. Kémiai biztonság  

 

3a/ Biocid hatóanyagok jóváhagyásához kapcsolódó ellen őrzési feladatok 

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet 89. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló 
munkaprogramban értékelt hatóanyagokat tartalmazó termékek ellenőrzése a hatóanyagok felviteli 
dátumához vagy a hatóanyagok jóváhagyásának megtagadásához kötött, az előző termékek 
forgalmazására és felhasználásra vonatkozó türelmi idők lejártával, a mellékelt segédlet alapján. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásáért felel ős állami tisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Jánovszki Ágnes közegészségügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 
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A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. - 2023. december 31.  

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

Ellenőrzött termék: illetékességi területen biocid terméket forgalmazó nagykereskedelmi és 
kiskereskedelmi egységek, illetve biocid termékeket gyártók és bérgyártók - minimum 1db/félév. 

 

3b/ Biocid termékekhez kapcsolódó célzott ellen őrzési feladatok 

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásról szóló 528/2012/EU rendelettel összhangban, 
vagy az e rendelet szerinti átmeneti időszakban engedélyezett biocid termékek és felhasználásuknak 
célzott ellenőrzése. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

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

Jánovszki Ágnes közegészségügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. – 2023. december 31.  

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet. A biocid termékek 
engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII.28) Korm. 
rendelet. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

Ellenőrzött termékek: illetékességi területenként minimum 4 db/félév. 

Az ellenőrzött termékekből az illetékességi terület adottságai szerint félévente, ahol megoldható online 
ellenőrzés keretében: 

- 1 db egészségügyi intézményben felhasznált felület és /vagy kézfertőtlenítőszer ellenőrzése a 
felhasználás ellenőrzésével egybekötve, 

- 1 db nem egészségügyi intézményben felhasznált felület és /vagy kézfertőtlenítőszer 
ellenőrzése a felhasználás ellenőrzésével egybekötve (lehetőség szerint szálloda, szociális 
intézmények és/vagy rendezvények területén) 

- 1 db biocid terméket gyártónál történő termék ellenőrzése (gyártó és gyártás ellenőrzésével 
egybekötve), 

- 1 db egészségügyi kártevőirtó tevékenység keretében felhasznált termék ellenőrzése 
(felhasználás megfelelőségének ellenőrzésével egybekötve). 
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3c/ Mérgezési eset bejelentést végz ő egészségügyi szolgáltatók tájékoztatása  

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

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

Jánovszki Ágnes közegészségügyi szakügyintéző  

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. – 2023. június 30.  

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV törvény. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

Ellenőrzött egység: illetékességi területen található fekvőbeteg intézmény. 

 

3d/ Az OSZIR-KBIR szakrendszerben 2018. január 1-jé t megel őzően bejelentett, hiánypótlásra 
váró veszélyes anyag, veszélyes keverék és biocid t ermék bejelentésének ellen őrzése  

Az OSZIR-KBIR szakrendszerbe 2018. január 1-jét megelőzően bejelentett, „Díjfizetésre vár” és 
„Hiánypótlásra vár” státuszú veszélyes anyag, veszélyes keverék és biocid termék bejelentések 
ellenőrzése. Az ellenőrzések eredménye a szakrendszer adattisztítására is felhasználható. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője.  

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

Jánovszki Ágnes közegészségügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje: 

2023. január 1. – 2023. december 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok: 

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre: 

A népegészségügyi osztály illetékességi területén található cégek által tett bejelentések ellenőrzésére 
vonatkozik. 
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3e/ REACH korlátozás szerinti ellen őrzés: tetoválásra szánt keverékekre vonatkozó egyes  
követelmények ellen őrzése 

A REACH rendelet XVII. melléklet 75. bejegyzés 2. oszlopának 7. és 8. pontjai szerinti előírások 
ellenőrzése. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője.  

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

Jánovszki Ágnes közegészségügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje: 

2023. január 1. – 2023. december 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok: 

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 
1907/2006/EK Európai Parlament és a Tanács rendelete. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre: 

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint, 
megyénként 5 forgalmazó és/vagy felhasználó (tetováló szalon). 

 

3f/ Importálok és importált termékek ellen őrzése 

A NAV központi adatszolgáltatással azonosított importálók esetén a REACH rendelet szerinti 
regisztrációs és esetleges engedélyezési kötelezettség ellenőrzése, valamint a CLP rendelet szerinti 
harmonizált osztályozás megfelelőségének (importált anyagok) és a méregközponti bejelentés 
megtételének (új importált keverékek) ellenőrzése. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője.  

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

Jánovszki Ágnes közegészségügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje: 

2023. II. félév. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok: 
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A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 
1907/2006/EK Európai Parlament és a Tanács rendelete, valamint a veszélyes anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK Európai Parlament és a 
Tanács rendelete. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre: 

A NAV által szolgáltatott adatok alapján, lehetőség szerint minimum 10 db, maximum 25 db importőr. 

 

3g/ Részvétel a Forum REF-11 egységes végrehajtási projektben: biztonsági adatlapok 
ellenőrzése 

A projekt célja a REACH rendelet ((EU) 2020/878 rendelet által módosított) II. melléklete szerint 
összeállítandó biztonsági adatlapok ellenőrzése. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője.  

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

Jánovszki Ágnes közegészségügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje: 

2023. január 1. – 2023. december 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok: 

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 
1907/2006/EK Európai Parlament és a Tanács rendelete. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre: 

Illetékességi területen minimum 3 biztonsági adatlap (összeállítására) átadására kötelezett szállító. 

 

3h/ NMP korlátozás ellen őrzése 

A REACH rendelet XVII. mellékletének 71. bejegyzésében szereplő 1-metil-2-pirrolidonra vonatkozó 
korlátozás ellenőrzése. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője.  

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

Jánovszki Ágnes közegészségügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 
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A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje: 

2023. január 1. – 2023. december 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok: 

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 
1907/2006/EK Európai Parlament és a Tanács rendelete. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre: 

Ellenőrzött ipari szereplők: gyártók, továbbfelhasználók, forgalmazók (vegyipari cégek, tisztítószer- és 
gyógyszeripari cégek, látszerészek). 

 

3i/ Intermedierek regisztrációjának ellen őrzése 

A REACH rendelet szerint intermediert regisztrált cégek ellenőrzése a regisztrált anyag(ok) 
felhasználása(i) megfelel(nek)-e a REACH 3. cikkének 15. pontjában szereplő intermedier 
definíciójának, és betartják-e a 17. cikk (3) bekezdése, illetve  a 18. cikk (4) bekezdése szerinti 
szigorúan ellenőrzött feltételeket. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője.  

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

Jánovszki Ágnes közegészségügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje: 

2023. II. félév. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok: 

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 
1907/2006/EK Európai Parlament és a Tanács rendelete. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre: 

Illetékességi területen ahol vannak intermediert regisztrált cégek. Ellenőrzött ipari szereplők: gyártók 
és importőrök (regisztrálok). 

 

3j/ Citromsav, valamint citromsavat tartalmazó öko tisztítószerek osztályozásának ellen őrzése 

A Bizottság (EU) 2021/849 felhatalmazáson alapuló rendeletével módosított 1272/2008/EK rendelet 
(CLP rendelet) VI. melléklete alapján meghatározásra került a citromsav harmonizált osztályozása és 
címkézése. A rendeletben foglaltakat 2022. december 17-től kell alkalmazni. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője.  

A hatósági ellen őrzés végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  
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Jánovszki Ágnes közegészségügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje: 

2023. I. félév. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok: 

A veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK Európai Parlament és a Tanács rendelete. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre: 

Megyénként legalább 5 db termék. Ellenőrzött ipari szereplők: forgalmazóktól kiindulva, eljutni az 
osztályozást végző kötelezettekig. 

 

3k/ A veszélyes anyagok és keverékek címkéjén szere plő P-mondatok relevanciájának 
ellenőrzése 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője.  

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

Jánovszki Ágnes közegészségügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje: 

2023. január 1 – 2023. december 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok: 

A veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK Európai Parlament és a Tanács rendelete. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre: 

Megyénként legalább 10 db termék. Ellenőrzött ipari szereplők: forgalmazóktól kiindulva, eljutni az 
osztályozást végző kötelezettekig. 

 

4. Járvány és DDD  

 

4a/ Földi kémiai szúnyogirtás ellen őrzése 

A megyében földi kémiai szúnyogirtást végző minden vállalkozás tevékenységének ellenőrzése 
legalább 1 alkalommal. Az ellenőrzés a földi kémiai szúnyogirtás vonatkozó jogszabályoknak való 
megfelelését, a szúnyogirtó kezelés szakszerűségét vizsgálja.  A megyei főosztályok döntése alapján 
a megyei főosztályok és/vagy a járási hivatalok munkatársai. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  
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Az Ákr. 99. §-a alapján a hatóság – hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva, járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásáért felel ős állami tisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Andó Tímea közegészségügyi járványügyi szakügyintéző 

Szikszai Ferenc közegészségügyi járványügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. - 2023. október 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

A 18/1998. (VI.3.) NM. rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről.  

1997.évi CLIV törvény az egészségügyről. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály által meghatározottak szerint. 

 

4b/ Lakosság aktivitásának növelése a szúnyogok elleni  védekezésben 

Az helyi önkormányzatok által kihelyezett, közétett, a csípőszúnyogok elleni védekezésre felhívó 
lakossági tájékoztatás, közlemények meglétének ellenőrzése. A megyei főosztályok döntése alapján a 
megyei főosztályok és/vagy a járási hivatalok munkatársai. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva, járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásáért felel ős állami tisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Andó Tímea közegészségügyi járványügyi szakügyintéző 

Szikszai Ferenc közegészségügyi járványügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1 - 2023. október 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

18/1998. (VI.3.) NM. rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 
járványügyi intézkedésekről.  

1997.évi CLIV törvény az egészségügyről. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  
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A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály által meghatározottak szerint. 

 

5./ Gyermek- és ifjúságegészségügy  

 

5a/ Játszóházak és játszóterek közegészségügyi felm érése 

Alternatív napközbeni ellátások (játszóház, gyermekmegőrző, foglalkoztató, fejlesztő, stb.) és a 
játszóterek közegészségügyi felmérése egységes szempontrendszer alapján. A járási hivatalok 
munkatársai jogszabályban rögzített népegészségügyi feladatkörükben eljárva hatósági helyszíni 
ellenőrzést végeznek. Az ellenőrzésen tapasztaltak alapján kitöltésre kerül az NNK által kidolgozott, a 
játszóházak, játszóterek közegészségügyi szempontú felmérésére vonatkozó egységes, elektronikus 
felmérőlap. 

A járási hivatalok által kitöltött elektronikus felmérőlapokat a megyei/fővárosi kormányhivatalok 
népegészségügyi főosztályai összegyűjtik, majd megküldik az NNK Közegészségügyi Főosztálya 
számára, ahol az adatok feldolgozása és értékelése történik. 

A játszóházak legutóbbi, országos szintű felmérése 2008-ban volt, az azóta eltelt időszak 
változásainak megismerése érdekében indokolt és időszerű a felmérés ismételt elvégzése. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

 

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője. 

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

Andó Tímea közegészségügyi járványügyi szakügyintéző 

Szikszai Ferenc közegészségügyi járványügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. - 2023. december 31. 

Felmérőlapok megküldése: 2024. január 15. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról 
szóló 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint. 

 

6. Nemdohányzók védelmében (NVT) történ ő hatósági ellen őrzés  

 

6a/ A szórakoztató és vendéglátóipari egységekben a  vízipipa és elektronikus cigaretta 
használat, valamint a dohányzási korlátozás betartá sának kiemelt ellen őrzése. 

Számos jelzés érkezett, mely szerint szórakoztató és vendéglátóipari egységek zárt légterű 
helyiségében gyakran fiatalkorúak is, ún. shiazo tartalmú vízipipát használnak. Tekintve, hogy a 
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vízipipa ásvány dohányzási célú gyógynövényterméknek minősül, alkalmazása a hatályos jogszabályi 
rendelkezések szerint dohányzásnak számít, emiatt vízipipát - függetlenül annak dohánytartalmától- 
dohányzási tilalommal érintett zárt légterű helyiségekben nem lehet használni. 

Ellenőrzési szám: járásonként/kerületenként lehetőség szerint azok nyitvatartását figyelembe véve 
munkaidőn túl 10 db az ellenőrzési időszakban. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője. 

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

Andó Tímea közegészségügyi - járványügyi szakügyintéző 

Dimák Andrea vezető védőnő 

Jánovszki Ágnes közegészségügyi szakügyintéző 

Kovácsné Kovács Veronika igazgatási szakügyintéző 

Kovács-Kuffer Anita közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző 

Molnárné Csery Mónika közegészségügyi – járványügyi szakügyintéző 

Prókai-Karsai Erzsébet vezető védőnő 

Szabó Dóra Bianka vezető védőnő 

dr. Szabó Vivien jogász 

Szikszai Ferenc közegészségügyi - járványügyi szakügyintéző 

Zsankó Barbara környezet- és település-egészségügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. március 1.- 2023. március 21. 

2023. szeptember 15. – 2023. szeptember 30. 

Jelentés: folyamatosan, az NVT szoftverben történő adatrögzítéssel 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály által meghatározottak szerint. 

 

6b/ Játszótereken a dohányzásra, valamint az elektroni kus cigaretta használatra vonatkozó 
korlátozás betartásának kiemelt ellen őrzése. 

A feladat egyszerre végzendő a gyermek-és ifjúságegészségügy szakterületre adott ellenőrzéssel! 

A fiatalkorúak kiemelt védelme érdekében 2023-ban szükséges a dohányzási tilalom, valamint az e-
cigaretta használat kiemelt vizsgálata ezen helyszínek tekintetében. 
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A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva, járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásáért felel ős állami tisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Andó Tímea közegészségügyi járványügyi szakügyintéző 

Szikszai Ferenc közegészségügyi járványügyi szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. február 10. - 2023. június 30. 

