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A hatósági ellenőrzési terv tartalmi elemeit a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

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

részletezi. A Ket. 91. § (3) bekezdése alapján a hatóság az ellenőrzési tervet a hivatal 

honlapján és az ügyfélfogadásra alkalmas helyen teszi közé oly módon, hogy az ne 

veszélyeztesse az ellenőrzések célját. 

 

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal  

Törzshivatal 

 

Hatósági Főosztály 

 

2015. február  

1.  

Ellenőrzés tárgya: Telepengedélyezési eljárások jogszerűségének vizsgálata 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Mátraverebélyi Polgármesteri Hivatal 

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban 

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján  

Ellenőrzést végzi: Tóth Eszter  

 

2015. március 

1.  

Ellenőrzés tárgya: Telepengedélyezési eljárások jogszerűségének vizsgálata 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Bujáki Polgármesteri Hivatal  

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban  

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján  

Ellenőrzést végzi: Tóth Eszter  

 

2. 

Ellenőrzés tárgya: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. alkalmazása az adóügyi 

hatósági eljárásokban 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Szendehelyi Közös Önkormányzati 

Hivatal  

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban  

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján  

Ellenőrzést végzi: Papp Ildikó 

 

3. 

Ellenőrzés tárgya: Szabálysértési ügyintézés jogszerűségének teljes körű vizsgálata 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Pásztói Járási Hivatala 

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban 

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján 

Ellenőrzést végzi: Szolnoki Andrea 

 

4. 

Ellenőrzés tárgya: A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013 évi CLXV. tv. 

hatálya alá tartozó panaszügyekben lefolytatott eljárások vizsgálata 
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Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Ságújfalui Közös Önkormányzati 

Hivatal 

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban  

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján  

Ellenőrzést végzi: dr. Ispán Eszter 

 

2015. április 

1. 

Ellenőrzés tárgya: Telepengedélyezési eljárások jogszerűségének vizsgálata 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Ceredi Közös Önkormányzati Hivatal  

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban  

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján  

Ellenőrzést végzi: Tóth Eszter  

 

2. 

Ellenőrzés tárgya: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. alkalmazása az adóügyi 

hatósági eljárásokban 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Berkenyei Közös Önkormányzati 

Hivatal  

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban  

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján  

Ellenőrzést végzi: Papp Ildikó 

 

3. 

Ellenőrzés tárgya: Jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárással kapcsolatos 

tevékenység vizsgálata 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal  

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban 

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján 

Ellenőrzést végzi: Kunné Páger Judit 

 

4. 

Ellenőrzés tárgya: Anyakönyvi ügyintézés teljes körű vizsgálata  

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Kazári Közös Önkormányzati Hivatal  

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban 

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján 

Ellenőrzést végzi: Ábel Éva   

 

5. 

Ellenőrzés tárgya: A vezetési jogosultság szünetelésének elrendelése jogerős bírósági, 

illetőleg szabálysértési döntések alapján, a nyilvántartás adatainak kezelése  

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Balassagyarmati Járási Hivatala  

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban  

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján 

Ellenőrzést végzi: Szolnoki Andrea 
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2015. május 

 

1. 

Ellenőrzés tárgya: első fokú hatósági eljárás témakörben átfogó (komplex) hatósági 

ellenőrzés 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Szécsényi Járási Hivatala 

Ellenőrzés jellege: komplex vizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban  

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat és iratbekérés útján  

Ellenőrzést végzi: Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának érintett 

munkatársai  

Koordinálásáért és az összefoglaló anyag elkészítéséért felelős: dr. Ispán Eszter    

 

2.  

Ellenőrzés tárgya: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. alkalmazása az adóügyi 

hatósági eljárásokban 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Mátramindszenti Közös 

Önkormányzati Hivatal  

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban  

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján  

Ellenőrzést végzi: Papp Ildikó 

 

3. 

Ellenőrzés tárgya: Kereskedelmi tevékenység végzéséhez kapcsolódóan a működési 

engedélyezési eljárások lefolytatásának ellenőrzése 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Karancsaljai Közös Önkormányzati 

Hivatal  

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban 

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján 

Ellenőrzést végzi: Kunné Páger Judit 

 

4. 

Ellenőrzés tárgya: A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013 évi CLXV. tv. 

hatálya alá tartozó panaszügyekben lefolytatott eljárások vizsgálata 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Etesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban  

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján  

Ellenőrzést végzi: dr. Ispán Eszter 

 

 

2015. június 

1. 

Ellenőrzés tárgya: A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013 évi CLXV. tv. 

hatálya alá tartozó panaszügyekben lefolytatott eljárások vizsgálata 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Mihálygergei Közös Önkormányzati 

Hivatal 

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban  
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Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján  

Ellenőrzést végzi: dr. Ispán Eszter 

 

2. 

Ellenőrzés tárgya: Anyakönyvi ügyintézés teljes körű vizsgálata  

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal  

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban 

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján 

Ellenőrzést végzi: hatósági ügyintéző  

 

3. 

Ellenőrzés tárgya: Kereskedelmi tevékenység végzéséhez kapcsolódóan a működési 

engedélyezési eljárások lefolytatásának ellenőrzése 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Nagyoroszi Közös Önkormányzati 

Hivatal  

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban 

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján 

Ellenőrzést végzi: Kunné Páger Judit 

 

 

2015. szeptember 

1. 

Ellenőrzés tárgya: Telepengedélyezési eljárások jogszerűségének vizsgálata 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Nagylóci Közös Önkormányzati 

Hivatal 

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban  

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján  

Ellenőrzést végzi: Tóth Eszter  

 

2. 

Ellenőrzés tárgya: Jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárással kapcsolatos 

tevékenység vizsgálata 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Etesi Közös Önkormányzati Hivatal  

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban 

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján 

Ellenőrzést végzi: Kunné Páger Judit 

 

3. 

Ellenőrzés tárgya: A vezetési jogosultság szünetelésének elrendelése jogerős bírósági, 

illetőleg szabálysértési döntések alapján, a nyilvántartás adatainak kezelése 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Bátonyterenyei Járási Hivatala  

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban  

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján 

Ellenőrzést végzi: Szolnoki Andrea 

 

4. 
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Ellenőrzés tárgya: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. alkalmazása az adóügyi 

hatósági eljárásokban 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Mihálygergei Közös Önkormányzati 

Hivatal  

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban  

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján  

Ellenőrzést végzi: Papp Ildikó 

 

5.  

Ellenőrzés tárgya: Anyakönyvi ügyintézés teljes körű vizsgálata  

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Rétsági Polgármesteri Hivatal  

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban 

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján 

Ellenőrzést végzi: hatósági ügyintéző   

 

 

6.  

Ellenőrzés tárgya: A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013 évi CLXV. tv. 

hatálya alá tartozó panaszügyekben lefolytatott eljárások vizsgálata 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Ceredi Közös Önkormányzati Hivatal 

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban  

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján  

Ellenőrzést végzi: dr. Ispán Eszter 

 

2015. október 

1. 

Ellenőrzés tárgya: első fokú hatósági eljárás témakörben átfogó (komplex) hatósági 

ellenőrzés 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Rétsági Járási Hivatala 

Ellenőrzés jellege: komplex vizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban  

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat és iratbekérés útján  

Ellenőrzést végzi: Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának érintett 

munkatársai  

Koordinálásáért és az összefoglaló anyag elkészítéséért felelős: Kunné Páger Judit     

 

2. 

Ellenőrzés tárgya: A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013 évi CLXV. tv. 

hatálya alá tartozó panaszügyekben lefolytatott eljárások vizsgálata 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Kállói Közös Önkormányzati Hivatal 

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban  

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján  

Ellenőrzést végzi: dr. Ispán Eszter 

 

3. 

Ellenőrzés tárgya: Telepengedélyezési eljárások jogszerűségének vizsgálata 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Diósjenői Polgármesteri Hivatal 
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Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban  

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján  

Ellenőrzést végzi: Tóth Eszter  

 

4. 

Ellenőrzés tárgya: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. alkalmazása az adóügyi 

hatósági eljárásokban 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Ludányhalászi Közös Önkormányzati 

Hivatal  

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban  

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján  

Ellenőrzést végzi: Papp Ildikó 

 

5. 

Ellenőrzés tárgya: Kereskedelmi tevékenység végzéséhez kapcsolódóan a működési 

engedélyezési eljárások lefolytatásának ellenőrzése 

Ellenőrzéssel érintett önkormányzat/járási hivatal: Érsekvadkerti Közös Önkormányzati 

Hivatal  

Ellenőrzés jellege: célvizsgálat 

Ellenőrzés ütemezése: előzetes értesítés szerinti időpontban 

Ellenőrzés eszköze/módszere: helyszíni vizsgálat, vagy iratbekérés útján 

Ellenőrzést végzi: Kunné Páger Judit 
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Oktatási Főosztály 

 

Az Oktatási Főosztály által végzett ellenőrzésekkel kapcsolatos jogszabályok 

 Magyarország Alaptörvénye 34. cikk (4) bekezdés. 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.),  

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

rendelet (Vhr.)  

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet (Műk. r.) 

 A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési 

tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 

(Sz.vr.) 

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

CXL. törvény  

 Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26) Korm. rendelet (Korm. r.)  

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

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet  

 A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

 

Hatósági ellenőrzések 

A kormányhivatal hatósági ellenőrzés jogkörét az Nkt. 79. § (2) bekezdése, annak munkaterv 

szerinti feladatellátását pedig a Vhr. 38. § (1), és a Műk. rendelet 80. § (5) bekezdése rögzítik. 

A felhatalmazás alapján végez az Oktatási Főosztály hivatalból, és bejelentésre induló 

ellenőrzéseket.  

A kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési intézmény 

jogszabályi feltételeknek megfelelő működését különösen: 

 az egyenlő bánásmód követelményére, 

 a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, 

 az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói 

óraterhelésre, 

 az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására, 

 a tanulmányok alatti és az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására, 

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

 a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, 

 a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések 

biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását. 

 

A kormányhivatal ellátja az OH által megküldött adatok, szakmai dokumentumok és 

eljárásrend alapján az országos mérés, értékelés eredménye szerint ismételten a jogszabályban 

meghatározott minimum szint alatt teljesítő iskolák fenntartóinak intézkedési terv készítésére 

való felhívásával, az elkészített terv jóváhagyásával, és az abban foglaltak végrehajtásának 

hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.  

 

A kormányhivatal a Szakképzési tv. szerinti szakmai vizsgát szervező intézmény 

vizsgaszervezési tevékenységének ellenőrzését hivatalból legalább 4 évente, vagy a 

szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezése alapján, vagy ha a szabálytalanságról 

bármely módon tudomást szerez, hivatalból végzi. 
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Törvényességi ellenőrzések 

 

Az Nkt. 34. § (2)-(4) bekezdése, valamint a Műk. r. 160. §-a meghatározza a 

kormányhivatalok törvényességi ellenőrzési jogkörét, és az ellenőrzések lebonyolítására 

vonatkozó egyes előírásokat.  

A kormányhivatal legalább kétévente végzi az egyházi és más nem állami, nem települési 

önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi 

ellenőrzését, amelynek eredményéről értesíti a költségvetési hozzájárulást folyósító szervet.  

A kormányhivatal a törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a fenntartó a nevelési-

oktatási intézményt az alapító okiratban és a működési engedélyben meghatározottak szerint 

működteti-e. 

Az ellenőrzés általános célja a nevelési-oktatási intézmény fenntartói működtetés – az alapító 

okiratban és a működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerinti – 

megfelelőségének megállapítása. 

 

Az ellenőrzések tervezett rendszere 

 

Az ellenőrzés formája: 

a.) hatósági, 

b.) törvényességi 

Az ellenőrzési időszak, az ellenőrzések ütemezése: 

a.) Hatósági ellenőrzés esetén: 2015. január-február, ill. 2015. szeptember-november. 

b.) Törvényességi ellenőrzés esetén: 2015. január-április, 2015. szeptember-november 

 

A 2015-ös ellenőrzési időszakban is lefolytatandók a bejelentésre induló hatósági 

ellenőrzések – ezekben az esetekben az ütemezés értelemszerűen nem releváns. 

 

Az ellenőrzések tárgya: 

a.) Hatósági ellenőrzés esetén: Az osztály- csoportlétszámra, valamint a kötelező tanügyi 

nyilvántartások vezetésére és valódiságára vonatkozó rendelkezések megtartásának 

ellenőrzése  

b.) Törvényességi ellenőrzés esetén: Egyházi, magán, országos nemzetiségi 

önkormányzat köznevelési intézményfenntartói tevékenysége. 

Az ellenőrzések módja, eszközei: 

a.) Hatósági ellenőrzés: hivatalból, helyszíni ellenőrzés és iratbemutatás, vizsgálat 

alapján. 

b.) Törvényességi ellenőrzés: hivatalból, helyszíni ellenőrzés és dokumentumvizsgálat 

útján. 

Az ellenőrzéssel kapcsolatos humán-kapacitás igény: 

a.) Hatósági ellenőrzés esetén: a Nógrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának 

megbízott ügyintézői – ha jogszabály előírja, szakértő bevonásával. 

b.) Törvényességi ellenőrzés esetén: a Nógrád Megyei Kormányhivatal Oktatási 

Főosztálya  

Az ellenőrzések során felmerülő költségigények: 

a.) Hatósági ellenőrzés esetén: a helyszíni ellenőrzések útiköltsége, esetenként szakértői 

díj. 

b.) Törvényességi ellenőrzés esetén: a helyszíni ellenőrzések útiköltsége. 

 

Az ellenőrzés alá vont fenntartók / intézmények – az ellenőrzések típusai szerint: 

a.)   Hatósági ellenőrzés: Nógrád megye 10 köznevelési intézménye: 
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Nézsai Mikszáth Kálmán Általános Iskola OM 032273 

Nézsa Gyermeki Csodakert Óvoda OM 202160 

Nógrádsápi Fekete István Általános Iskola és Szakiskola OM 

032317 

Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde OM 202142 

Nógrádkövesdi Csicsergő Óvoda OM 202377 

Nógrádkövesdi József Attila Általános Iskola OM 200674 

Berceli Csemete-Kert Óvoda és Bölcsőde OM 032046 

Berceli Széchenyi István Általános Iskola OM 032186 

Karancslapujtői Kastélykert Óvoda OM 032097 

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde OM 202343 
 

b.) Törvényességi ellenőrzés: a 2 éves rotáció és az utóellenőrzések függvényében 11 

nem állami, nem települési önkormányzati fenntartó Nógrád megyében 

működtetett 21 intézménye vonatkozásában  
 

Fenntartó Működtetett intézmény - székhely/telephely 

Országos Roma Önkormányzat 
Teleki József Általános Iskola és Szakiskola 

- Szirák 

Váci Egyházmegye Ordináriusa 
Jó Pásztor Katolikus Óvoda 

- Salgótarján 

Váci Egyházmegye Ordináriusa 
Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola 

- Egyházasgerge 

Egyenlő Esélyért a 

Pályakezdésnél Alapítvány 

Alapítványi Közgazdasági, Szolgáltatási, Számítástechnikai 

és Titkárképző Szakközépiskola - Pásztó 

HIT Gyülekezete 
Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola 

- Salgótarján 

Nyír-Tánc Nonprofit 

Közhasznú Kft. 

Nyíri Alapfokú Művészeti és Szakképző Iskola  

- Salgótarján 

Dunavecsei Református 

Egyházközség 

Bella István Gimnázium és Szakképző Iskola  

- Balassagyarmat 

Váci Egyházmegye Ordináriusa 
Szent Márton Katolikus Általános Iskola 

- Borsosberény 

SZILTOP Oktatási Kht. 