Jelentés: folyamatosan, az NVT szoftverben történő adatrögzítéssel 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály által meghatározottak szerint. 

 

7. Egészségügyi igazgatás  

 

7a/ Az otthoni szakápolási szolgálatok ápolásszakma i, személyi, tárgyi, szakmai környezeti 
feltételeinek, valamint szakmai tevékenységének ell enőrzése 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben és a 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben előírt feltételek 
teljesítésének, továbbá a szakmai tevékenység megfelelőségének ellenőrzése. A járási 
népegészségügyi osztályok illetékességi területén, legalább 5 db otthoni szakápolásra működési 
engedéllyel rendelkező szolgáltató ellenőrzése, szolgáltatónként legalább 2 db betegdokumentáció 
szakmai szempontú (ide értve az Eütv. 136. §-ában foglaltakat is) vizsgálatával kiegészítve. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője. 

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

Prókai-Karsai Erzsébet ápolási szakügyintéző 

Kovácsné Kovács Veronika igazgatási szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: internetes honlap ellenőrzése, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  



190 

2023. január 1. - 2023. december 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. 
(X.20.) ESzCsM rendeletben és Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM 
rendelet 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal illetékességi területén működő, működési 
engedéllyel rendelkező otthonápolásért nyújtó szolgáltatók. 

 

7b/ Opcionális 

A szakápolási szolgálatok ápolás szakmai, személyi,  tárgyi, szakmai környezeti feltételeinek, 
valamint szakmai tevékenységének ellen őrzése. 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben és egyéb rendeletben előírt feltételek teljesítésének, továbbá 
a szakmai tevékenység megfelelőségének ellenőrzése. Amennyiben a járási / kerületi 
népegészségügyi osztályok illetékességi területén, nincs legalább 5 db otthoni szakápolásra működési 
engedéllyel rendelkező szolgáltató, úgy a fennmaradó ellenőrzéseket egyéb szakápolási (esetleg 
hospice) szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál kell elvégezni, az otthoni szakápolási szolgáltatóknál 
megadott (az adott szolgáltatás esetében értelmezhető) szempontok szerint. Betegdokumentáció: ld. 
otthoni szakápolás. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője. 

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

Prókai-Karsai Erzsébet ápolási szakügyintéző 

Kovácsné Kovács Veronika igazgatási szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: internetes honlap ellenőrzése, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. - 2023. december 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. 
(X.20.) ESzCsM rendelet. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal illetékességi területén működő, működési 
engedéllyel rendelkező egyéb szakápolási (esetleg hospice) szolgáltatást nyújtó szolgáltatók. 

 

7c/ A nem közfinanszírozott szülészet n őgyógyászati és szemészeti ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában a személyi , tárgyi, szakmai környezeti feltételek 
ellenőrzése. 

Az ellen őrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása: 

A nem közfinanszírozott szülészet-nőgyógyászati és szemészeti ellátást nyújtó egészségügyi 
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szolgáltatók vonatkozásában a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározott személyi, 
tárgyi, szakmai környezeti feltételek meglétének vizsgálata. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője. 

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

Prókai-Karsai Erzsébet ápolási szakügyintéző 

Kovácsné Kovács Veronika igazgatási szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: internetes honlap ellenőrzése, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. - 2023. december 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. 
(X.20.) ESzCsM rendeletben és Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM 
rendelet 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal illetékességi területén működő, működési 
engedéllyel rendelkező nem közfinanszírozott szülészet-nőgyógyászati és szemészeti ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatók. 

 

7d/ Az életkorhoz kötött kötelez ő területi véd őnői szűrővizsgálatok teljesülésének 
szakfelügyelet. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője. 

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

Dimák Andrea járási vezető védőnő 

Szabó Dóra Bianka járási vezető védőnő 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. - 2023. november 30. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a 
szűrővizsgálatok igazolásáról. 
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A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint. 

 

7e/ 2022. évi területi véd őnői adatszolgáltatás koordinálása, körzetekre vonatko zó adatok 
validálása. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője. 

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

Dimák Andrea járási vezető védőnő 

Szabó Dóra Bianka járási vezető védőnő 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. - 2023. március 10. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati 
(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó 
részletes szabályokról. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint. 

 

7f/ 2022/2023. évi iskolai véd őnői adatszolgáltatás koordinálása, körzetekre vonatko zó adatok 
validálása. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője. 

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

Dimák Andrea járási vezető védőnő 

Szabó Dóra Bianka járási vezető védőnő 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. - 2023. szeptember 15. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  
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76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati 
(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó 
részletes szabályokról. 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint. 

 

7g/ VOIR bevezetésével járó szakmai segít ő-támogató tevékenység. 

A hatósági ellen őrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály:  

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

A hatósági ellen őrzésért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály osztályvezetője. 

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

Dimák Andrea járási vezető védőnő 

Szabó Dóra Bianka járási vezető védőnő 

A hatósági ellen őrzés eszközei:  

Az Ákr. VI. fejezete szerint lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzés. A hatósági ellenőrzés további 
eszközei: mintavétel, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérése. 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásának ideje:  

2023. január 1. - 2023. december 31. 

A hatósági ellen őrzés alapjául szolgáló jogszabályok:  

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 

A hatósági ellen őrzés alá vontak köre:  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottak szerint. 

 

 

 

Békéscsaba, időbélyegző szerint 

 

Dr. Gulyás György 

járási hivatalvezető 
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14. Gyomaendr ődi Járási Hivatal 

 

 

1. Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendr ődi Járási Hivatal Kormányablak Osztály 

 

I. Ellenőrzés tárgya: 

 Gyomaendrődi Járási Hivatal illetékességi területén székhellyel rendelkező, az ellenőrzés 
időpontjában működő, vagy szünetelő státuszú egyéni vállalkozók csoportja, akik a lentebb felsorolt 
tevékenységek valamelyikét f ő- vagy egyéb tevékenységként végzik: 

 

Ágazat, illetve tevékenység 
megnevezése  

ÖVTJ-kód  

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-
szerelés  

432201-432209  

Épületgépészeti szerelés  432101-432105  

Lakó- és nem lakóépület kivitelezése  412002  
 

 

 Kapacitáshiány miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal mint szakmai irányító szerv által a 2023. évi 
Országos Éves Ellenőrzési Tervben meghatározott ellenőrizendő tevékenységek szűkítésre kerültek 
az ugyanebben a tervben, „Az ellenőrzés tárgya” című fejezetben megjelölt a)-b) szempontok alapján. 

II. Az ellen őrzés célja: 

 Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének ellenőrzése. 

III. Ellenőrzési id őszak: 

Az ellenőrzés időszaka: 2023. január 1 - 2023. december 31.  

Az ellenőrzött időszak: a fenti tevékenységek valamelyikét folytató egyéni vállalkozók közül mindazok 
ellenőrzésére sor kerül, akiket a járási hivatal 2020. január 1 óta nem ellenőrzött, vagy ha ellenőrzött, 
akkor az ellenőrzés óta a fenti tevékenységek valamelyikét újként vették fel  

IV.  Az ellen őrzés ütemezése: 

2023. január 1-től 2023. december 31-ig, időszakosan, az ellenőrzések elvégzésére kijelölt ügyintézők 
egyéb feladataira tekintettel. 

V.  Az ellen őrzés eszköze: 

Adat- és információgyűjtés, iratbekérés, iratellenőrzés. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. § (2) bekezdésére 
figyelemmel. 

VI.  Az ellen őrzés szempontrendszere: 

Az ellenőrzés kiterjed az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 
254/2018. (XII.18.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdésében foglalt valamennyi pontra. Az ellenőrzésre 
kijelölt egyéni vállalkozó összes folytatott tevékenységére kiterjed az ellenőrzés.  

A hatósági ellenőrzés keretében a Hatóság vizsgálja különösen, hogy az egyéni vállalkozó  

a) rendelkezik-e az általa bejelentett székhely, telephely, illetve fióktelep (a továbbiakban együtt: 
székhely) gazdasági tevékenység keretében történő használatára vonatkozó jogosultsággal,  

b) rendelkezik-e az általa bejelentett főtevékenység és egyéb tevékenység (a továbbiakban együtt: 
tevékenységi kör) folytatásához jogszabály által előírt engedéllyel,  
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c) eleget tett-e az általa bejelentett tevékenységi kör folytatásához jogszabály által előírt bejelentési 
kötelezettségnek,  

d) eleget tett-e az általa bejelentett tevékenységi kör folytatásához jogszabály által előírt 
nyilvántartásba vételi kötelezettségnek,  

e) vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott személy képesítési követelményhez kötött 
tevékenységi kör esetén rendelkezik-e a jogszabályban meghatározott képesítéssel, továbbá  

f) rendelkezik-e hivatalos elérhetőséggel  

 

 

2. Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendr ődi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  

 

Temető ellenőrzés: 

Ellenőrzés tárgya : a járási hivatal illetékessége területén fellelhető egyházi és köztemetők 
temetkezési szolgáltatása , temető üzemeltetése.  

Az ellen őrzés célja : A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény (továbbiakban: tv.), valamint a végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben 
(továbbiakban: Korm. rend.) foglalt előírások ellenőrzése.  

Ellenőrzési id őszak : 2023. január 1. - 2023. december 31.  

Az ellen őrzés ütemezése : negyedéves  

2023. első negyedév:       1. PIETAS Egyházi Temetkezési Szolgáltató Kft. 5700 Gyula, Esze T. u. 40.  

                                           (Telephely: 5510 Dévaványa, 1465 hrsz ) 

2023. második negyedév: 2. Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 

2023. harmadik negyedév: 3. SACRAMENTUM Kft. Gyomaendrőd, Bajcsy u. 117.  

2023. negyedik negyedév: 4. Schaffer és Wágner Temetkezési Kft. Mezőberény, Fő út 18.  

                                           (Csárdaszállás, Hunya) 

                                       5.VIAELYSIUM Temetkezési Szolgáltató Kft. Mezőberény, Fő út 21. 

                                           (Csárdaszállás, Hunya) 

                                        6. Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Kisújszállás, Kossuth L. 
utca 74. 

                                           (Ecsegfalva) 

Az ellen őrzés eszköze : helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás 
kérése.  

Az ellen őrzés szempontrendszere:   

Nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás rendelkezésre áll-e, 
megfelelően, naprakészen vezetett-e (tv. 16. § f) pont, 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.-ben és a Korm. 
rend.-ben foglaltaknak megfelel-e (tv. 6. § (4), tv. 16. §, Korm. rend 41/A. §) Temetői térkép 
rendelkezésre áll-e (Korm. rend 17. § (1));  

Sírhelytáblák, sorok számozása megfelelő-e (Korm. rend. 10. § (2);  

Rendelkezési jog időtartama betartott-e (tv. 22. § (4), Korm. rend. 18. § (1));  

Ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató helyiség, technikai helyiség) rendszeres takarítását elvégzik-
e (Korm. rend. 5. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) bekezdés, Korm. rend. 5. § (6), tv. 16. § d) pont;  

Hűtés megfelelő-e (Korm. rend. 5. § (3));  
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Tájékoztatás nyitva tartásról, temetők rendjéről megfelelően történik-e (Korm. rend. 17. § (3)); Fásítás 
megfelelő mértékű-e (Korm. rend. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  

Parkoló rendelkezésre áll-e (Korm. rend. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); 

Megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm. rend. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); Kerítés 
megfelelő-e (Korm. rend. 3.§ (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1), (Korm. rend. 8. § (1) lezárt temető));  

Hulladékgyűjtés megfelelően történik-e (Korm. rend. 4. § (1), tv. 16. § j) pont);  

Vízvételi lehetőség biztosított-e (Korm. rend. 4. § (2), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  

Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban foglaltak 
megtartásra kerülne-e (Korm. rend. 55. § (3), tv. 39. §);  

Jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. rend. 54. § (1), tv. 17. §);  

Telephely megfelelően kialakított-e (Korm. rend. 47- 48. §);  

Tevékenységet engedélyező határozat (száma, kelte) a végzett tevékenység az engedélyben 
foglaltaknak megfelelően történik-e (tv. 30. § (1));  

Milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása (tv. 25. §); Ügyfélfogadás (helyisége, rendje) 
megfelelően történik-e (Korm. rend. 47. § (1), (2), tv. 26. § (2));  

Kellékbemutató helyiséget kialakítottak-e (Korm. rend. 47. § (1), tv. 26. § (3)); 

Halott szállítása megfelelően történik-e (Korm. rend. 43. §, tv. 35. §) Halott-szállító jármű (tisztítása, 
fertőtlenítése, naplóvezetés) megfelelő-e (Korm. rend. 44. § (1), 45. § (3), tv. 35. §); Alkalmazottak, 
szakképesítése (Korm. rend. 51. § (1), tv. 26. § (1));  

Vagyoni biztosíték rendelkezésre áll-e (Korm. rend. 52. §, 53. §, tv. 30. §);  

Kifogásolható közegészségügyi (higiénés) körülmény esetén az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény 101. § (1) b) pontja szerint jár el.  

b) pont: „ha a feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását 
kezdeményezi.” 

 

3. Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendr ődi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 

 

1. Élelmiszer-higiéniai szakterület 

 

a) Az ellen őrzés tárgya: Élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági megfelelőség ellenőrzése az 
élelmiszer-előállítás és forgalmazás területén élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági 
szempontból 

Az ellen őrzés jogalapja: Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény 

Az ellen őrzés formája: Helyszíni ellenőrzés. 

Az ellen őrzés ideje: 2023. január 1. – 2023. december 31. 