Balassi Bálint Gimnázium – 

Balassagyarmat, Salgótarján, Bátonyterenye, Pásztó, 

Vanyarc 

Váci Egyházmegye Ordináriusa 
Nógrádsipeki Keresztény Általános Iskola és Óvoda 

- Nógrádsipek 

„ERA” Erzsébetvárosi 

Reformpedagógiai Alapítvány 

Montessori Erzsébetvárosi Gimnázium 

- Balassagyarmat 

Váci Egyházmegye Ordináriusa 
Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és 

Szakképző Iskola - Balassagyarmat 

Váci Egyházmegye Ordináriusa 
Szent Ambrus Katolikus Általános Iskola 

- Patak 

Rajkó Oktatási és Művészeti 

Alapítvány 

Rajkó-Talentum Nemzeti Kisebbségi AMI, Táncművészeti 

és Zeneművészeti Szakképző Iskola - Karancsság 

Váci Egyházmegye Ordináriusa 
Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 

- Pásztó 

Pilisi Református Közösség 
Kálvin János Református Gimnázium, Általános Iskola és 

Szakiskola - Balassagyarmat 

Dzsaj Bhím” Triratna 

Buddhista Közösség 

Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális 

Szakiskola és Általános Iskola - Mátraverebély 
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Szociális és Gyámhivatal 

 

 

Jogszabályi hivatkozások: 

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

CXL. törvény 91. §-a; 

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

§-a; 

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

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

(2) bekezdése; 

- a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról 

szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése; 

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

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

14. § (1) bekezdés a) pontja, 

- az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott országos hatósági ellenőrzési terv  

 

I. Szociális igazgatás 

 

1. Szociális szolgáltatók és intézmények ellenőrzése 
A 2015. évi ellenőrzések a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdésének c) 

pontjára figyelemmel kerültek ütemezésre. 

 

Ellenőrzés tárgya: annak vizsgálata, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói 

nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. 

Ellenőrzési időszak: 2014. január 01-től az ellenőrzés időpontjáig. 

Ellenőrzés eszköze: 

- adatszolgáltatás; 

- iratbemutatás; 

- egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés; 

- helyszíni ellenőrzés, a módszertani intézmény, valamint – szociális étkeztetés és 

intézményi ellátások esetén - a járási népegészségügyi intézet bevonásával. 

 

Általános vizsgálati szempont 
Az alábbi jogszabályok alkalmazásának vizsgálata:  

 1993. évi III. törvény (Szt.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról; 

 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről; 

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

térítési díjáról; 

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

adatainak működési nyilvántartásáról 

 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról; 

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

igénybevételéről; 

 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 

 

Kiemelt terület: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott országos hatósági 

ellenőrzési terv szerint. 
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Alkalmazható szankciók: 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 39. §-ában felsoroltak. 

 

A 2014. évi ellenőrzések tapasztalatai: 

- alapszolgáltatások:  

A szolgáltatók, intézmények az engedélyezett szociális alapszolgáltatásokat megfelelő 

szakmai színvonalon nyújtják. Hiányosságokat a szakmai dokumentációk vezetésénél 

tapasztaltunk.  

- bentlakásos intézményi ellátások: 

Az intézmények az engedélyezett bentlakásos intézményi ellátásokat megfelelő szakmai 

színvonalon nyújtják. Hiányosságokat a tárgyi, valamint a személyi feltételek biztosítása 

területén tapasztaltunk. A szakmai dokumentáció vezetése jogszabálykövető. 
 

2. Szociális foglalkoztatás ellenőrzése 

A 2015. évi ellenőrzések a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésére 

figyelemmel kerültek ütemezésre. 

 

Ellenőrzés tárgya: annak vizsgálata, hogy a foglalkoztató a szociális foglalkoztatást  

a) a jogszabályokban, a szociális foglalkoztatási engedélyben és a szociális intézmény 

működési engedélyében foglaltak szerint, 

b) a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program 

összhangjának biztosításával, valamint 

c) a szociális foglalkoztatás céljainak megfelelően 

végzi-e. 

Ellenőrzési időszak: 2014. január 01-től az ellenőrzés időpontjáig. 

Ellenőrzés eszköze: 

- adatszolgáltatás; 

- iratbemutatás; 

- egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés; 

- helyszíni ellenőrzés. 

 

Általános vizsgálati szempont 
Az alábbi jogszabályok alkalmazásának vizsgálata:  

 1993. évi III. törvény (Szt.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról; 

 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a 

szociális foglalkoztatási támogatásról; 

 3/2006. (V. 17.) ICsSzEM rendelet a szociális intézményen belüli foglalkoztatás 

szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet módosításáról 

 

Kiemelt terület: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott országos hatósági 

ellenőrzési terv szerint. 

Alkalmazható szankciók: az Szt. 92/L. § (2) bekezdésében, valamint a112/2006. (V. 12.) 

Korm. rendelet 6. § (4) és (6) bekezdésének e) pontjában foglaltak.  

 

A 2014. évi ellenőrzések tapasztalatai:  

A Szociális és Gyámhivatal a szociális foglalkoztatás területén 2014. évben ellenőrzést nem 

végzett.  
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3. Az elsőfokú államigazgatási szervek szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokkal 

kapcsolatos hatósági tevékenységének ellenőrzése: 

 

3.1. A jegyző szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos hatósági 

tevékenységének ellenőrzése 

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

Ellenőrzés tárgya: Törvényességi és szakszerűségi ellenőrzés az országos ellenőrzési tervben 

meghatározott kiemelt területeken (célvizsgálat) 

 

Ellenőrzési időszak: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott országos hatósági 

ellenőrzési terv szerint. 

Ellenőrzés eszköze: Iratok alapján, szükség esetén helyszínen. 

Általános vizsgálati szempont:  
Az alábbi jogszabályok alkalmazásának vizsgálata:  

 2004. évi CXL. törvény (Ket) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól; 

 1993. évi III. törvény (Szt.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról; 

 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól.  

 

Kiemelt terület: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott országos hatósági 

ellenőrzési terv szerint. 

 

A 2014. évi ellenőrzések tapasztalatai:  
A Szociális és Gyámhivatal a lefolytatott célvizsgálatok során több jogszabályi hiányosságot 

állapított meg az első fokú hatóságok eljárásában és döntésében. A vizsgált tevékenység az 

ügyek egy részében nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, nem volt jogszabálykövető. 

Ezekben az esetekben felügyeleti eljárás lefolytatására került sor.  

 

3.2. A járási hivatalok szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos 

hatósági tevékenységének ellenőrzése 

 

3.2.1. 

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

 

Ellenőrzés tárgya: Törvényességi és szakszerűségi ellenőrzés az országos ellenőrzési tervben 

meghatározott kiemelt területeken (célvizsgálat) 

 

Ellenőrzési időszak: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott országos hatósági 

ellenőrzési terv szerint. 

Ellenőrzés eszköze: Iratok alapján, szükség esetén helyszínen. 

Általános vizsgálati szempont:  
Az alábbi jogszabályok alkalmazásának vizsgálata:  

 2004. évi CXL. törvény (Ket) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól; 

 1993. évi III. törvény (Szt.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról; 

 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól.  

 

Kiemelt terület:   
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott országos hatósági ellenőrzési terv szerint. 
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A 2014. évi ellenőrzések tapasztalatai: 

A járási hivatalok eljárása és döntése alapvetően jogszabálykövető. A Szociális és 

Gyámhivatal a célvizsgálat során anyagi jogi jogszabálysértést nem tapasztalt. A feltárt 

eljárási jogszabálysértések az ügy érdemére nem hatottak ki. 

 

 

3.2.2.Utóellenőrzés 

Ellenőrzés tárgya: Törvényességi és szakszerűségi ellenőrzés (célvizsgálat) 

 

Ellenőrzési időszak: 2015. január 1-jétől az ellenőrzés időpontjáig 

Ellenőrzés eszköze: Iratok alapján, szükség esetén helyszínen. 

Általános vizsgálati szempont:  
Az alábbi jogszabályok alkalmazásának vizsgálata:  

 2004. évi CXL. törvény (Ket) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól; 

 1993. évi III. törvény (Szt.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról; 

 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól.  

 

Kiemelt terület: ápolási díjra való jogosultság megállapítása 

 

A 2014. évi ellenőrzések tapasztalatai: 

A Szociális és Gyámhivatal a 2014. évi ellenőrzés során több eljárási jogszabálysértést 

állapított meg, ezért utóellenőrzés elrendelésére került sor. 

 

 

II. Gyámügyi igazgatás 

 

1. Jegyzői gyámhatóságok, járási gyámhivatalok ellenőrzése 

 

1.1. Jegyzői gyámhatóságok ellenőrzése 

A 2015. évi ellenőrzések a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontjára 

figyelemmel kerültek ütemezésre. 

  

Ellenőrzés tárgya: Jogszerűségi ellenőrzés (teljes körű) 

 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés időpontját megelőző 1 év. 

Ellenőrzés eszköze: Iratok alapján, szükség esetén helyszínen. 

Általános vizsgálati szempont:  
Az alábbi jogszabályok alkalmazásának vizsgálata:  

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. tv. (Ket.) 

 A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 

(Gyvt.) 

 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) 

 A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti 

szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 

személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 

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

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

rendelet (Gyár.) 
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A 2014. évi ellenőrzések tapasztalatai:  
A Szociális és Gyámhivatal a lefolytatott célvizsgálatok során több jogszabályi hiányosságot 

állapított meg az első fokú hatóságok eljárásában és döntésében. A vizsgált tevékenység az 

ügyek egy részében nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, nem volt jogszabálykövető. 

Ezekben az esetekben felügyeleti eljárás lefolytatására került sor.  

 

1.2. Járási gyámhivatalok ellenőrzése 

A 2015. évi ellenőrzések a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontjára 

figyelemmel kerültek ütemezésre. 

 

Ellenőrzés tárgya: Jogszerűségi ellenőrzés 

 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés időpontját megelőző 1 év. 

Ellenőrzés eszköze: Iratok alapján és helyszínen. 

Általános vizsgálati szempont:  
Az alábbi jogszabályok alkalmazásának vizsgálata:  

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. tv. (Ket.) 

 A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 

(Gyvt.) 

 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) 

 A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti 

szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 

személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 

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

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

rendelet (Gyár.) 

 

A 2014. évi ellenőrzések tapasztalatai:  
A Szociális és Gyámhivatal a lefolytatott célvizsgálatok során több jogszabályi hiányosságot 

állapított meg az első fokú hatóságok eljárásában és döntésében. A vizsgált tevékenység az 

ügyek egy részében nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, nem volt jogszabálykövető. 

Ezekben az esetekben felügyeleti eljárás lefolytatására került sor.  

 

1.3. Kiemelt terület a gyámügyi igazgatás területén:   

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

A 2015. évi ellenőrzések a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) 

pontjára, valamint a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdésére figyelemmel 

kerültek ütemezésre. 

 

Ellenőrzés tárgya: annak vizsgálata, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói 

nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. 

Ellenőrzési időszak: 2014. január 01-től az ellenőrzés időpontjáig. 

Ellenőrzés eszköze: 

- adatszolgáltatás; 

- iratbemutatás; 

- egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés; 

- helyszíni ellenőrzés, családi napközi, bölcsőde esetén a járási népegészségügyi intézet 

bevonásával. 

Általános vizsgálati szempont 
Az alábbi jogszabályok alkalmazásának vizsgálata:  
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 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(Gyvt.);  

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV. 30. ) NM. rendelet;  

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

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

 A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti 

szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 

személyes adatokról szóló 235/1997. ( XII.17. ) Korm. rendelet. 

 

Kiemelt terület: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott országos hatósági 

ellenőrzési terv szerint. 

Alkalmazható szankciók: a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 39. §-ában felsoroltak. 

A 2014. évi ellenőrzések tapasztalatai: 

A gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények az engedélyezett szolgáltatásokat megfelelő 

szakmai színvonalon nyújtják. Hiányosságokat az észlelő- és jelzőrendszer működtetésével 

kapcsolatban tapasztaltunk.  

 

2. Gyermekvédelmi szakellátások 

A 2014. évi ellenőrzések a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) 

pontjára, valamint a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdésére figyelemmel 

kerültek ütemezésre. 

 

Ellenőrzés tárgya: annak vizsgálata, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói 

nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. 

Ellenőrzési időszak: 201. január 01-től az ellenőrzés időpontjáig. 

Ellenőrzés eszköze: 

- adatszolgáltatás; 

- iratbemutatás; 

- egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés; 

- helyszíni ellenőrzés a járási népegészségügyi intézet bevonásával. 

Általános vizsgálati szempont 
Az alábbi jogszabályok alkalmazásának vizsgálata:  

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

(Gyvt.);  

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV. 30. ) NM. rendelet;  

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

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

 A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti 

szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek  és személyek által kezelt 

személyes adatokról szóló 235/1997. ( XII.17. ) Korm. rendelet. 

 

Kiemelt terület: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott országos hatósági 

ellenőrzési terv szerint. 

 

Alkalmazható szankciók: a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 39. §-ában felsoroltak. 
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A 2014. évi ellenőrzések tapasztalatai: 

A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények (hálózat) az engedélyezett 

szolgáltatásokat megfelelő szakmai színvonalon nyújtják. A dokumentációk vezetése 

alapvetően megfelelő. Az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező intézmények tárgyi 

feltételei továbbra is csak részben biztosítottak.  

 

3. Gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor által lefolytatandó ellenőrzések 

 

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

 

Tervezett ellenőrzések összesen 

 

Szociális igazgatás 

 

Szociális szolgáltatók, intézmények: ............83 engedélyes, 141 szolgáltatás, 165 ellenőrzés 

- tanyagondnoki szolgáltatás ....................................................................................... 4 

- falugondnoki szolgáltatás .......................................................................................... 6 

- szociális étkeztetés. ................................................................................................. 46 

- népkonyha. ................................................................................................................ 1 

- házi segítségnyújtás ................................................................................................. 18 

- családsegítés ......................................................... 8 engedélyes, 32 szolgáltatási hely 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ......................................................................... 4 

- támogató szolgáltatás ................................................................................................ 1 

- szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás ........................................ 2 

- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás ..................................... 1 

- időskorúak nappali ellátása ..................................................................................... 28 

- fogyatékos személyek nappali ellátása ...................................................................... 1 

- hajléktalan személyek nappali ellátása ...................................................................... 1 

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

- hajléktalan személyek átmeneti szállása ................................................................... 2 

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

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

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

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

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

- fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye ..................................................... 1 

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

- pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona ................................................ 2 

 

Szociális foglalkoztatás: ........................................................................................................ 6 

 

A jegyző szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos hatósági 

tevékenységének ellenőrzése: ............................................................ 10 jegyző, 27 település 

 

A járási hivatal szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos hatósági 

tevékenységének ellenőrzése: .................................................... 6 járási hivatal, 7 ellenőrzés 

 

Gyámügyi igazgatás 

 

Jegyzői gyámhatóság: ........................................................................ 10 jegyző, 27 település 

Járási gyámhivatal: .............................................................6 járási gyámhivatal, 8 ellenőrzés 

Célvizsgálat: ................................. az országos hatósági ellenőrzési tervben foglaltak szerint 
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Gyermekvédelmi igazgatás  

 

Gyermekjóléti alapellátás: 

- gyermekjóléti szolgáltatás  ............................................ 12 engedélyes, 80 ellenőrzés 

- gyermekek napközbeni ellátása 

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

- családi napközi: ............................................................................................. 11 