Az ellen őrzést végzi: Hatósági állatorvos, élelmiszerbiztonsági felügyelő 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által az Elektronikus Ütemezési és Ellenőrzési 
Rendszerben (EUER) meghatározott ellenőrzésre kijelölt egységek ellenőrzést az ellenőrző szerv 
saját hatáskörében tervezi. Az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szervek 2022. január 1. - 2022. december 31. közötti időszakra tervezett 
éves ellenőrzési és mintavételi feladatainak megyei egyeztetése a Tervező szakrendszerben 
(Mintavételi és Létesítmény ellenőrzési modulok) december végéig zajlanak le, így pontos 
számadatok nem állnak rendelkezésre jelenleg a 2023. évi hatósági terv elkészítéséhez. 
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b) Az ellen őrzés tárgya: Élelmiszerlánc Mintavételi Terv (Termékellenőrzés) 

Az ellen őrzés jogalapja: Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény 

Az ellen őrzés formája: Mintavétel 

Az ellen őrzés ideje: 2023. január 1. – 2023. december 31. havi bontásban 

Az ellen őrzést végzi: Hatósági állatorvos, élelmiszerbiztonsági felügyelő 

A NÉBIH által meghatározott mintavételi terv havi lebontásban kerül kiosztásra minden hónap elején, 
így pontos számadatok nem állnak rendelkezésre jelenleg a 2023. évi hatósági terv elkészítéséhez. A 
Tervező szakrendszerben (Mintavételi modulok) decemberben véleményezhető a következő évi 
mintavételi terv megyei egyeztetés keretében. 

 

c) Az ellen őrzés tárgya: Élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági megfelelőség ellenőrzése az 
élelmiszer-előállítás és élelmiszer-forgalmazás területén kiemelt időszakokban – tavaszi (Húsvéti 
ünnepek környékén), nyári és téli (Karácsonyi ünnep ek környékén) – szezonálisan megadott, 
kiemelt szempontok szerint élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági szempontból 

Az ellen őrzés jogalapja: Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. 
törvény 

Az ellen őrzés formája: Helyszíni ellenőrzés és/vagy mintavétel. 

Az ellen őrzés ideje: A NÉBIH által megadott időintervallumokban az ellenőrzést az ellenőrző szerv 
saját hatáskörében tervezi kockázatelemzés alapján. A mintavételek száma pontosan meghatározott, 
az ellenőrzések száma kockázatelemzés alapján dönthető el. 

Az ellen őrzést végzi: Élelmiszerbiztonsági felügyelő 

 

2. Állategészségügyi és állatvédelmi szakterület 

 

a) Az ellen őrzés tárgya: Az állattartással kapcsolatos jogszabályokban foglalt előírások betartásának 
ellenőrzése. Monitoring mintavétel laboratóriumi vizsgálatra fertőzöttség felderítésére, bejelentési 
kötelezettség alá tarozó állatbetegségektől való mentesség ellenőrzése céljából. 

Az ellen őrzés jogalapja: Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. 
törvény, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

Az ellen őrzés formája: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 

Az ellen őrzés ideje: A NÉBIH által az Állatinformációs Rendszerben (ALI) kijelölt gazdálkodók 
ellenőrzését a feltöltés után a járási főállatorvos saját hatáskörben ütemezi. Eseti ellenőrzés 
bejelentés alapján történik. 

Az ellen őrzés helye:  NÉBIH által az ALI-ban kijelölt gazdálkodók állattartási helyén. 

Az ellen őrzést végzi: Hatósági állatorvos, ENAR szakügyintéző, igazgatási ügyintéző 

 

b) Az ellen őrzés tárgya: Igazolások kiadásához szükséges feltételek megvalósulásának ellenőrzése. 

Az ellen őrzés jogalapja: Élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. törvény 

Az ellen őrzés formája : A központi adatbázis és kérelmező által megadott aktuális adatok 
összevetése, az ellátó állatorvos által elvégzett vizsgálatok eredményének ellenőrzése. 

Az ellen őrzés helye: Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály telephelye. 

Az ellen őrzés ideje: Nem tervezhető, kérelemre indul. 

Az ellen őrzést végzi: hatósági állatorvos, ENAR szakügyintéző, igazgatási ügyintéző 
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c) Az ellen őrzés tárgya: Kölcsönös megfeleltetés keretében végzett ellenőrzések (Kölcsönös 
Megfeleltetés Ellenőrzési Terv szerint) 

Az ellen őrzés jogalapja: A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 
322/2007. (XII. 5.) Kormányrendelet 

Az ellen őrzés formája: Helyszíni ellenőrzés 

Az ellen őrzés ideje: A szakmai irányító által kiadott utasítás szerint – 2023. december 31-ig. A 
NÉBIH által az ALI rendszerben kijelölt gazdálkodók ellenőrzését a feltöltés után a járási főállatorvos 
saját hatáskörben ütemezi.  

Az ellen őrzést végzi: Hatósági állatorvos, ENAR szakügyintéző, igazgatási ügyintéző 

 

d) Az ellen őrzés tárgya: Magas patogenitású madárinfluenza Monitoring Terv szerinti mintavétel 

(Járványügyi Monitoring Terv) 

Az ellen őrzés jogalapja: Az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár által 
ÉFÁT/150/2022. ügyiratszámon kiadott Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv  

Az ellen őrzés formája: Mintavétel 

Az ellen őrzés ideje: 2023. szeptember - november 

Az ellen őrzést végzi: Hatósági állatorvos 

 

e) Az ellen őrzés tárgya: ASP megelőzésével kapcsolatos helyszíni ellenőrzések 

Az ellen őrzés jogalapja: Az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések 
megállapításáról szóló a Bizottság 2021. április 7-i (EU) 2021/605 végrehajtási rendelete, 
ÉFHÁT/153/2022. utasítás 

Az ellen őrzés formája: Helyszíni ellenőrzés 

Az ellen őrzés ideje: 2023. január 1.- 2023. december 31. 

Az ellen őrzést végzi: Hatósági állatorvos nagylétszámú telepeken/ Élelmiszerbiztonsági felügyelő 
kislétszámú telepeken. 

Az ellenőrzések eredményét a Főosztály felé folyamatosan jelenteni kell. 

 

3. Nem tervezhet ő az ellenőrzések száma  az eseti ellenőrzések vonatkozásában: újonnan 
nyilvántartásba vett vagy engedélyezett élelmiszer-, állategészségügyi- vagy takarmány-vállalkozások, 
kistermelők ellenőrzése, panaszbejelentések kivizsgálása során elvégzett ellenőrzések, élőállat export 
során végzett ellenőrzések. 

 

 

4. Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendr ődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály  

 

Az ellen őrzés tárgya:  Közfoglalkoztatás keretében történő munkavégzés közfoglalkoztatási 
szerződésben, hatósági szerződésben foglaltak szerinti teljesítésének ellenőrzése 

Ellenőrzési id őszak:   2023. évben folyamatban lévő támogatások 

Az ellen őrzés ütemezése:  A járási startmunka programokat az év során legalább egy 
alkalommal, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásokat pedig a BÉMKH Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának Közfoglalkoztatási Osztályával történő előzetes 
egyeztetés alapján, ütemezetten kell vizsgálni, a közfoglalkoztatási programok munkaerő-piaci 
hatósági ellenőrzéséről szóló, a BM által kiadott hatályos Eljárásrendben foglaltak szerint. 

Az ellen őrzés szempontrendszere:  A vonatkozó jogszabályokban és a közfoglalkoztatási 
szerződésben, a hatósági szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése 
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Az ellen őrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbekérés. 

Az ellenőrzések alkalmával készült jegyzőkönyvek másolata szkennelt formában megküldésre kerül a 
szakmai felügyeletet ellátó Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 
Munkavédelmi Főosztálya Közfoglalkoztatási Osztályának, valamint a Munkaerő-piaci Osztály részére 
a helyszínen készített fotókkal együtt.  

Az ellenőrzésekről összefoglaló havi beszámoló is készül, mely elektronikus aláírást követően kerül a 
szakmai főosztályra. 

 

Gyomaendrőd, időbélyegző szerint 

 
 
 

         Dr. Krizsán Anett 

         járási hivatalvezető 
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15. Gyulai Járási Hivatal 

 

1. Kormányablak Osztály  

 

Az ellen őrzésre vonatkozó felügyeleti iránymutatás:  

A Pénzügyminisztérium PM/13187/2022. iktatási számú, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mint szakmai 
irányító által a 2023. évre meghatározott egyéni vállalkozói hatósági ellenőrzések tárgyában kelt 
Országos Éves Ellenőrzési Terv. 

Ellenőrzést végz ő szerv megnevezése:  

Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala  

5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

Az ellen őrzés tárgya: 

A Gyulai Járási hivatal illetékességi területén székhellyel rendelkező, az ellenőrzés időpontjában 
működő vagy szünetelő státuszú egyéni vállalkozók csoportja, akik az alábbi TEÁOR’08 szerinti 
ágazatba tartozó, a felsorolt ÖVTJ-kódokkal rendelkező tevékenységek valamelyikét folytatják az 
ellenőrzés kezdetekor: 

Ágazat, illetve tevékenység megnevezése  ÖVTJ-kód  

1. Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-
szerelés 

432201-432209 

2. Épületgépészeti szerelés 432101-432105 

3. Lakó- és nem lakóépület kivitelezése 412002 

4. Lakóingatlan, földterület közvetítése 683101 

5. Növénytermesztési szolgáltatás kézi 
erővel 

016102 

6. Kézi földmunka végzése 431202 

7. Étel házhozszállítása 532005 

 

Ha az ellenőrizendő egyéni vállalkozók száma meghaladja a helyi éves ellenőrzésre fordítható 
kapacitást, akkor az ellenőrzés az alábbi sorrend szerint valósul meg: 

a) az 1-3. pontban felsoroltak valamelyikét főtevékenységként, 

b) az 1-3. pontban felsoroltak valamelyikét egyéb tevékenységként, 

c) a 4-7. pontokban felsoroltak valamelyikét fő- vagy egyéb tevékenységként 

végző egyéni vállalkozók ellenőrzése. 

Az ellen őrzés célja:  

Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) 
3/A. § (3) bekezdés a) pontja, továbbá a 19/A. § (2) bekezdése, valamint az egyéni vállalkozók 
nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII.18.) Korm. rendelet 7-10. §-ai 
alapján az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének ellenőrzése. 

Az ellen őrzés módja, formája, eszközei:  

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény (Eüsztv.) rendelkezései szerinti elektronikus kapcsolattartási mód. Adatszolgáltatás, 
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

Ellenőrzési id őszak:  
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2023. január 1. - 2023. december 31. 

Ellenőrzött id őszak: 

A fenti egyéni vállalkozók közül elsősorban azok az egyéni vállalkozók, akiket a járási hivatal 2020. 
január 1-je óta nem ellenőrzött, vagy az ellenőrzés óta a fenti tevékenységek valamelyikét újként 
vették fel. 

Az ellen őrzés ütemezése:  

2023. január 1. napjától folyamatosan. 

Az ellen őrzés 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 
közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van-e olyan, aki az előírt 
képesítéssel rendelkezik (Evectv. 16.§ (2) bekezdés, Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja), 

- ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati 
rendeletet - hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély 
birtokában kezdheti meg, illetve végezheti (Evectv. 15.§ (3) bekezdés, Korm. rendelet 7. § (2) 
bekezdés b), c) és d) pontjai), 

- 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 székhelye, telephelye és fióktelepe tekintetében a használati 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) bekezdés, Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja), 

- az egyéni vállalkozó rendelkezik-e hivatalos elérhetőséggel (Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés f) 
pontja). 

 

2. Hatósági és Gyámügyi Osztály  

 

A hatósági ellen őrzés tárgya : A Járási Hivatal illetékességi területén temetkezési szolgáltatási 
tevékenységet végzők, valamint az illetékességi területen található temetők fenntartásával, 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése. 

Felhatalmazást adó jogszabály:  a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény  

A hatósági ellen őrzés végrehajtásáért felel ős kormánytisztvisel ő neve és hivatali beosztása:  
Árgyelánné Demkó Melinda szociális szakügyintéző, Dékány-Nyisztor Andrea szociális szakügyintéző, 
Gajdácsné Rácz Beáta szociális szakügyintéző, Irázi Erika szociális szakügyintéző, Tóth Gyöngyi 
szociális szakügyintéző 

A hatósági ellen őrzés végrehajtásáért felel ős vezető kormánytisztvisel ő neve, hivatali 
beosztása:  dr. Szucsigán Ádám Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Hatósági és 
Gyámügyi Osztályának osztályvezetője 

Az ellen őrzés célja:  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) 
bekezdése, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai értelmében a temető 
fenntartásával és üzemeletetésével összefüggő jogszabályi előírások érvényesülésének ellenőrzése, 
a temetkezési szolgáltatói tevékenységgel összefüggő jogszabályi előírások teljesítésének vizsgálata, 
a megelőzés, a jogkövető magatartás elősegítése, a feltárt jogszabálysértések orvoslása érdekében 
hatósági intézkedések kezdeményezése. 

A hatósági ellen őrzés módszere, eszközei : Adat-és információkérés (iratbemutatás, nyilatkozattételre 
való felhívás), helyszíni ellenőrzés keretén belül iratbetekintés, vezetett nyilvántartások áttekintése, a 
temető bejárása (szemle), szükség esetén fényképfelvétel készítése. Az ellenőrzésről ellenőrzési 
jegyzőkönyv készül. A hatósági ellenőrzést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
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törvény VI. fejezete, valamint a hatósági ellenőrzések egységes módszertanáról és a közigazgatási 
szankciók alkalmazásának egyes szabályairól szóló 11/2021. (V. 17.) Békés Megyei Kormányhivatal 
Vezetőjének utasítása alapján végezzük. 

Az ellen őrzési id őszak kezdete: 2023. január 1. 

Az ellen őrzési id őszak vége: 2023. december 31. 

 

3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi O sztály  

 

Élelmiszer-higiéniai szakterület  

 

Az ellen őrzés tárgya: Élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági megfelelőség ellenőrzése az 
élelmiszer-előállítás és forgalmazás területén élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági 
szempontból, élelmiszer előállításhoz és forgalmazáshoz szükséges engedélyek kiadásához 
kapcsolódó ellenőrzések (kompenzációs ellenőrzések) 

Az ellen őrzés jogalapja: Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. 
törvény 

Az ellen őrzés formája: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Az ellen őrzés ideje: 2023. január 1. – 2023. december 31. 