- gyermekek átmeneti gondozása ................................................................................ 4 

 

Gyermekvédelmi szakellátás: 

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

- nevelőszülő:  ............................................................................................................ 10 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor: 

 ...................................................... az országos hatósági ellenőrzési tervben foglaltak szerint 

 

Tervezett ellenőrzések száma mindösszesen: ...............................................................  364 
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Település Engedélyes Szolgáltatás Ellenőrzést végzi 
Ellenőrzés 

időpontja 

Szécsény 

Szécsény és Térsége 

Humánszolgáltató Központ 

gyermekjóléti szolgálat  

családsegítés 

Gaál Ildikó 

 

Február 

házi segítségnyújtás 

szenvedélybetegek közösségi 

ellátása 

jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

Dr. Gombár Ildikó 

Szécsény Város Önkormányzata étkeztetés Bartkóné Király Enikő 

Szécsényi Járási Hivatal utóellenőrzés-ápolási díj Ravasz Tiborné, Krémer Natália 

Szécsényi Járási Hivatal Járási 

Gyámhivatala 

utóellenőrzés Drazsdikné Kecskés Éva 

+1 fő ügyintéző 

     

Nógrádmegyer 

Szécsény és Térsége 

Humánszolgáltató Központ  

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 

Gaál Ildikó 

Február 

Nógrádmegyeri Virágsziget 

Szociális Központ 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

időskorúak nappali ellátása 

idősek otthona 

Dr. Gombár Ildikó 

Magyargéc 

Szécsény és Térsége 

Humánszolgáltató Központ  

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 

Gaál Ildikó 

Magyargéc Község 

Önkormányzata 

tanyagondnoki szolgáltatás 

szociális étkeztetés 

Bartkóné Király Enikő 

Idősek Klubja időskorúak nappali ellátása Barnáné Nyegota Andrea 

 

Varsány 

Szécsény és Térsége 

Humánszolgáltató Központ  

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 
Gaál Ildikó 

Február MEGYEK 2 nevelőszülő Gaál Ildikó 

Varsány Község Gondozási 

Központja 

szociális étkeztetés 

időskorúak nappali ellátása 
Barnáné Nyegota Andrea 
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Varsányi Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője 

 
kijelölt ügyintéző 

Nógrádsipek 

Szécsény és Térsége 

Humánszolgáltató Központ  

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 
Gaál Ildikó 

Nógrádsipek Község 

Önkormányzata 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 
Bartkóné Király Enikő 

Varsányi Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője 

 
kijelölt ügyintéző 

 

Nagylóc 

Szécsény és Térsége 

Humánszolgáltató Központ  

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 
Gaál Ildikó 

Február 

Nagylóc Község Önkormányzata tanyagondnoki szolgáltatás Barnáné Nyegota Andrea 

Nagylóc Idősek Klubja szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

időskorúak nappali ellátása 

Bartkóné Király Enikő 

Hollókő 
Szécsény és Térsége 

Humánszolgáltató Központ  

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 
Gaál Ildikó 

 

Piliny 

Szécsény és Térsége 

Humánszolgáltató Központ  

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 
Gaál Ildikó 

Február 

Ludányhalászi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 
kijelölt ügyintéző 

Szécsényfelfalu 
Szécsény és Térsége 

Humánszolgáltató Központ  

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 
Gaál Ildikó 

Rimóc 

Szécsény és Térsége 

Humánszolgáltató Központ  

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 
Gaál Ildikó 

Rimóci Gondozási Központ szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

időskorúak nappali ellátása 

Bartkóné Király Enikő 
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Endrefalva 
Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 
Gaál Ildikó 

Március 

Ludányhalászi 

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon 

és Rehabilitációs Intézet 

fogyatékos személyek otthona 

szenvedélybetegek otthona 

pszichiátriai betegek otthona 

Dr. Gombár Ildikó 

     

Endrefalva 

Alapszolgáltatási Központ szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 
Barnáné Nyegota Andrea 

Március 

 időskorúak nappali ellátása Dr. Gombár Ildikó 

Ludányhalászi 

Szécsény és Térsége 

Humánszolgáltató Központ  

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 
Gaál Ildikó 

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon 

és Rehabilitációs Intézet 

Lakóotthona 

pszichiátriai betegek 

rehabilitációs célú lakóotthona Dr. Gombár Ildikó 

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon 

és Rehabilitációs Intézet 

Lakóotthona 

pszichiátriai betegek 

rehabilitációs célú lakóotthona Dr. Gombár Ildikó 

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon 

és Rehabilitációs Intézet 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás (FŐKEFE) 
Dr. Gombár Ildikó 

Ludányhalászi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 
kijelölt ügyintéző 

Nógrádszakál 

Szécsény és Térsége 

Humánszolgáltató Központ  

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 
Gaál Ildikó 

Ludányhalászi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 
kijelölt ügyintéző 

 

Balassagyarmat 

Balassagyarmat-Patvarc-Ipolszög 

Családsegítő, Gyermekjóléti és 

Étkeztetési Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

Gaál Ildikó 

Március 
Balassagyarmat-Patvarc-Ipolszög 

Családsegítő, Gyermekjóléti és 

Étkeztetési Társulás 

családsegítés 

szociális étkeztetés Bartkóné Király Enikő 
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Balassagyarmat Kistérségi 

Szociális Szolgáltató Központ 

házi segítségnyújtás 

jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

Barnáné Nyegota Andrea 

Játékváros Családi Napközi  családi napközi Számel Edina 

Balassagyarmati Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 
kijelölt ügyintéző 

 

Balassagyarmat 

Balassagyarmat Kistérségi 

Szociális Szolgáltató Központ 

támogató szolgáltatás 

szenvedélybetegek részére 

nyújtott közösségi alapellátás 

pszichiátriai betegek részére 

nyújtott közösségi alapellátás 

Dr. Gombár Ildikó 

Március 

Ipolyparti Fészek Lakásotthon lakásotthon Számel Edina 

Reménysugár Otthon gyermekotthon Gaál Ildikó 

 

Balassagyarmat 

Balassagyarmati Járási Hivatal   Ravasz Tiborné, Krémer Natália 

Március 

Balassagyarmati Járási Hivatal 

Járási Gyámhivatala 

 Drazsdikné Kecskés Éva 

+1 fő ügyintéző 

Ipolyszög 

Balassagyarmat-Patvarc-Ipolszög 

Családsegítő, Gyermekjóléti és 

Étkeztetési Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

Gaál Ildikó 

Balassagyarmati Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 
kijelölt ügyintéző 

Patvarc 

Balassagyarmat-Patvarc-Ipolszög 

Családsegítő, Gyermekjóléti és 

Étkeztetési Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

Gaál Ildikó 

Balassagyarmati Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 
kijelölt ügyintéző 
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Salgótarján 

ESZK gyermekjóléti központ Gaál Ildikó 

Március 

Várkapu Idősek Klubja időskorúak nappali ellátása 
Bartkóné Király Enikő 

Férfi Átmeneti Szálló hajléktalan személyek átmeneti 

szállása 

 

Barnáné Nyegota Andrea 

Somoskőújfalu 

Naplemente Idősek Klubja időskorúak nappali ellátása Bartkóné Király Enikő 

ESZK gyermekjóléti központ Gaál Ildikó 

Csemete Családi Napközi családi napközi Számel Edina 

 

Salgótarján 

MEGYEK gyermekotthon, tegyesz 

nevelőszülői hálózat 
Gaál Ildikó 

Április 
Baglyaskő Idősek Otthona 

Telephelye 

idősek otthona 
Dr. Gombár Ildikó 

 

Salgótarján 

Aranykor Idősek Klubja időskorúak nappali ellátása Bartkóné Király Enikő 

Április 

Női Átmeneti Szálló hajléktalan személyek átmeneti 

szállása, népkonyha 
Barnáné Nyegota Andrea 

Nappali Melegedő és Éjjeli 

Menedékhely 

hajléktalan személyek nappali 

ellátása, éjjeli menedékhely 
Barnáné Nyegota Andrea 

Százszorszép Bölcsőde bölcsőde Gaál Ildikó 

 