Az ellen őrzést végzi: élelmiszerbiztonsági felügyelő 

Az ellen őrzése helyszíne:  Élelmiszerbiztonsági szempontú kockázatbecslés alapján kiválasztott 
élelmiszer-vállalkozások 

 

Az ellen őrzés tárgya: Élelmiszerlánc Mintavételi Terv (Termékellenőrzés) 

Az ellen őrzés jogalapja: Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. 
törvény 

Az ellen őrzés formája: Mintavétel 

Az ellen őrzés ideje: 2023. január 1. – 2023. december 31. havi bontásban 

Az ellen őrzést végzi: Hatósági állatorvos, élelmiszerbiztonsági felügyelő 

Az ellen őrzése helyszíne: Az ellenőrzési és mintavételi feladatokat az Agrárminisztérium 
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára határozza meg az élelmiszerlánc-felügyeleti 
szervek számára.  

 

Az ellen őrzés tárgya: Szezonális, célellenőrzések, melyek magukba foglalják az élelmiszer-
higiéniai és élelmiszer-biztonsági megfelelőség ellenőrzését az élelmiszer-előállítás és 
élelmiszer-forgalmazás területén kiemelt időszakokban – tavaszi (Húsvéti ünnepek környékén), 
nyári és téli (Karácsonyi ünnepek környékén) – szezonálisan megadott, kiemelt szempontok 
szerint élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági szempontból 

Az ellen őrzés jogalapja: Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. 
törvény 

Az ellen őrzés formája: Helyszíni ellenőrzés és/vagy mintavétel. 

Az ellen őrzés ideje: NÉBIH által megadott időintervallumokban az ellenőrzést az ellenőrző 
szerv saját hatáskörében tervezi kockázatelemzés alapján 

Az ellen őrzést végzi: Élelmiszerbiztonsági felügyelő 

Az ellen őrzése helyszíne:  Élelmiszerbiztonsági szempontú kockázatbecslés alapján kiválasztott 
élelmiszer-vállalkozások 
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Az ellen őrzés tárgya: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által az Integrált 
Nemzeti Ellenőrzési Tervben és az Elektronikus Ütemezési és Ellenőrzési Rendszerben 
(EUER) kijelölt egységek ellenőrzése élelmiszer-higiénia és élelmiszer-biztonsági 
szempontból 

Az ellen őrzés jogalapja: Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. 
törvény 

Az ellen őrzés formája: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 

Az ellen őrzés ideje: 2023. január 1. – 2023. december 31. A kijelölt egységek ellenőrzésének 
idejét az ellenőrző szerv saját hatáskörében tervezi 

Az ellen őrzést végzi: Élelmiszerbiztonsági felügyelő, hatósági állatorvos 

Az ellen őrzése helyszíne:  EÜER-ben megadott élelmiszer-vállalkozók telephelyei 

 

Állategészségügyi és állatvédelmi szakterület  

a) Az ellen őrzés tárgya: Az állattartással kapcsolatos jogszabályokban foglalt előírások 
betartásának ellenőrzése. Monitoring mintavétel laboratóriumi vizsgálatra fertőzöttség 
felderítésére, bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségektől való mentesség 
ellenőrzése céljából. 

Az ellen őrzés jogalapja : Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. 
törvény, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

Az ellen őrzés formája : Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Az ellen őrzés ideje:  A NÉBIH által az Állatinformációs Rendszerben (ALI) kijelölt gazdálkodók 
ellenőrzését a feltöltés után a járási főállatorvos saját hatáskörében ütemezi. Eseti ellenőrzés 
bejelentés alapján történik. 

Az ellen őrzés helye: NÉBIH által az ALI-ban kijelölt gazdálkodók állattartási helyén. 

Az ellen őrzést végezi:  Hatósági állatorvos  

 

b) Az ellen őrzés tárgya: Igazolások kiadásához szükséges feltételek megvalósulásának 
ellenőrzése 

Az ellen őrzés jogalapja : Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. 
törvény 

Az ellen őrzés formája : A központi adatbázis és kérelmező által megadott aktuális adatok 
összevetése, az ellátó állatorvos által elvégzett vizsgálatok eredményének ellenőrzése 

Az ellen őrzés ideje:  Kérelemre indul, ezért nem tervezhető 

Az ellen őrzés helye: Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

Az ellen őrzést végezi:  Hatósági állatorvos  

 

c) Az ellen őrzés tárgya: Kölcsönös megfeleltetés keretében végzett ellenőrzések 

Az ellen őrzés jogalapja : A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről 
szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 

Az ellen őrzés formája : helyszíni ellenőrzés 

Az ellen őrzés ideje:  A NÉBIH által az ALI rendszerben kijelölt gazdálkodók ellenőrzését a 
feltöltés után a járási főállatorvos saját hatáskörében ütemezi 

Az ellen őrzést végezi:  Hatósági állatorvos  

 

d) Az ellen őrzés tárgya: Monitoring mintavétel laboratóriumi vizsgálatra fertőzöttség 
felderítésére, bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségtől való mentesség ellenőrzése 
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céljából 

Az ellen őrzés jogalapja : Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. 
törvény, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény  

Az ellen őrzés formája : mintavétel 

Az ellen őrzés ideje:  2023. január 1.- 2023. december 31. 

Az ellen őrzést végezi:  Hatósági állatorvos  

 

Nem tervezhet ő ellenőrzések : kistermelők ellenőrzése, panaszbejelentés kivizsgálásakor 
végzett ellenőrzések, élőállat-export során végzett ellenőrzések, újonnan nyilvántartásba vett 
élelmiszer, állategészségügyi, takarmány-vállalkozások 

 

Foglalkoztatási Osztály  

 

Az ellen őrzés tárgya:  Közfoglalkoztatás keretében történő munkavégzés a közfoglalkoztatási 
szerződésben, a hatósági szerződésben foglaltak szerinti teljesítésének ellenőrzése, az alábbiak szerint 
évente minimum 1 alkalommal: 

- önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást minden település esetében, 

- az egyéb szervezetek esetében a tárgyévben támogatásban részesülők köréből elsősorban azon 
szervezetek minimum 50%-át, melyek a megelőző évben nem kerültek ellenőrzésre, 

- a közfoglalkoztatási támogatást új szervezetként igénylő munkaadók teljes körét érintően.  

Ellenőrzési id őszak:   2023. évben folyamatban lévő támogatások 

Az ellen őrzés ütemezése:   A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásokat a Békés Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Közfoglalkoztatási 
Osztályával történő előzetes egyeztetés alapján, ütemezetten kell vizsgálni, a közfoglalkoztatási 
programok munkaerőpiaci hatósági ellenőrzéséről szóló, a BM által kiadott hatályos Eljárásrendben 
foglaltak szerint. 

Az ellen őrzés szempontrendszere:  A vonatkozó jogszabályokban és a közfoglalkoztatási 
szerződésben, a hatósági szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése 

Az ellen őrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbemutatás. 

Az ellenőrzések alkalmával készült jegyzőkönyvek, és a helyszínen készített fotók szkennelt példányai 
megküldésre kerülnek a szakmai felügyeletet ellátó Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Közfoglalkoztatási Osztálya részére. 

 

 

Népegészségügyi Osztály  

Szakterület  Ellenőrzés tárgya  Ellenőrzési 
időszak 

Egészségügyi 
igazgatás 

Az otthoni szakápolási szolgálatok ápolásszakmai, s zemélyi,  
tárgyi, szakmai környezeti feltételeinek, valamint szakmai 
tevékenységének ellen őrzése az egészségügyr ől szóló 1997. évi 
CLIV. Törvényben, a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendele tben és a 
20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben el őírtaknak megfelel ően az 
illetékessé gi területen valamennyi otthoni szakápolásra 
működési engedéllyel rendelkez ő szolgáltatónál, 
szolgáltatónként legalább 2 db betegdokumentáció sz akmai 
szempontú vizsgálatával kiegészítve.  

2023. január 1 
-december 31. 
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Egészségügyi 
igazgatás 

A nem közfinansz írozott szülészet -nőgyógyászati és szemészeti 
ellátást  
nyújtó egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában a 6 0/2003. 
(X. 20.) 
ESZCSM rendeletben meghatározott személyi, tárgyi, szakmai 
környezeti feltételek meglétének vizsgálata.  

2023. január 1 
-december 31. 

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy 

Az étrend -kiegészít őkről szóló 37/2004. (IV.26.) EszCsM 
rendeletben 
foglalt hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és a 
1924/2006/EK 
rendelet szerint engedélyzett/függ őben lév ő egészségre 
vonatkozó 
állítások ellen őrzése. Fő komponensként kalciumot és D-
vitamint, 
valamint kalciumot- magnéziumot és cinket tartalmazó 
készítmények 
esetében címkevizsgálat, célzott laboratóriumi vizs gálatokkal  
kiegészítve.  

2023. március 
1- 

május 31.  

 

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy 

Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt célcsoportot képező 
interneten forgalmazott potencianövelő termékek jelölésének és 
célzott laboratóriumi vizsgálatának elvégzése. Az étrend-
kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt 
hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata a megmintázott készítmény 
tekintetében, és az 1924/2006/EK rendelet szerint 
engedélyezett/függőben lévő egészségre vonatkozó állítások 
ellenőrzése, gyógyszer-hatóanyag tartalomra vonatkozóan célzott 
laboratóriumi vizsgálatokkal. 

2023. március 
1- 

május 31.  

 

Kozmetikum Forgalomban lév ő kozmetikai termékek címke ellen őrzése 
laborvizsgálattal kiegészítve az 1223/2009/EK rende letnek, 
valamint a 246/2013. (VII.2.) rendeletnek való megf elelés 
szempontjából.  

2023. március 1 
-november 30. 

Település - és 
környezet  
egészségügy  

Szezonálisan üzemel ő medencés fürd ők a 37/1996.(X.18.) NM 
rendelet és a közfürd ők létesítésér ől és működésér ől szóló 
121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet szerinti hatósá gi ellen őrzése, 
vízmin őség-vizsgálatok végzése és jelentések küldése.  

2023. május 1- 
október 15. 

Járványügy és 
DDD 

Minden földi kémiai szúnyogirtást végz ő vállalkozás 
tevékenységének ellen őrzése a földi kémiai szúnyogirtás 
vonatkozó jogszabályoknak való  
megfelelés és a szúnyogirtó kezelés szaksze rűségének 
vizsgálatára.  

2023. április 1-  
október 31. 

Járványügy és 
DDD 

A helyi önkormányzatok által kihelyezett, közétett,  a 
csípőszúnyogok elleni védekezésre felhívó lakossági 
tájékoztatás, közlemények meglétének ellen őrzése.  

2023. április 1-
október 31. 

Járványügy és 
DDD 

Kézfert őtlenít ő-szer adagolók ellen őrzése háziorvosi 
rendel őkben a 18/1998 NM rendelet 35. § alapján.  

2023. március 1 
-december 31. 

Kémiai biztonság A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásár ól szóló 
528/2012/EU rendelettel összhangban, vagy az e rend elet 
szerinti átmeneti id őszakban engedélyezett  biocid termékek és 
felhasználásuk célzott ellen őrzése.  

2023. január 1–
december 31. 

Kémiai biztonság Tetoválásra szánt keverékekre vonatkozó egyes 
követelményeknek a REACH rendelet X VII. melléklet 75. 

2023. január 1- 
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bejegyzés 2. oszlopának 7. és 8.  
pontjai szerinti el őírások i ellen őrzése.  

december 31. 

Kémiai biztonság A NAV központi adatszolgáltatással azonosított impo rtálók 
esetén a REACH rendelet szerinti regisztrációs és e setle ges 
engedélyezési kötelezettség ellen őrzése, valamint a CLP 
rendelet szerinti harmonizált osztályozás megfelel őségének 
(importált anyagok) és a méregközponti bejelentés 
megtételének (új importált keverékek) ellen őrzése.  

2023. II. félév 

Kémiai biztonság Részvétel a Forum REF -11egységes végrehajtási projektben 
biztonsági adatlapok ellen őrzésével.  

2023. január 1–
december 31. 

Kémiai biztonság A REACH rendelet XVII. mellékletének 71. bejegyzésé ben 
szerepl ő 1- 
metil-2-pirrolidonra vonatkozó korlátozás (NMP) ell enőrzése.  

2023. január 1–
december 31. 

Kémiai biztonság A REACH rendelet szerinti intermedier regisztrált c égek 
ellenőrzése. 

 

2023. II. félév 

Kémiai biztonság Citromsav, valamint citromsavat tartalmazó öko tisz títószerek  
osztályozásának ellen őrzése a Bizo ttság (EU) 2021/849 
felhatalmazáson alapuló rendeletével módosított 127 2/2008/EK 
rendelet (CLP rendelet) VI. melléklete alapján.  

2023. I. félév 

Kémiai biztonság A veszélyes anyagok és keverékek címkéjén szerepl ő P 
mondatok relevanciájának ellen őrzése CLP rendelet alapján.  

2023. január 1–
december 31. 

 

 

 

Gyula, időbélyegző szerint 

 

Dr. Gulyás Imre 

járási hivatalvezető 
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16. Mezőkovácsházai Járási Hivatal 

 

Kormányablak Osztály 

 

Ellenőrzés tárgya:  Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság 

kijelöléséről, valamint az egyes kormányrendelet az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 

2009. évi CXV. törvény 19/A. § (2) ellenőrzési terve alapján és eseti jelleggel ellenőrzi. 

 

Az ellen őrzést végzi:  Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Kormányablak 

Osztály 

Ellenőrzöttek köre:  

- terv szerinti ellenőrzésnél: egyéni vállalkozások tekintetében a járási hivatal illetékességi területén 

székhellyel rendelkezők közül a nemzeti adó- és vámhivatal, mint szakmai irányító által 2023. évre 

meghatározott egyéni vállalkozói hatósági ellenőrzésekről szóló országos éves tervben 

meghatározott ÖVTJ-kóddal rendelkező tevékenységet folytatók köre 

- eseti ellenőrzésnél: 451102 ÖVTJ kóddal rendelkező használt személygépjármű, könnyűgépjármű 

kiskereskedelme tevékenységi kört folytatók 

Ellenőrzés helyszíne:  

Mezőkovácsházi Kormányablak: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 169.  