Salgótarján 

Menedék Családok Átmeneti 

Otthona 

családok átmeneti otthona 
Gaál Ildikó 

Április 

Baglyaskő Idősek Otthona idősek otthona 

időskorúak gondozóháza 
Dr. Gombár Ildikó 

Salgótarjáni Járási Hivatal 

Járási  

 
Ravasz Tiborné, Krémer Natália 

Salgótarjáni Járási Hivatal 

Járási Gyámhivatala 

 Drazsdikné Kecskés Éva 

+1 fő ügyintéző 
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Cered 

ESZK gyermekjóléti központ Gaál Ildikó 

Április 

Idősek Otthona idősek otthona Dr. Gombár Ildikó 

Idősek Klubja időskorúak nappali ellátása Barnáné Nyegota Andrea 

Ceredi Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője 

 
kijelölt ügyintéző 

     

Szilaspogony 

ESZK gyermekjóléti központ Gaál Ildikó 

Április 

Idősek Klubja időskorúak nappali ellátása Barnáné Nyegota Andrea 

Ceredi Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője 

 
kijelölt ügyintéző 

Zabar 

ESZK gyermekjóléti központ Gaál Ildikó 

Idősek Klubja időskorúak nappali ellátása Bartkóné Király Enikő 

Gyermekek Átmeneti Otthona gyermekek átmeneti otthona Gaál Ildikó 

Ceredi Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője 

 
kijelölt ügyintéző 

 

Karancsság 

ESZK gyermekjóléti központ Gaál Ildikó 

Április 

Boldog Gizella Családi Napközi családi napközi Számel Edina 

Szent Margit Családi Napközi családi napközi Számel Edina 

Karancsság Község 

Önkormányzata 

szociális étkeztetés 
Barnáné Nyegota Andrea 

Ságújfalu 
ESZK gyermekjóléti központ Gaál Ildikó 

Ságújfalu Község Önkormányzata szociális étkeztetés Barnáné Nyegota Andrea 

Szalmatercs ESZK gyermekjóléti központ Gaál Ildikó 

 

Ságújfalu 
Biztos Kiút Gyermekotthon 

Napraforgó Csoport 
gyermekotthon Számel Edina 

Május Kishartyán ESZK gyermekjóléti központ Gaál Ildikó 

Sóshartyán 
ESZK gyermekjóléti központ Gaál Ildikó 

Idősek Klubja időskorúak nappali ellátása Bartkóné Király Enikő 
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Kazár 

ESZK gyermekjóléti központ Gaál Ildikó 

Május 

Kazár Község Önkormányzata 
szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 
Bartkóné Király Enikő 

Idősek Klubja időskorúak nappali ellátása Barnáné Nyegota Andrea 

Ezüstfenyő Idősek Otthona 

Mizserfai Telephelye 
idősek otthona Dr. Gombár Ildikó 

Rákóczibánya 

ESZK gyermekjóléti központ Gaál Ildikó 

Rákóczibánya Község 

Önkormányzata 

szociális étkeztetés 

 
Barnáné Nyegota Andrea 

Idősek Klubja időskorúak nappali ellátása Bartkóné Király Enikő 

 

Karancslapujtő ESZK gyermekjóléti központ Gaál Ildikó 

Május Karancskeszi ESZK gyermekjóléti központ Gaál Ildikó 

Karancsberény ESZK gyermekjóléti központ Gaál Ildikó 

 

Karancsalja ESZK gyermekjóléti központ Gaál Ildikó 

Május 
Etes 

Gaál Ildikó Gaál Ildikó Gaál Ildikó 

Családok Átmeneti Otthona családok átmeneti otthona Számel Edina 

 

Ipolytarnóc Gaál Ildikó Gaál Ildikó Gaál Ildikó 

Május 
Litke Gaál Ildikó Gaál Ildikó Gaál Ildikó 

Egyházasgerge Gaál Ildikó Gaál Ildikó Gaál Ildikó 

Mihálygerge Gaál Ildikó Gaál Ildikó Gaál Ildikó 

 

Bárna 
ESZK gyermekjóléti központ Gaál Ildikó 

Május 

Bárna Község Önkormányzata szociális étkeztetés Barnáné Nyegota Andrea 

Mátraszele 

ESZK gyermekjóléti központ Gaál Ildikó 

Biztos Kiút Gyermekotthon 

Nefelejcs Lakásotthon 
lakásotthon Számel Edina 
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Őrhalom 

Őrhalmi Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 
Gaál Ildikó 

Június 

szociális étkeztetés  Barnáné Nyegota Andrea 

Csitár 

Őrhalmi Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 
Gaál Ildikó 

Csitár-Iliny Községek Társult 

Idősek Klubja 

szociális étkeztetés 

időskorúak nappali ellátása 
Bartkóné Király Enikő 

Iliny 

Őrhalmi Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 
Gaál Ildikó 

Csitár-Iliny Községek Társult 

Idősek Klubjának Ilinyi Idősek 

Klubja 

szociális étkeztetés 

időskorúak nappali ellátása 
Bartkóné Király Enikő 

Iliny Község Önkormányzata falugondnoki szolgáltatás Bartkóné Király Enikő 

Hugyag 

Őrhalmi Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 
Gaál Ildikó 

Hugyag Község Önkormányzata szociális étkeztetés Barnáné Nyegota Andrea 

 

Bercel 

Berceli Belső-Cserhát 

Gyermekjóléti és Családsegítő 

Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 
Gaál Ildikó 

Június 

Gondozási Központ 
szociális étkeztetés 

időskorúak nappali ellátása 
Barnáné Nyegota Andrea 

HARMÓNIA Rehabilitációs 

Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 

Telephelye 

fogyatékos személyek otthona 

fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye 

fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona 

Dr. Gombár Ildikó 
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Becske 

Berceli Belső-Cserhát 

Gyermekjóléti és Családsegítő 

Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

 
Gaál Ildikó 

 

Becske Község Önkormányzata szociális étkeztetés Bartkóné Király Enikő 

 

Bercel 

HARMÓNIA Rehabilitációs 

Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 

Telephelye 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás (FŐKEFE) 
Dr. Gombár Ildikó 

Június 

HARMÓNIA Rehabilitációs 

Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás (KÉZMŰ) 
Dr. Gombár Ildikó 

Galgaguta 

Berceli Belső-Cserhát 

Gyermekjóléti és Családsegítő 

Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 
Gaál Ildikó 

Nógrádkövesd 

Berceli Belső-Cserhát 

Gyermekjóléti és Családsegítő 

Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 

 

Gaál Ildikó 

MEGYEK 2 nevelőszülő Gaál Ildikó 

Szécsénke 

Berceli Belső-Cserhát 

Gyermekjóléti és Családsegítő 

Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 

 

Gaál Ildikó 

 

Felsőtold 

Berceli Belső-Cserhát 

Gyermekjóléti és Családsegítő 

Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

 
Gaál Ildikó 

Június Felsőtold Község Önkormányzata 

szociális étkeztetés 

falugondnoki szolgáltatás 

házi segítségnyújtás 

Bartkóné Király Enikő 

Alsótold 

Berceli Belső-Cserhát 

Gyermekjóléti és Családsegítő 

Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

 
Gaál Ildikó 
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Bokor 

Berceli Belső-Cserhát 

Gyermekjóléti és Családsegítő 

Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

 
Gaál Ildikó 

 

Cserhátszentiván 

Berceli Belső-Cserhát 

Gyermekjóléti és Családsegítő 

Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

 
Gaál Ildikó 

Garáb 

Berceli Belső-Cserhát 

Gyermekjóléti és Családsegítő 

Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

 
Gaál Ildikó 

Kutasó 

Berceli Belső-Cserhát 

Gyermekjóléti és Családsegítő 

Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

 
Gaál Ildikó 

 

Cserhátsurány 

Berceli Belső-Cserhát 

Gyermekjóléti és Családsegítő 

Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 

 

Gaál Ildikó 

Június 

Keresztény Otthon 
szociális étkezetés 

időskorúak nappali ellátása 
Barnáné Nyegota Andrea 

Cserháthaláp 

Berceli Belső-Cserhát 

Gyermekjóléti és Családsegítő 

Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 

 

Gaál Ildikó 

Herencsény 

Berceli Belső-Cserhát 

Gyermekjóléti és Családsegítő 

Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 

 

Gaál Ildikó 

 

Szügy Szügyi Bölcsőde bölcsőde Számel Edina 

Június 

Mohora 

Berceli Belső-Cserhát 

Gyermekjóléti és Családsegítő 

Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 

 

Gaál Ildikó 

Debercsény 

Berceli Belső-Cserhát 

Gyermekjóléti és Családsegítő 

Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 

 

Gaál Ildikó 
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Magyarnándor 

Berceli Belső-Cserhát 

Gyermekjóléti és Családsegítő 

Társulás 

gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 

 

Gaál Ildikó 

Június 

Szanda 

Szanda Község Önkormányzata 
gyermekjóléti szolgáltatás 

családsegítés 
Gaál Ildikó 

 
tanyagondnoki szolgáltatás 

szociális étkeztetés 
Bartkóné Király Enikő 

 

Bátonyterenye 

Bátonyterenye Kistérségi 

Szociális Központ 
gyermekjóléti szolgálat Gaál Ildikó 

Július 

Mesekert Bölcsőde bölcsőde Számel Edina 

Kistérségi Fogyatékosok Napközi 

Otthona 

fogyatékos személyek nappali 

ellátása 
Barnáné Nyegota Andrea 

Bátonyterenye Kistérségi 

Segítőkéz Idősek Klubja 
időskorúak nappali ellátása Barnáné Nyegota Andrea 

 

Bátonyterenye 

Napsugár Bölcsőde bölcsőde Számel Edina 

Július 

Háromszínvirág Gyermekotthon 

Ábel Lakásotthon 

lakásotthon 

külső férőhelyen biztosított 

utógondozói ellátás 

Gaál Ildikó 

Háromszínvirág Gyermekotthon 

Szivárvány Lakásotthon 

lakásotthon 

 
Gaál Ildikó 

Bátonyterenyei Járási Hivatal  Ravasz Tiborné, Krémer Natália 

Bátonyterenyei Járási Hivatal 

Járási Gyámhivatala 
 

Drazsdikné Kecskés Éva 

+1 fő ügyintéző 

 

Dorogháza 

Bátonyterenye Kistérségi 

Szociális Központ 
gyermekjóléti szolgálat Gaál Ildikó 

Július 

MEGYEK 1 nevelőszülő Gaál Ildikó 



30 

Nemti 
Bátonyterenye Kistérségi 

Szociális Központ 
gyermekjóléti szolgálat Gaál Ildikó 

 

Mátramindszent 

Bátonyterenye Kistérségi 

Szociális Központ 
gyermekjóléti szolgálat Gaál Ildikó 

Július 

Mátramindszent Község 

Önkormányzata 
szociális étkeztetés Bartkóné Király Enikő 

Szuha 

Bátonyterenye Kistérségi 

Szociális Központ 
gyermekjóléti szolgálat Gaál Ildikó 

MEGYEK 2 nevelőszülő Gaál Ildikó 

 

Lucfalva 

Bátonyterenye Kistérségi 

Szociális Központ 
gyermekjóléti szolgálat Gaál Ildikó 

Július 

Lucfalvai Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője 
 kijelölt ügyintéző 

Nagybárkány 

Bátonyterenye Kistérségi 

Szociális Központ 
gyermekjóléti szolgálat Gaál Ildikó 

Lucfalvai Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője 
 kijelölt ügyintéző 

Márkháza 

Bátonyterenye Kistérségi 

Szociális Központ 
gyermekjóléti szolgálat Gaál Ildikó 

Lucfalvai Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője 
 kijelölt ügyintéző 

 

Nagykeresztúr 

Bátonyterenye Kistérségi 

Szociális Központ 
gyermekjóléti szolgálat Gaál Ildikó 

Szeptember 

Lucfalvai Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője 
 kijelölt ügyintéző 

Kisbárkány 

Bátonyterenye Kistérségi 

Szociális Központ 
gyermekjóléti szolgálat Gaál Ildikó 

Lucfalvai Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője 
 kijelölt ügyintéző 
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Sámsonháza 

Bátonyterenye Kistérségi 

Szociális Központ 
gyermekjóléti szolgálat Gaál Ildikó 

Lucfalvai Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője 
 kijelölt ügyintéző 

 

Mátraterenye 

Bátonyterenye Kistérségi 

Szociális Központ 
gyermekjóléti szolgálat Gaál Ildikó 

Szeptember 
MEGYEK 2 nevelőszülő Gaál Ildikó 

Mátrai Önkormányzati Társulás szociális étkeztetés Bartkóné Király Enikő 

 

Mátranovák 

Bátonyterenye Kistérségi 

Szociális Központ 
gyermekjóléti szolgálat Gaál Ildikó 

Szeptember 

MEGYEK 1 nevelőszülő Gaál Ildikó 

 

Vizslás Vizslás Község Önkormányzata 

gyermekjóléti szolgáltatás Gaál Ildikó 

Szeptember 

tanyagondnoki szolgáltatás 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

Barnáné Nyegota Andrea 

Mátraverebély 

Bátonyterenye Kistérségi 

Szociális Központ 
gyermekjóléti szolgálat Gaál Ildikó 

Mátraverebélyi Polgármesteri 

Hivatal jegyzője 
 kijelölt ügyintéző 

 

Pásztó 

Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

gyermekjóléti szolgálat 

családsegítés 
Gaál Ildikó 

Szeptember 

Hasznosi Idősek és Demens 

Személyek Klubja 
időskorúak nappali ellátása Barnáné Nyegota Andrea 

Pásztói Idősek és Demens 

Személyek Klubja 
időskorúak nappali ellátása Bartkóné Király Enikő 

Pásztói Gondozási Központ 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

jelzőrendszeres házi 

Dr. Gombár Ildikó 
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segítségnyújtás 

 

Ciróka Családi Napközi családi napközi Számel Edina 

Tar 
Háromszínvirág Gyermekotthon 

Vadvirág Lakásotthon 
lakásotthon Számel Edina 

 

Pásztó 

Pásztói Gondozási Központ idősek otthona Dr. Gombár Ildikó 

Szeptember 
Családok Átmeneti Otthona családok átmeneti otthona Gaál Ildikó 

PEGYMI gyermekotthon Számel Edina 

Pásztói Járási Hivatal  Ravasz Tiborné, Krémer Natália 

Pásztói Járási Hivatal Járási 

Gyámhivatala 
 

Drazsdikné Kecskés Éva 

+1 fő ügyintéző 

 

Csécse Csécse Község Önkormányzata 

gyermekjóléti szolgálat Gaál Ildikó 

Október 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 
Bartkóné Király Enikő 

Ecseg Hajnalcsillag Idősek Klubja 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

családsegítés 

Barnáné Nyegota Andrea 

idősek klubja Bartkóné Király Enikő 

 

Szurdokpüspöki 

Szurdokpüspöki Község 

Önkormányzata 
gyermekjóléti szolgálat Gaál Ildikó 

Október 

Jakabi Idősek és Demens 

Személyek Klubja 
időskorúak nappali ellátása Bartkóné Király Enikő 

Püspöki Idősek és Demens 

Személyek Klubja 
időskorúak nappali ellátása Barnáné Nyegota Andrea 

Jobbágyi 
Jobbágyi-Szurdokpüspöki és 

Térsége Szociális Alapszolgáltató 

falugondnoki szolgáltatás 

szociális étkezetés 

házi segítségnyújtás 

Barnáné Nyegota Andrea 
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Diósjenő 