Mezőhegyesi Kormányablak: 5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 11. 

Battonyai Kormányablak: 5830 Battonya, Fő u. 79-81. 

Ellenőrzés alá vont id őszak:  2022. január 1. - 2023. december 31. 

Ellenőrzést végzik : kijelölt kormányablak ügyintézők 

Ellenőrzésért felel ős:  dr. Hoffmann Erika kormányablak osztályvezető 

Ellenőrzés célja:  Evectv. a 15. § (3) bekezdésben, a 16. – 18. §-ban, a 19/A. § (1) bek foglaltak, és 

az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 54/2018. (XII.18.) 

kormányrendelet 7. – 10. §-ban foglaltak teljesülése 

Vizsgálati módszer:  elektronikusan elérhető nyilvántartások ellenőrzése, ügyfélkapun keresztüli 

adategyeztetés, idézéssel nyilatkozattétel, irat bekérés 

Ellenőrzés id őtartama:  folyamatos 

 

Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

I. 

Ellenőrzés tárgya: a levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzése. 

Az ellen őrzés célja : a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) 

bekezdése alapján a Korm. rendelet előírásai betartásának ellenőrzése. 

Az ellen őrzést végzi: Vandrásik Ágnes kormánytisztviselő és Dr. Garay Rita kormánytisztviselő 

Az ellen őrzést felügyeli: dr. Garay Rita hatósági és gyámügyi osztályvezető 
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Az ellen őrzés ütemezése: bejelentés alapján. 

Az ellen őrzés eszköze: helyszíni ellenőrzéssel 

Az ellen őrzés szempontrendszere: A Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján a megyei 

kormányhivatal járási hivatala hatáskörébe kizárólag az alábbi források tartoznak: 

- a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény 

tüzelőberendezés forrása, 

- a legfeljebb 140 kWht névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti 

kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrása, 

- az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona 

fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrása, 

- a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterhelés és 

- a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrás. 

Ellenőrzési területek: 

- az általános levegővédelmi követelmények érvényesülnek-e (Korm. rendelet 4-5. §-ai) 

- a diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesítik-e (Korm. 

rendelet 26. § (1) bek.) 

- a diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az 

ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik-e (Korm. rendelet 26. § 

  (2) bek.) 

- a bűzzel járó tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával végzik-e (Korm. 

rendelet 30. § (1)-(2) bek.) 

Az ellen őrzési id őszak kezdete: 2022. január 01. 

Az ellen őrzési id őszak vége: 2022. december 31. 

 

 

II. 

Ellenőrzés tárgya:  A járási hivatal illetékességi területén található temetők fenntartásával és 

üzemeltetetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése  

Az ellen őrzés célja:  a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény, valamint a végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglalt előírások 

teljesülésének ellenőrzése. 

Az ellen őrzést végzi:  Vandrásik Ágnes kormánytisztviselő és dr. Garay Rita kormánytisztviselő 

Az ellen őrzést felügyeli:  dr. Garay Rita hatósági és gyámügyi osztályvezető 

Az ellen őrzés ütemezése: 

2023. január 1. – 2023. június 30.:  Magyarbánhegyes, Nagybánhegyes, Mezőhegyes, Battonya, 

Kunágota, Almáskamarás, Nagykamarás 

2023. július 1. – 2023. december 31.:  Mezőkovácsháza,  Dombegyház,  Dombiratos, Kevermes, 

Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Pusztaottlaka,  
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Az ellen őrzés szempontrendszere:  Temető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 

jogszabályok betartása (nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás 

rendelkezésre áll-e, megfelelően, naprakészen vezetett-e, temetőszabályzat rendelkezésre áll-e, 

tartalma megfelelő-e, temetői térkép rendelkezésre áll-e, a megfelelő helyre kifüggesztésre került-e, a 

sírhelytáblák. sorok számozása megfelelő-e, azonosíthatóságuk a nyilvántartásban biztosított-e, 

hamvak szétszórásához van-e kijelölve külön temetőrész, ha igen, parkszerűen van-e kialakítva, 

hamvakat tartalmazó urna elhelyezésére van-e kijelölt temetési hely, rendelkezési jog időtartama 

betartott-e, ravatalozó akadálymentes-e, a búcsúztató és üzemi-technikai helyiség egy légtérben 

helyezkedik-e el, amennyiben igen zavarja-e a gyászszertartást, rendszeres takarítását elvégzik-e, 

halott hűtő berendezés rendelkezésre áll-e, a hűtés megfelelően történik-e, tájékoztatás nyitva 

tartásról, temetők rendjéről megfelelően történik-e, a temető kert jellege megőrzésre került-e, 

gépjármű várakozóhely és megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e, kerítés megfelelő-e, hulladék 

rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről megfelelően gondoskodik-e, vízvételi lehetőség 

biztosított-e, illemhely rendelkezésre áll-e, használata biztosított-e, temető üzemeltetési szerződés 

(kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban foglaltak megtartásra kerülne-e, 

jogosultságok, feltételek, szakképesítés vizsgálata. 

 

 

Foglalkoztatási Osztály: 

 

Az ellen őrzés tárgya:   Közfoglalkoztatás keretében történő munkavégzés közfoglalkoztatási 

szerződésben, hatósági szerződésben foglaltak szerinti teljesítésének ellenőrzése  

Ellenőrzési id őszak:  2023. évben folyamatban lévő támogatások 

Az ellen őrzés ütemezése:  A járási startmunka programokat az év során legalább egy alkalommal, a 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásokat pedig a BÉMKH Foglalkoztatási, Munkaügyi és 

Munkavédelmi Főosztályának Közfoglalkoztatási Osztályával történő előzetes egyeztetés alapján, 

ütemezetten kell vizsgálni, a közfoglalkoztatási programok munkaerőpiaci hatósági ellenőrzéséről 

szóló, a BM által kiadott hatályos Eljárásrendben foglaltak szerint. 

Az ellen őrzés szempontrendszere:  A vonatkozó jogszabályokban és a közfoglalkoztatási 

szerződésben, a hatósági szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése 

Az ellen őrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbemutatás. 

Az ellenőrzések alkalmával készült jegyzőkönyvek másolata, vagy szkennelt példánya megküldésre 

kerül a szakmai felügyeletet ellátó Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 

Munkavédelmi Főosztály Közfoglalkoztatási Osztálya részére. 

 

Mezőkovácsháza, időbélyegző szerint 

 

 

Béni Attila 

járási hivatalvezető 
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17. Orosházi Járási Hivatal 

 

17.1.Kormányablak Osztály 

 

Az ellen őrzés tárgya: 

Az Orosházi Járási Hivatal illetékességi területén székhellyel rendelkező, az ellenőrzés időpontjában 
működő, vagy szünetelő státuszú egyéni vállalkozók csoportja, akik az alábbi ÖVTJ kóddal rendelkező 
tevékenységek valamelyikét főtevékenységként folytatják: 

 

Ágazat,  illetve  tevékenység  megnevezése  ÖVTJ-kód  

1. Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- 
szerelés 

432201-432209 

2. Épületgépészeti szerelés 432101-432105 

3. Lakó- és nem lakóépület kivitelezése 412002 

4. Lakóingatlan, földterület közvetítése 683101 

5. Növénytermesztési szolgáltatás kézi 
erővel 

016102 

6. Kézi földmunka végzése 431202 

7. Étel házhozszállítása 532005 

 

Tekintettel arra, hogy az ellenőrizendő egyéni vállalkozók száma meghaladja a helyi éves ellenőrzésre 
fordítható kapacitást, a fenti tevékenységek valamelyikét főtevékenységként végző vállalkozók esetén 
folytatjuk le az ellenőrzést azon egyéni vállalkozók tekintetében, akiket 2020. január 1-je óta nem 
ellenőriztünk, vagy az ellenőrzés óta a fenti tevékenységek valamelyikét újként vették fel. 

Az ellen őrzés célja:  

Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (3) bekezdés a) 
pontja alapján az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének ellenőrzése. 

Az ellen őrzés id őszaka: 2023.01.01. – 2023.12.31. 

Az ellen őrzött id őszak:  2020.01.01. – 2023.12.31. 

Az ellen őrzés ütemezése:  

Az ellenőrzésben érintett egyéni vállalkozók létszámának felmérése, időszakosan, az 
ellenőrzések elvégzésére kijelölt ügyintézők egyéb feladataira tekintettel. 

Az ellen őrzés eszköze: 

Adat- és információgyűjtés, iratbekérés, iratellenőrzés. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. § (2) bekezdésére 
figyelemmel. 

Az ellen őrzés módja: 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény rendelkezései szerinti elektronikus kapcsolattartási mód. 
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Az ellen őrzés szempontrendszere: 

Az ellenőrzés kiterjed az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról 
szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében foglalt valamennyi pontra. 

A hatósági ellenőrzés keretében a Hatóság vizsgálja különösen, hogy az egyéni vállalkozó 

a) rendelkezik-e az általa bejelentett székhely, telephely, illetve fióktelep (a 
továbbiakban együtt: székhely) gazdasági tevékenység keretében történő használatára 
vonatkozó jogosultsággal, 

b) rendelkezik-e az általa bejelentett főtevékenység és egyéb tevékenység (a 
továbbiakban együtt: tevékenységi kör) folytatásához jogszabály által előírt engedéllyel, 

c) eleget tett-e az általa bejelentett tevékenységi kör folytatásához jogszabály által előírt 
bejelentési kötelezettségnek, 

d) eleget tett-e az általa bejelentett tevékenységi kör folytatásához jogszabály által előírt 
nyilvántartásba vételi kötelezettségnek, 

e) vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott személy képesítési követelményhez 
kötött  tevékenységi kör esetén rendelkezik-e a jogszabályban meghatározott képesítéssel, 
továbbá 

f) rendelkezik-e hivatalos elérhetőséggel. 

 

 

17.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

A hatósági ellen őrzés tárgya : Az üzletszerűen végzett társasház- és ingatlankezelő tevékenység. 

Az ellenőrzés célja: 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 
alapján a nyilvántartásba vett szolgáltatók adataiban bekövetkezett változások ellenőrzése a hiteles 
nyilvántartás megvalósulása érdekében, illetve az üzletszerű társasházkezelői és üzletszerű 
ingatlankezelői tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentés ellenőrzése. 

Az ellen őrzés id őszaka:  2023. január 01. - 2023. december 31. 

Az ellenőrzés eszközei: Az Ákr. VI. fejezete alapján hatósági ellenőrzéssel (nyilatkozattételre való 
felhívás, iratbemutatás, adatszolgáltatás) 

Az ellen őrzés: ütemezése:  IV. negyedév 

Az ellen őrzés szempontrendszere:  Tevékenység folytatásához szükséges a bejelentésben foglalt 
adatokban bekövetkezett változás, a nyilvántartásba vett üzletszerűen végzett társasház-kezelői vagy 
ingatlankezelői tevékenységet végző személy büntetlen előéletű, és nem áll társasház-kezelői, illetve 
ingatlankezelői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt feltételek ellenőrzése. 

A hatósági ellen őrzés tárgya:  A járási hivatal illetékességi területén található temetők fenntartásával 
és üzemeltetetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése. 

Az ellen őrzés célja:  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben foglalt előírások betartásának ellenőrzése 

Az ellen őrzés id őszaka:  2023. január 01. - 2023. december 31. 

Az ellen őrzés eszköze:  az Ákr. VI. fejezete alapján hatósági ellenőrzéssel (iratbemutatás, 
adatszolgáltatás, helyszíni szemle) 

Az ellen őrzés ütemezése: 

II. negyedév: Kardoskút, Csanádapáca, Pusztaföldvár, Gádoros, Nagyszénás, Békéssámson, 
Tótkomlós 

III. negyedév: Orosháza 



212 

Az ellen őrzés szempontrendszere:   

Temető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok betartása (nyilvántartó könyv, 
sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás rendelkezésre áll-e, megfelelően, 
naprakészen vezetett-e, temetőszabályzat rendelkezésre áll-e, tartalma megfelelő-e, temetői térkép 
rendelkezésre áll-e, a megfelelő helyre kifüggesztésre került-e, a sírhelytáblák. sorok számozása 
megfelelő-e, azonosíthatóságuk a nyilvántartásban biztosított-e, hamvak szétszórásához van-e 
kijelölve külön temetőrész, ha igen, parkszerűen van-e kialakítva, hamvakat tartalmazó urna 
elhelyezésére van-e kijelölt temetési hely,  rendelkezési jog időtartama betartott-e, ravatalozó 
akadálymentes-e, a búcsúztató és üzemi-technikai helyiség egy légtérben helyezkedik-e el, 
amennyiben igen zavarja-e a gyászszertartást, rendszeres takarítását elvégzik-e, halott hűtő 
berendezés rendelkezésre áll-e, a hűtés megfelelően történik-e, tájékoztatás nyitva tartásról, temetők 
rendjéről megfelelően történik-e, a temető kert jellege megőrzésre került-e,  gépjármű várakozóhely és 
megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e,  kerítés megfelelő-e,  hulladék rendszeres gyűjtéséről, 
elhelyezéséről és kezeléséről megfelelően gondoskodik-e,  vízvételi lehetőség biztosított-e, illemhely 
rendelkezésre áll-e, használata biztosított-e, temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés) esetén az abban foglaltak megtartásra kerülne-e, jogosultságok, 
feltételek, szakképesítés vizsgálata. 

 

 

17.3. Foglalkoztatási Osztály 

 

Az ellen őrzés tárgya:  

Közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben, hatósági szerződésben foglaltak 
szerinti teljesítésének ellenőrzése. 

Ellenőrzési id őszak:  

2023. évben folyamatban lévő támogatások. 

Az ellen őrzés ütemezése: 

A járási startmunka programokat legalább két alkalommal, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 
támogatásokat pedig a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi 
Főosztályával történő előzetes egyeztetés alapján, ütemezetten kell ellenőrizni. 

Az ellen őrzés szempontrendszere:  

Jogszabályokban és a közfoglalkoztatási szerződésben, a hatósági szerződésben foglalt 
kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. 

Az ellen őrzés eszköze:  

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbemutatás. 

Az ellenőrzések alkalmával készült jegyzőkönyvek szkennelt példánya megküldésre kerül a szakmai 
felügyeletet ellátó Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi 
Főosztály Közfoglalkoztatási Osztálya és a Munkaerőpiaci Osztálya részére. 

. 
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17.4. Népegészségügyi Osztály  

 

 

Az ellőre 
ütemezett 

ellenőrzés tárgya  

Az ellen őrzés 
tárgyához 

kapcsolódó feladat 
rövid leírása 

Az ellen őrzendő 
egységek körnek és 
számának/arányának 

meghatározása 

Ellenőrzési 
időszak 

Az ellen őrzések 
ütemezésére 
vonatkozó 
javaslat a 

kormányhivatal 
népegészségügyi 

főosztálya 
számára 

Az ellen őrzés 
javasolt 

eszköze a 
kormányhivatal 
népegészségüg

yi főosztálya 
számára 

Javaslat az ellen őrzés 
szempontrendszerére 

(jogszabályi hivatkozás, 
ellenőrzési segédlet, 

útmutató, stb. csatolása vagy 
hivatkozása) 

EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS                

Az otthoni 
szakápolási 
szolgálatok 
ápolásszakmai, 
személyi, tárgyi, 
szakmai környezeti 
feltételeinek, 
valamint szakmai 
tevékenységének 
ellenőrzése 

A 60/2003. (X.20.) 
ESzCsM 
rendeletben és a 
20/1996. (VII.26.) 
NM rendeletben 
előírt feltételek 
teljesítésének, 
továbbá a szakmai 
tevékenység 
megfelelőségének 
ellenőrzése.  

A járási 
népegészségügyi 
osztályok illetékességi 
területén, legalább 5 
db. Otthoni 
szakápolásra működési 
engedéllyel rendelkező 
szolgáltató ellenőrzése, 
szolgáltatóként 
legalább 2 db. 
Betegdokumentáció 
szakmai szempontú 
(ide értve az Eü tv. 136 
§-ban foglaltakat is) 
vizsgálatával 
kiegészítve. 

2023. 

december  

31-ig. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos. 

Helyszíni 
ellenőrzés 

A 60/2003. (X.20.) ESzCsM 
rendelet és a 20/1996. (VII.26.) 
NM rendelet  

Földi kémiai 
szúnyogirtás 
ellenőrzése 

A megyében a földi 
kémiai szúnyogirtást 
végző minden 
vállalkozás 
tevékenységének 
ellenőrzése.  

A tevékenység 
ellenőrzése legalább 1 
alkalommal. 

2023. 

október 31-
ig. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos. 

Helyszíni 
ellenőrzés 
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Lakossági 
aktivitásának 
növelése a 
szúnyogok elleni 
védekezésben 

A helyi 
Önkormányzatok 
által kihelyezett, 
közzétett, a 
csípőszúnyog elleni 
védekezésre felhívó 
lakossági 
tájékoztatás, 
közlemények 
meglétének 
ellenőrzése. 

A járási 
népegészségügyi 
osztályok illetékességi 
területén, valamennyi 
Önkormányzat 
tekintetében. 

2023. 
október 31-
ig. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos. 

Helyszíni 
ellenőrzés 

  

Kémiai Biztonság  

Biocid termékek 
jogszerű 
forgalmazásnak 
ellenőrzése 

Tiltott 
hatóanyagokat 
tartalmazó termékek 
kivonása, valamint 
jóváhagyott, 
valamint jóváhagyás 
alatt álló 
hatóanyagokat 
tartalmazó biocid 
termékek 
ellenőrzése. 

A járási 
népegészségügyi 
osztályok illetékességi 
területén biocid 
terméket forgalmazó 
nagykereskedelmi és 
kiskereskedelmi 
egységek, illetve biocid 
termékeket gyártók és 
bőr gyártók. Félévente 
minimum 4 db 

2023.január 
1.-december 
31 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos. 

Helyszíni 
ellenőrzés 

A biocid termékek 
forgalmazásáról és 
felhasználásáról 528/2012/EU 
rendelet, valamint a biocid 
termékek engedélyezésnek és 
forgalomba hozatalának egyes 
szabályairól szóló 316/2013 
(VIII.28.) Korm. rendelet 

REACH korlátozás 
szerinti 
ellenőrzése: 
tetoválásra szánt 
keverékekre 
vonatkozó egyes 
követelmények 
ellenőrzése 

A REACH rendelet 
XVII. Melléklet 75. 
bejegyzés 2. 
oszlopának 7. és 8. 
pontja szerinti 
előírások 
ellenőrzése. 
Címkekövetelménye
k ellenőrzése, 
továbbá a tetováló 
festékek beszerzési 
és forgalmazási 
körülményeinek 
megismerése az 

5 forgalmazó és/vagy 
felhasználó 

2023. január 
1.-december  
31.i 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos. 

Helyszíni 
ellenőrzés 

1907/2006/EK rendelet 
(REACH) 
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esetleges későbbi 
analitikai 
vizsgálatokkal is 
kiegészített 
ellenőrzések 
megalapozása 
érdekében. 

Importálók és 
importált termékek 
ellenőrzése 

A NAV központi 
adatszolgáltatással 
azonosított 
importálók esetében 
a REACH rendelet 
szerinti regisztrációs 
és esetleges 
engedélyezési 
kötelezettség 
ellenőrzése, 
valamint a CLP 
rendelet szerinti 
harmonizált 
osztályozás 
megfelelőségének 
és a méregközponti 
bejelentés 
megtételének 
ellenőrzése. 

A NAV által 
szolgáltatott adatok 
alapján, lehetőség 
szerint min. 10, max. 
25. db. Importőr 

2023. 
második 
félév 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos. 

Helyszíni 
ellenőrzés 

1907/2006/EK rendelet 
(REACH) 

Részvétel a 
FORUM REF-11 
egységes 
végrehajtási 
projektben: 
biztonsági 
adatlapok 
ellenőrzése 

Biztonsági 
adatlapok 
ellenőrzése 

Legalább 10 db. 
beszállító 

2023. január 
1.-december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos. 

Helyszíni 
ellenőrzés 

1907/2006/EK rendelet 
(REACH) 
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NMP korlátozás 
ellenőrzése 

REACH rendelet 
XVII. Mellékletének 
71. bejegyzésében 
szerplő 1-metil-2-
pirrolidonra 
vonatkozó 
korlátozás 
ellenőrzése. 

Ellenőrzött ipari 
szereplők: gyártók, 
továbbfelhasználók, 
forgalmazók) 

2023. január 
1.-december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos. 

Helyszíni 
ellenőrzés 

1907/2006/EK rendelet 
(REACH) 

Intermedierek 
regisztrációjának 
ellenőrzése 

A REACH rendelet 
szerint intermediert 
regisztrált cégek 
ellenőrzése. 

Ellenőrzés, ahol vannak 
intermediert regisztrált 
cégek.  

2023. II. 
félév 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos. 

Helyszíni 
ellenőrzés 

1907/2006/EK rendelet 
(REACH) 

Citromsav, 
valamint 
citromsavat 
tartalmazó öko 
tisztítószerek 
osztályozásának 
ellenőrzése 

A Bizottság (EU) 
2021/849 
felhatalmazáson 
alapuló rendeletével 
módosított 
1272/2008/EK 
rendelet (CLP 
rendelet) VI. 
melléklete alapján 
meghatározásra 
került a citromsav 
harmonizált 
osztályozása és 
címkézése.  

Legalább 10 db. termék 
ellenőrzése 

2023. január 
1.-december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos. 

Helyszíni 
ellenőrzés 

1272/2008/EK (CLP rendelet) 

Veszélyes 
anyagok és 
keverékek 
címkéjén szereplő 
P-mondatok 
relevanciájának 
ellenőrzése 

1272/2008/EK (CLP 
rendelet) 17. cikke 
alapján 
veszélyesként 
besorolt és a 
csomagolásban 
elhelyezett anyagot 
vagy keveréket 
adott esetben a 22. 
cikk szerinti, 

Legalább 10 db. termék 
ellenőrzése 

2023. január 
1.-december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos. 

Helyszíni 
ellenőrzés 

1272/2008/EK (CLP rendelet) 
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megfelelő, releváns 
óvintézkedésre 
vonatkozó 
mondatokkal kell 
ellátni. 

 

 

 

Település -egészségügy  

Szezonális és 
folyamatosan 
üzemelő 
medencés fürdők 
ellenőrzése 

A 37/1996 (X.18.) 
NM rendelet a 
közfürdők 
létesítéséről és 
működéséről szóló 
121/1996. (VII.24.) 
Korm. Rendelet 
szerinti hatósági 
ellenőrzések, 
vízminőség-
vizsgálatok végzése 
és jelentések 
küldése. 

A járási 
népegészségügyi 
osztályok illetékességi 
területén üzemelő 
valamennyi fürdő 
tekintetében. 

2023. 

január 1.-
december 
31. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos. 

Helyszíni 
ellenőrzés 

A 37/1996 (X.18.) NM rendelet 
a közfürdők létesítéséről és 
működéséről szóló 121/1996. 
(VII.24.) Korm. Rendelet 
szerinti hatósági ellenőrzések.  

Kozmetik um 

Forgalomban lévő 
kozmetikai 
termékek címke 
ellenőrzése, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve 

1223/2009/EK 
rendeletnek, 
valamint a 
264/2013. (VII.2.) 
Korm. rendeletnek 
való megfelelés 
ellenőrzése 

Minimum 5 db. Termék 
ellenőrzése 

2023. 

március 1.-
november 
30. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos. 

Helyszíni 
ellenőrzés 

1223/2009/EK rendelet, 
valamint a 246/2013. Korm. 
rendelet 

Élelmezés és táplálkozás -egészségügy  
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Csontokra ható 
étrend-kiegészítő 
készítmények 
ellenőrzése. Fő 
komponensként a 
kalciumot és D-
vitamint, valamint 
kalciumot- 
magnéziumot és 
cinket tartalmazó 
termékek esetében 
címkevizsgálat, 
valamint célzott 
laboratóriumi 
vizsg. 

Az étrend-
kiegészítőkről szóló 
37/2004. (IV.26.) 
ESzCsM 
rendeletben foglalt 
hatáskörbe tartozó 
jelölések vizsgálata 
és a 1924/2006/EK 
rendelet szerint 
engedélyezett/függő
ben lévő 
egészségre 
vonatkozó állítások 
ellenőrzése. 

Minimum 5 db. Termék 
ellenőrzése 

2023. 

március 1.-
május 31-ig. 

A vizsgálatok 
végzése az 
ellenőrzési 
időszakban 
folyamatos. 

Helyszíni 
ellenőrzés 

Az étrend-kiegészítőkről szóló 
37/2004. (IV.26.) ESzCsM 
rendelet és a 1924/2006/EK 
rendelet  

Étrend-kiegészítő 
készítmények 
közül a kiemelt 
célcsoportot 
képező interneten 
forgalmazott 
potencianövelő 
termékek 
jelölésének és 
célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatának 
elvégzése. 

Az étrend-
kiegészítőkről szóló 
37/2004. (IV.26.) 
ESzCsM 
rendeletben foglalt 
hatáskörbe tartozó 
jelölések vizsgálata 
és a 1924/2006/EK 
rendelet szerint 
engedélyezett/függő
ben lévő 
egészségre 
vonatkozó állítások 
ellenőrzése, 
gyógyszer-
hatóanyag 
tartalomra 
vonatkozó célzott 
laboratóriumi 
vizsgálat. 

Megyénként 1 db. 
Interneten forgalmazott 
potencianövelő 
készítmény vizsgálata 
próbavásárlással. 

2023. 

március 1.-
május 31-ig. 

1 db. Készítmény 
próbavásárlása 

Internetes 
megrendelés 

Az étrend-kiegészítőkről szóló 
37/2004. (IV.26.) ESzCsM 
rendelet és a 1924/2006/EK 
rendelet 
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17.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügy i Osztály 

 

Élelmiszer-higiéniai szakterület 

Az ellen őrzés tárgya: 

élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági megfelelőség ellenőrzése az élelmiszer-előállítás és 
élelmiszer-forgalmazás területén, az élelmiszer előállításához és forgalmazásához szükséges 
engedélyek kiadásához kapcsolódó megfelelőség ellenőrzése élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-
biztonsági szempontból 

Az ellen őrzés jogalapja: 

Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. tv 

Az ellen őrzés formája: 

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 

Az ellen őrzés ideje: 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által az Elektronikus Ütemezési és Ellenőrzési 
Rendszerben (EUER) meghatározott ellenőrzésre kijelölt egységek ellenőrzést az ellenőrző szerv 
saját hatáskörében tervezi. 

Az ellen őrzés helyszíne: 

Az EÜER-ben megadott élelmiszer-vállalkozók telephelyei szerinti élelmiszer vállalkozás 

Az ellen őrzést végzi: 

Munkakör szerinti hatósági állatorvos, élelmiszerbiztonsági felügyelő 

 

Állategészségügyi és állatvédelmi szakterület I. 

Az ellen őrzés tárgya: 

Az állattartással kapcsolatos jogszabályokban foglalt előírások betartásának ellenőrzése. Monitoring 
mintavétel laboratóriumi vizsgálatra fertőzöttség felderítésére, bejelentési kötelezettség alá tarozó 
állatbetegségektől való mentesség ellenőrzése céljából. 

Az ellen őrzés jogalapja: 

Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. tv. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 

Az ellen őrzés formája: 

helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Az ellen őrzés ideje: 

A NÉBIH által az Allatinformációs Rendszerben ( ALI) kijelölt gazdálkodók ellenőrzését a feltöltés után 
az osztályvezető saját hatáskörben ütemezi. 

Eseti ellenőrzés bejelentés alapján történik. 

Az ellen őrzés helye:   

NÉBIH által az ALI-ban kijelölt gazdálkodók állattartási helyén. 

Az ellen őrzést végzi: 

Munkakör szerinti hatósági állatorvos, ENAR szakügyintéző, hatósági ügyintéző 

 

Állategészségügyi szakterület II. 

Az ellen őrzés tárgya: 

Igazolások kiadásához szükséges feltételek megvalósulásának ellenőrzése. 
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Az ellen őrzés jogalapja: 

Élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. tv. 

Az ellen őrzés formája : 

A központi adatbázis és kérelmező által megadott aktuális adatok összevetése, az ellátó állatorvos 
által elvégzett vizsgálatok eredményének ellenőrzése. 

Az ellen őrzés helye: 

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály telephelye. 

Az ellen őrzés ideje: 

Nem tervezhető, kérelemre indul. 

Az ellen őrzést végzi: 

Munkakör szerinti hatósági állatorvos, ENAR szakügyintéző, hatósági ügyintéző 

 

 

Orosháza, időbélyegző szerint 

 

 

 

Lustyikné dr. Papp Anikó 

járási hivatalvezető 
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18. Sarkadi Járási Hivatal 

 

1. Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivat al Kormányablak Osztály  

 

I. Ellenőrzés tárgya:   

 

A Sarkadi Járási Hivatal illetékességi területén székhellyel rendelkező, az ellenőrzés időpontjában 
működő, vagy szünetelő státuszú egyéni vállalkozók csoportja, akik az alábbi ÖVTJ- kóddal 
rendelkező tevékenységek valamelyikét folytatják: 

 

Ágazat, illetve tevékenység megnevezése  ÖVTJ-kód  

Víz-,gáz-,fűtés-,légkondicionáló-szerelés 432201-432209 

Épületgépészeti szerelés 432101-432105 

Lakó-és nem lakóépület kivitelezése 412002 

Lakóingatlan, földterület közvetítése 683101 

Növénytermesztési szolgáltatás kézi erővel 016102 

Kézi földmunka végzése 431202 

Étel házhozszállítása 532005 

 

A tevékenységüket 2020. január 01-ét követően elkezdő, a feltüntetett tevékenységek valamelyikét 
főtevékenységként folytató vállalkozók esetén. 

II. Az ellen őrzés célja:  

Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének ellenőrzése. 

III. Ellenőrzési id őszak:   

Az ellenőrzés tervezett időszaka:  2023. január 1 - 2023. december 31. 

Az ellenőrzött időszak:    2020. január 1 - 2023. december 31. 

IV. Az ellen őrzés ütemezése:  

2023. január 9-től 2023. december 31-ig, időszakosan, az ellenőrzések elvégzésére kijelölt ügyintéző 
egyéb feladataira tekintettel. 

V. Az ellen őrzés eszköze:   

Adat- és információgyűjtés, iratbekérés, iratellenőrzés. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. § (2) bekezdésére 
figyelemmel. 

VI. Az ellen őrzés módja:  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény rendelkezései szerinti elektronikus kapcsolattartási mód 

VII. Az ellen őrzés szempontrendszere: 

Az ellenőrzés kiterjed az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 
254/2018. (XII.18.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdésében foglalt valamennyi pontra.  

A hatósági ellenőrzés keretében a Hatóság vizsgálja különösen, hogy az egyéni vállalkozó 
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a) rendelkezik-e az általa bejelentett székhely, telephely, illetve fióktelep (a továbbiakban együtt: 
székhely) gazdasági tevékenység keretében történő használatára vonatkozó jogosultsággal, 

b) rendelkezik-e az általa bejelentett főtevékenység és egyéb tevékenység (a továbbiakban együtt: 
tevékenységi kör) folytatásához jogszabály által előírt engedéllyel, 

c) eleget tett-e az általa bejelentett tevékenységi kör folytatásához jogszabály által előírt bejelentési 
kötelezettségnek, 

d) eleget tett-e az általa bejelentett tevékenységi kör folytatásához jogszabály által előírt 
nyilvántartásba vételi kötelezettségnek, 

e) vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott személy képesítési követelményhez kötött 
tevékenységi kör esetén rendelkezik-e a jogszabályban meghatározott képesítéssel, továbbá 

f) rendelkezik-e hivatalos elérhetőséggel. 

 

2. Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivat al Hatósági és Gyámügyi Osztály  

 

2/1. Ellenőrzés tárgya:  A járási hivatal illetékessége területén fellelhető egyházi és köztemetők 
fenntartása és temető üzemeltetése, temetkezési szolgáltatása. 

Az ellen őrzés célja: A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény (továbbiakban: Tv.), valamint a végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben 
(továbbiakban: Korm. r.) foglalt előírások ellenőrzése 

Ellenőrzési id őszak: 2023. 01. 01 - 2023. 12. 31. 

Az ellen őrzés ütemezése:  járás területén lévő 6 db temető ellenőrzése 

Az ellen őrzés eszköze: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 99. § 
alapján helyszíni ellenőrzéssel, iratbemutatással. 

Az ellen őrzés szempontrendszere:  

Temető (fenntartói) tulajdonosi, üzemeltetői viszonyai - Tv. 4-5. §. 

Köztemető használati rendjének szabályozása (temetőszabályzat vagy önk. rendelet) - Tv. 6. § (4) 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei, szerződésben foglaltak teljesülése - Tv. 39. § 
(2), Tv. 7. § (3), Korm. r. 55. § (3) 

A temető kert gondozottságának jellemzése - Tv. 6. § (2), Korm. r. 2. § (1)  

Temetőhöz vezető utak minősége, gépjárművel járhatóak-e, parkolás - Tv. 13. §, Korm. r. 3. § (1) 

Temető bekerítése, lehatárolása - Tv. 13. § (1), Korm. r. 3. § (3), 8. § (1)  

Elhunyt hűtésének biztosítása - Korm. r. 5. § (3)-(4) 

Ravatalozó kialakítása (akadálymentesítés, technikai berendezések, takarítás, fertőtlenítés) 
búcsúztató és technikai helyiség kialakítása (zavartalan gyászszertartás biztosítása) - Tv. 13. § (1), 
16. § d), Korm. r. 5. § (1)-(2), (5)-(6) 

Hulladék gyűjtése, elhelyezése és elszállítása (hulladékgyűjtő tartályok ellenőrzése) -Tv. 16. § j) pont, 
Korm. r. 4. § (1) 

Vízvételi lehetőség (150 méterenként) - Tv. 9. § (1) bek. f) pont, Korm. r. 4. § (2)  

Sírboltkönyv, nyilvántartó könyv, befogadói nyilatkozatról vezetett nyilvántartás naprakész vezetése, 
kötelező tartalmi elemei  - Tv. 18. §, Korm. r. 41. § 

Temetési hely feletti rendelkezési jog (min. 10 év hamvasztásos, 25 év egyéb temetés esetén) - Tv. 
22. § (4), Korm. r. 18. § 

Temető szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak mértéke, 
temetőgondnoki feladatok) - Tv. 6. § (4), 16. §, Korm. r. 41/A. § 

Temetői térkép (vázrajz) kifüggesztése, olvashatósága, változások rögzítése - Korm. r. 17. § (1)-(3) 
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Sírhelytáblák, sorok számozása, azonosíthatóságuk a nyilvántartásban biztosított-e - Korm. r. 10. § 
(1)-(2) 

Temető nyitva tartás idejéről, rendjéről szóló tájékoztatás - Korm. r. 17. § (3)  

Előírt jogosultságok, szakképesítések - Tv. 17. § (1), Korm. r. 54. § (1) 

Talajvíz szintjének mérése (havi rendszeresség, mért adatok nyilvántartása) - Korm. r. 1. § (1), 11. § 
(7) 

 

2/2. Ellenőrzés tárgya:  A levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzése 

Az ellen őrzés célja: A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) 
bekezdése alapján Korm. rendelet előírásai betartásának ellenőrzése 

Ellenőrzési id őszak: 2023. 01. 01 - 2023. 12. 31. 

Az ellen őrzés ütemezése: bejelentés alapján folyamatosan 

Az ellen őrzés eszköze: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 99. § 
alapján helyszíni ellenőrzéssel. 

Az ellen őrzés szempontrendszere:  

A Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala hatáskörébe 
kizárólag az alábbi források tartoznak: 

- a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény 
tüzelőberendezés forrása, 

- a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag 
füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrása, 

- az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona 
fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrása, 

- a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterhelés és 

- a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrás. 

Ellenőrzési területek: 

- az általános levegővédelmi követelmények érvényesülnek-e (Korm. rendelet 4-5. §-ai) 

- a diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesítik-e (Korm. 
rendelet 26. § (1) bek.) 

- a diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az 
ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik-e (Korm. rendelet 26. § (2) 
bek.) 

- a bűzzel járó tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával végzik-e (Korm. rendelet 
30. § (1)-(2) bek.) 

 

3. Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivat al Foglalkoztatási Osztály  

 

Az ellenőrzés tárgya:  Közfoglalkoztatás keretében történő munkavégzés ellenőrzése.  

Ellenőrzési időszak:   2023. évben, folyamatban lévő támogatások. 

Az ellenőrzés ütemezése:  A járási startmunka programokat az érintett települési 
önkormányzatok tekintetében az év során minimum egy alkalommal, a 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatások esetén az új 
foglalkoztatók mindegyikénél legalább egy alkalommal, a korábbi, 
nem önkormányzati partnerek esetén a közfoglalkoztatók 20 %-ánál 
szükséges ellenőrizni.  

Az ellenőrzés nem érinti az országos közfoglalkoztatási programok 
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keretében megvalósuló közfoglalkoztatást. 

A vizsgálatot, az ellenőrzést a közfoglalkoztatási programok 
munkaerőpiaci hatósági ellenőrzéséről szóló, a BM által kiadott 
hatályos Eljárásrendben foglaltak szerint kell végezni 

Az ellenőrzés  

szempontrendszere:  Vonatkozó jogszabályokban és a közfoglalkoztatási szerződésben, a 
hatósági szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének 
ellenőrzése. 

Az ellenőrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratok, dokumentumok 
bemutattatása, fényképfelvétel készítése. 

 

Az ellenőrzések alkalmával készült jegyzőkönyvek másolata, vagy szkennelt példánya megküldésre 
kerül a szakmai felügyeletet ellátó Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 
Munkavédelmi Főosztály Közfoglalkoztatási Osztálya, valamint Munkaerőpiaci Osztálya részére. 

 

 

Sarkad, időbélyegző szerint 

 

 

Dr. Sipos Lajos 

járási hivatalvezető 

 



225 

 

19. Szarvasi Járási Hivatal 

 

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY  

 

Ellenőrzés tárgya:   

A Szarvasi Járási Hivatal illetékességi területén székhellyel rendelkező, az ellenőrzési időszakban az 
ellenőrzés időpontjában működő vagy szünetelő státuszú egyéni vállalkozók tevékenységének 
ellenőrzése, mely egyéni vállalkozók az alábbi ÖVTJ kóddal rendelkező tevékenységek valamelyikét 
főtevékenységként folytatják: 

Megnevezés  ÖVTJ-kód  

1. Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 432201-432209 

2. Épületgépészeti szerelés 432101-432105 

3. Lakó- és nem lakóépület kivitelezése 412002 

 

Az ellenőrzésre elsősorban a fenti tevékenységek valamelyikét főtevékenységként folytató 2020. 
január 1-je óta nem ellenőrzött, vagy az ellenőrzés óta a fenti tevékenységek valamelyikét újként 
felvevő egyéni vállalkozók vonatkozásában kerül sor.  

Az ellenőrzés kiterjed az ellenőrzésre kijelölt egyéni vállalkozó összes folytatott tevékenységére. 

Amennyiben ezen egyéni vállalkozók darabszáma meghaladja a helyi éves ellenőrzési kapacitást, 
más helyi szempontok alapján szűkített vállalkozók esetén kerül lefolytatásra az ellenőrzés. 

Az ellen őrzés célja:  

Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) 3/A. § 
(3) bekezdés a) pontja, továbbá az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő 
részletszabályokról szóló 254/2018. (XII.18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének ellenőrzése. 

Ellenőrzési id őszak:   

- Az ellenőrzés tervezett időszaka: 2023.01.01 - 2023.12.31.  

Az ellen őrzött id őszak:    

Az ellenőrzés során elsősorban az kerül vizsgálatra és ellenőrzésre, hogy a fent megjelölt 
ÖVTJ-kódú főtevékenységet végző egyéni vállalkozó működése, bármely időponttal elkezdett 
és még be nem fejezett tevékenysége, bejelentett adatai az ellenőrzési időszakban 
megfelelnek-e a jogszabályi rendelkezéseknek. 

Az ellen őrzés módja: 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény rendelkezései szerinti elektronikus kapcsolattartás szabályai kerülnek az ellenőrzés során 
végrehajtásra. 

Az ellen őrzés ütemezése: 

Az ellenőrzésben érintett egyéni vállalkozók létszámának felmérése, ütemezése időszakosan, az 
ellenőrzések elvégzésére kijelölt ügyintézők egyéb feladataira tekintettel a helyi éves ellenőrzési 
kapacitásnak megfelelően történik.  

Az ellen őrzés eszköze és formája:   

Iratanyag vizsgálat, iratbekérés, iratellenőrzés, adat- és információgyűjtés, adatszolgáltatás kérés 
elektronikus úton, elektronikusan elérhető hatósági nyilvántartások felhasználása. 

Az ellen őrzés szempontrendszere különösen: 
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- 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 
közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van-e olyan, aki az 
előírt képesítéssel rendelkezik (Evectv. 16.§ (2) bekezdés, Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés e) 
pontja), 

- ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati 
rendeletet - hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély 
birtokában kezdheti meg, illetve végezheti (Evectv. 15.§ (3) bekezdés, Korm. rendelet 7. § (2) 
bekezdés b), c) és d) pontjai), 

- 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 székhelye, telephelye és fióktelepe tekintetében a használati 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) bekezdés, Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja), 

- az egyéni vállalkozó rendelkezik-e hivatalos elérhetőséggel (Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés f) 
pontja. 

 

 

HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY  

Ellenőrzés tárgya:  a járási hivatal illetékességi területén fellelhető egyházi és köztemetők 
fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok, valamint a temetkezési szolgáltatások 
ellátásának ellenőrzése 

Az ellen őrzés célja:  a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény (továbbiakban: tv.), valamint a végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rend.-ben 
(továbbiakban: Korm. rend.) foglalt előírások ellenőrzése. 

Ellenőrzési id őszak:  2023. január 1. - 2023. december 31. 

Az ellen őrzés ütemezése:  2023. I - III. negyedév: Békésszentandrás, Szarvas, Csabacsűd, 
Kondoros.  

Az ellen őrzés eszközei: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(továbbiakban: Ákr.)  99. § alapján helyszíni ellenőrzéssel, iratbemutatással. 

Az ellen őrzés szempontrendszere : 

- Nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás rendelkezésre 
áll-e, megfelelően, naprakészen vezetett-e (tv. 16. § f), tv. 18. §, Korm. rend 41. § (1));  

- Temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak 
mértéke, temetőgondnoki feladatok, kötelezettségek) rendelkezése áll-e, tartalmát tekintve a 
tv. és korm. rend.-ben foglaltaknak megfelel-e (tv. 6. § (4), tv. 16. §, Korm. rend 41/A. §); 

- Temetői térkép rendelkezésre áll-e (Korm.r. 17§ (1)); Sírhelytáblák, sorok számozása 
megfelelő-e (Korm. r. 10. § (2); 

- Rendelkezési jog időtartama betartott-e (tv. 22. § (4), Korm. rend. 18. § (1));  

- Ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató helyiség, technikai helyiség) rendszeres takarítását 
elvégzik-e (Korm. r. 5.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) bekezdés Korm. r. 5.§ (6), tv. 16. § d);  

- Hűtés megfelelő-e (Korm.r. 5.§ (3));  

- Tájékoztatás nyitvatartási időről, temetők rendjéről megfelelően történik-e (Korm.r. 17.§ (3));  

- Fásítás megfelelő mértékű-e (Korm.r. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); 
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- Parkoló rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); 

- Megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1));  

- Kerítés megfelelő-e (Korm.r. 3.§ (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) (Korm.r. 8. § (1) lezárt temető)); 

- Hulladékgyűjtés megfelelően történik-e (Korm.r. 4.§ (1), tv. 16. § j));  

- Vízvételi lehetőség biztosított-e (Korm.r. 4.§ (2), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1)); 

- Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban 
foglaltak megtartásra kerülne-e (Korm.r. 55.§ (3), tv. 39. §); 

- Jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. r. 54. § (1) tv. 17. §). 

- Telephely megfelelően kialakított-e (Korm. r. 47.- 48.§); 

- Tevékenységet engedélyező határozat (száma, kelte) a végzett tevékenység az engedélyben 
foglaltaknak megfelelően történik-e (tv. 30. § (1)); 

- Milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása (tv. 25. §);  

- Ügyfélfogadás (helyisége, rendje) megfelelően történik-e (Korm. r. 47.§ (1), (2), tv. 26. § (2)); 
Kellékbemutató helyiséget kialakítottak-e (Korm. r. 47. § (1), tv. 26. § (3)); 

- Halott szállítása megfelelően történik-e (Korm. r. 43. § tv. 35. §)  

- Halott-szállító jármű (tisztítása, fertőtlenítése, naplóvezetés) megfelelő-e (Korm. r. 44.§ (1), 45. 
§ (3) tv. 35. §);  

- Alkalmazottak, szakképesítése (Korm. r. 51. § (1) tv. 26. § (1));  

- Vagyoni biztosíték rendelkezésre áll-e (Korm. r. 52. §, 53. § tv. 30. §); 

- Kifogásolható közegészségügyi (higiénés) körülmény esetén az Ákr. 101. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglaltak szerint jegyzőkönyv erre vonatkozó része megküldendő a járási 
népegészségügyi osztály részére. 

 

 

FOGLALKOZTATÁSI  OSZTÁLY  

Az ellen őrzés tárgya:  Közfoglalkoztatás keretében történő munkavégzés közfoglalkoztatási 
szerződésben, hatósági szerződésben foglaltak szerinti teljesítésének ellenőrzése 

Az ellen őrzési id őszak: 2023. évben folyamatban lévő támogatások 

Az ellen őrzés ütemezése:  A járási startmunka programokat évente legalább két alkalommal, a 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásokat pedig a BÉMKH Foglalkoztatási, Munkaügy és 
Munkavédelmi Főosztályának Közfoglalkoztatási Osztályával történő előzetes egyeztetés alapján 
ütemezetten kell ellenőrizni, a közfoglalkoztatási programok munkaerő-piaci hatósági ellenőrzéséről 
szóló, a BM által kiadott hatályos eljárásrendben foglaltak szerint. 

Az ellen őrzés szempontrendszere:  A vonatkozó jogszabályokban és a közfoglalkoztatási 
szerződésben, a hatósági szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése 

Az ellen őrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbemutatás 

Az ellenőrzések alkalmával készült jegyzőkönyvek másolata, vagy szkennelt példánya és az 
elkészített fotódokumentáció megküldésre kerül a szakmai felügyeletet ellátó Békés Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Munkaügy és Munkavédelmi Főosztály Közfoglalkoztatási 
Osztályának. 

 

Szarvas, időbélyegző szerint 

 

Gaál Roland 

járási hivatalvezető 
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20. Szeghalmi Járási Hivatal 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivata l Kormányablak Osztály 

 

Ellenőrzés tárgya:   

A Szeghalmi Járási Hivatal illetékességi területén székhellyel rendelkező, az ellenőrzés időpontjában 
működő, vagy szünetelő státuszú egyéni vállalkozók csoportja, akik az alábbi ÖVTJ- kóddal 
rendelkező tevékenységek valamelyikét főtevékenységként folytatják: 

432201-432209 Víz-,gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés 

432101-432105 Épületgépészeti szerelés 

412002 Lakó- és nem lakó épület kivitelezése 

Az ellen őrzés célja:  

Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének ellenőrzése. 

Ellenőrzési id őszak:   

Az ellenőrzés tervezett időszaka: 2023. január 1-2023. december 31. 

Az ellenőrzött időszak: Elsősorban azok tevékenységét kell ellenőrizni, akiket a járási hivatal 2020. 
január 1. napja óta nem ellenőrzött, vagy az ellenőrzés óta a fenti tevékenységek valamelyikét újként 
vették fel.  

Az ellen őrzés ütemezése:  

2023. január 1-től 2023. december 31-ig, időszakosan, az ellenőrzések elvégzésére kijelölt ügyintézők 
egyéb feladataira tekintettel. 

Az ellen őrzés eszköze:   

Adat- és információgyűjtés, iratbekérés, iratellenőrzés. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. § (2) bekezdésére 
figyelemmel. 

Az ellen őrzés szempontrendszere: 

Az ellenőrzés kiterjed az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 
254/2018. (XII.18.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdésében foglalt valamennyi pontra.  

A hatósági ellenőrzés keretében a Hatóság vizsgálja különösen, hogy az egyéni vállalkozó 

a) rendelkezik-e az általa bejelentett székhely, telephely, illetve fióktelep (a továbbiakban együtt: 
székhely) gazdasági tevékenység keretében történő használatára vonatkozó jogosultsággal, 

b) rendelkezik-e az általa bejelentett főtevékenység és egyéb tevékenység (a továbbiakban együtt: 
tevékenységi kör) folytatásához jogszabály által előírt engedéllyel, 

c) eleget tett-e az általa bejelentett tevékenységi kör folytatásához jogszabály által előírt bejelentési 
kötelezettségnek, 

d) eleget tett-e az általa bejelentett tevékenységi kör folytatásához jogszabály által előírt 
nyilvántartásba vételi kötelezettségnek, 

e) vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott személy képesítési követelményhez kötött 
tevékenységi kör esetén rendelkezik-e a jogszabályban meghatározott képesítéssel, továbbá 

f) rendelkezik-e hivatalos elérhetőséggel. 
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Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivata l Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

 

Ellenőrzés tárgya: 

A járási hivatal illetékessége területén fellelhető egyházi és köztemetők fenntartása és temető 
üzemeltetése, temetkezési szolgáltatása. 

Az ellen őrzés célja: 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: 
törvény), valamint a végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rend.-ben (továbbiakban: Korm. 
rend.) foglalt előírások ellenőrzése. 

Ellenőrzési id őszak: 

2023. január 1. - 2023. december 31. 

Az ellen őrzés ütemezése: 

Szeptember 1. - november 30.  

Bucsa, Kertészsziget, Körösújfalu településeken temető fenntartás és üzemeltetés ellenőrzése, 
továbbá valamennyi járási illetékességű település temetkezési szolgáltatójának ellenőrzése. 

Az ellen őrzés eszköze: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján helyszíni ellenőrzéssel. 

Az ellen őrzés szempontrendszere: 

• nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás rendelkezésre 
áll-e, megfelelően, naprakészen vezetett-e (törvény 16. § f), törvény 18. §, Korm. rend 41. § 
(1); 

• temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak 
mértéke, temetőgondnoki feladatok, kötelezettségek) rendelkezése áll-e, tartalmát tekintve a 
törvény és Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel-e (törvény 6. § (4), törvény 16. §, Korm. 
rend 41/A. § 

• temetői térkép rendelkezésre áll-e (Korm.rendelet17§ (1); sírhelytáblák, sorok számozása 
megfelelő-e (Korm.rendelet. 10. § (2); rendelkezési jog időtartama betartott-e (törvény 22. § 
(4), Korm. rend. 18. § (1); ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató helyiség, technikai helyiség) 
rendszeres takarítását elvégzik-e (Korm.rendelet5.§ (1), törvény 6. § (1), törvény 13. § (1) 
bekezdés Korm. r. 5.§ (6), törvény 16. § d); hűtés megfelelő-e (Korm.rendelet5.§ (3);  

• tájékoztatás nyitvatartásról, temetők rendjéről megfelelően történik-e (Korm.rendelet17.§ (3); 
fásítás megfelelő mértékű-e (Korm.rendelet10. § (3), törvény 6. § (1), törvény 13. § (1); 

• parkoló rendelkezésre áll-e (Korm.rendelet 3. § (1), törvény 6. § (1), törvény 13. § (1); 

• megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm.rendelet 3. § (1), törvény 6. § (1), törvény 

• 13. § (1)); kerítés megfelelő-e (Korm.rendelet3.§ (3), törvény 6. § (1), törvény 13. § (1) 
(Korm.rendelet8. § (1) lezárt temető; 

• hulladékgyűjtés megfelelően történik-e (Korm.rendelet 4.§ (1), törvény 16. § j); vízvételi 
lehetőség biztosított-e (Korm.rendelet4.§ (2), törvény 6. § (1), törvény 13. § (1); 

• temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban 
foglaltak megtartásra kerülne-e (Korm.rendelet55.§ (3), törvény 39. §; 

• jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. r. 54. § (1) törvény 17. §; 

• telephely megfelelően kialakított-e (Korm.rendelet 47.- 48.§; 

• tevékenységet engedélyező határozat (száma, kelte) a végzett tevékenység az engedélyben 
foglaltaknak megfelelően történik-e (törvény 30. § (1); 
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• milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása (törvény 25. §); ügyfélfogadás (helyisége, 
rendje) megfelelően történik-e (Korm.rendelet 47.§ (1), (2), törvény 26. § (2); kellékbemutató 
helyiséget kialakítottak-e (Korm.rendelet 47. § (1), törvény 26. § (3); halott szállítása 
megfelelően történik-e (Korm.rendelet 43. § törvény 35. §) halott-szállító jármű (tisztítása, 
fertőtlenítése, naplóvezetés) megfelelő-e (Korm.rendelet 44.§ (1), 45. § (3) törvény 35. §; 
alkalmazottak, szakképesítése (Korm.rendelet 51. § (1) törvény 26. § (1); vagyoni biztosíték 
rendelkezésre áll-e (Korm.rendelet 52. §, 53. § törvény 30. §. 

Az ellen őrzést végzi: Pál István kormánytisztviselő, Czibrik Zsófia Márta kormánytisztviselő 

Az ellen őrzést felügyeli: dr. Schweiczer Ildikó hatósági és gyámügyi osztályvezető 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivata l Foglalkoztatási Osztály 

 

 

Az ellen őrzés tárgya: 

Az állami foglakoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e 
szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.18) Korm. rendelet 11. § (1) 
bekezdés hb)-hc) pontja alapján a közfoglalkoztatás keretében történő munkavégzés 
közfoglalkoztatási szerződésben és a hatósági szerződésben foglaltak szerinti teljesítésének 
ellenőrzése. 

Ellenőrzési id őszak: 

2023. január 01 - 2023. december 31. 

Az ellen őrzés ütemezése: 

2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig a járási startmunka programokat az év során 
legalább egy alkalommal, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásokat pedig a Békés 
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának 
Közfoglalkoztatási Osztályával történő előzetes egyeztetés alapján ütemezetten kell vizsgálni a 
közfoglalkoztatási programok munkaerőpiaci hatósági ellenőrzéséről szóló, Belügyminisztérium által 
kiadott hatályos eljárásrendben foglaltak szerint. 

Az ellen őrzés szempontrendszere: 

A vonatkozó jogszabályokban, a hatósági szerződésben valamint a közfoglalkoztatási szerződésben 
foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. 

Az ellen őrzés eszközei: 

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbemutatás.  

Az ellenőrzések alkalmával felvett jegyzőkönyvek másolata megküldésre kerül a Békés Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának Közfoglalkoztatási 
Osztálya részére. 

 

 

Szeghalom, időbélyegző szerint 

 

 

 

Détárné Molnár Andrea 

járási hivatalvezető 
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