Dr. Göllesz Rehabilitációs Intézet 

és Ápoló Gondozó Otthon 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás (KÉZMŰ) 

Dr. Gombár Ildikó Bartkóné 

Király Enikő 

Október 

Dr. Göllesz Rehabilitációs Intézet 

és Ápoló Gondozó Otthon 

fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatás, munka-

rehabilitáció (intézményi 

foglalkoztatás 

Dr. Gombár Ildikó Bartkóné 

Király Enikő 

Alsópetény 
Alsópetény Község 

Önkormányzata 
szociális étkeztetés Barnáné Nyegota Andrea 

Nőtincs Nőtincs Község Önkormányzata szociális étkeztetés Barnáné Nyegota Andrea 

Szendehely 
Szendehely Község 

Önkormányzata 
szociális étkeztetés Barnáné Nyegota Andrea 

Berkenye 
Berkenyei Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője 
 kijelölt ügyintéző 

Nógrád 
Berkenyei Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője 
 kijelölt ügyintéző 

 

Érsekvadkert 
Érsekvadkerti Öregek Egyesített 

Szociális Intézménye 

szociális étkeztetés 

időskorúak nappali ellátása 
Barnáné Nyegota Andrea 

Október 

Szátok 

Margaréta Gyermekotthon gyermekotthon Számel Edina 

Százszorszép Gyermekotthon gyermekotthon Számel Edina 

Szátok Község Önkormányzata 
falugondnoki szolgáltatás 

szociális étkeztetés 
Bartkóné Király Enikő 

Rétsági Járási Hivatal  Ravasz Tiborné, Krémer Natália 

Rétsági Járási Hivatal Járási 

Gyámhivatala 
 

Drazsdikné Kecskés Éva 

+1 fő ügyintéző 

 

Romhány 

Romhány Község 

Önkormányzata Szociális 

Szolgáltató Központ 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

időskorúak nappali ellátása 

idősek otthona 

Dr. Gombár Ildikó Október 
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Romhányi Polgármesteri Hivatal 

Jegyzője 
 kijelölt ügyintéző 

 

Szente 
Szentei Bóbita Óvoda és 

Bölcsőde 
bölcsőde Számel Edina 

 

Kisbágyon 
Kisbágyon Község 

Önkormányzata 

szociális étkeztetés 

 
Bartkóné 

Október 

Buják 

Csillag Családi Napközi családi napközi Számel Edina 

Bárka Családi Napközi családi napközi Számel Edina 

Rózsafüzér Családi Napközi családi napközi Számel Edina 

Buják Község Önkormányzata 
szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 
Bartkóné Király Enikő 

Bujáki Polgármesteri Hivatal 

Jegyzője 
 kijelölt ügyintéző 

 

Szirák 
Szent Katalin Családi Napközi családi napközi Számel Edina 

November 

Szirák Község Önkormányzata szociális étkeztetés Barnáné Nyegota Andrea 

Bér Bér Község Önkormányzata 
szociális étkeztetés 

falugondnoki szolgáltatás 
Bartkóné Király Enikő 

Vanyarc Vanyarc Község Önkormányzata szociális étkeztetés Barnáné Nyegota Andrea 

 

Palotás Palotás Község Önkormányzata szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

Barnáné Nyegota Andrea  

Kálló Kállói Idősek Otthona idősek otthona Dr. Gombár Ildikó 

 

Dejtár 

Néri Szent Fülöp Családi Napközi családi napközi Számel Edina 

November 

Szent Miklós Családi Napközi családi napközi Számel Edina 

Drégelypalánki Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 
kijelölt ügyintéző 

Drégelypalánk 
Drégelypalánki Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 
kijelölt ügyintéző 
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Ipolyvece 

Ipolyvece Község 

Önkormányzata 

szociális étkeztetés 

(Dejtáron) 
Barnáné Nyegota Andrea 

Drégelypalánki Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 
kijelölt ügyintéző 

Hont 
Drégelypalánki Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 
kijelölt ügyintéző 

Patak 
Drégelypalánki Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 
kijelölt ügyintéző 

Horpács 
Horpács Község Önkormányzata szociális étkeztetés 

falugondnoki szolgáltatás 
Bartkóné Király Enikő 

 

Nagyoroszi 

Nagyoroszi Község Önkormányzata szociális étkeztetés Bartkóné Király Enikő 

November 
Idősek Klubja időskorúak nappali ellátása Bartkóné Király Enikő 

Nagyoroszi Közös Szociális 

Szolgáltató 

házi segítségnyújtás 
Barnáné Nyegota Andrea 

 

 

 

Célvizsgálatok ütemezése az országos hatósági ellenőrzési terv (fővárosi és megyei kormányhivatalok szociális és gyámhivatalai részére) alapján: 

- Közgyógyellátás: 2015. december hó, iratok alapján, szükség esetén helyszínen 

- Szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartása: 2015. augusztus hó, helyszínen 

- Az országos hatósági ellenőrzési terv c.1. pontjában meghatározott, kiemelt célok vizsgálat: gyermeki és ügyfél jogok biztosítása – 

adatszolgáltatás alapján, 2015. december hóban. 

- Egyéb célvizsgálatok, kiemelt ellenőrzési szempontként az évi rendes ellenőrzések keretében. 
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Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 

 

Időpont Település Ellenőrzési témakörök 
Ellenőrzést végző 

személyek 

Március Bátonyterenye  A 312/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 

hatályosulása és alkalmazásának 

megfelelősége az I. fokú építésügyi 

hatósági engedélyezési eljárásokban. Az 

Étv.46.§-ának, a 312/2012(XII.8.) 

Korm.rendelet 4-71.§-ának, illetve a 

későbbiek során kihirdetésre kerülő 

2015. évi építésfelügyeleti hatósági 

ellenőrzések megtervezéséről és az 

ellenőrzési tevékenység végzéséről szóló 

miniszteri utasításban foglaltak 

teljesülésének ellenőrzése. Az Étv.5.§ 

(2) bekezdésének megfelelően az 

építésügyi (örökségvédelmi) hatóság a 

műemlékekkel kapcsolatos eljárásaiban 

érvényesíti-e a műemlékekre vonatkozó 

külön jogszabályban megfogalmazott 

követelményeket.   Világörökségi 

területet érintő szakhatósági eljárásban 

az örökség-védelmi hatóság kikéri-e a 

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi 

és Vagyongazdálkodási Központ 

véleményét. (393/2012.(XII.20.) Korm. 

Rendelet 13§.(1).) A kultúrális örökség 

védelméről szóló 2001.évi 

LXIV.törv.62.§ b. pontjában meg-

határozott örökségvédelmi feladatok 

ellátásának ellenőrzése. Annak 

ellenőrzése, hogy műemléki jelentőségű, 

vagy világörökségi területen az illetékes 

építésügyi hatóság bevonta-e 

szakhatóságként az örökségvédelmi 

hatóságot a közterületi határhoz 10 

méternél közelebb álló építmények 

engedélyezése esetén, a 

312./2012(XII.8.) Korm. rendelet 6. 

mellékletének megfelelően. Azon 

hivatalokban, amelyek országosan védett 

műemlékekkel kapcsolatos eljárásokban 

sem eljáró hatóságként, sem 

szakhatóságként nem érintettek, a helyi 

védettséggel kapcsolatos követelmények 

betartásának ellenőrzése, műemléki 

környezetre vonatkozó HÉSZ előírások 

ellenőrzése. 

Kosztolnik Károly  

Április Pásztó  Domonkos György   

Május Rétság  Kreicsi Gábor    

Június Szécsény  Fancsik Mária 

Szeptember Salgótarján Járás     

Szeptember Salgótarján      

Október 

Balassagyarmat 

Járás 

    

November Balassagyarmat      
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Igazságügyi Szolgálat  

 

A szakigazgatási szerv vezetője, továbbá az osztályvezetők – vezetői ellenőrzéseket kötelesek 

végezni az irányításuk, vezetésük alatt álló szervezeti egységeknél, illetőleg a hozzájuk 

beosztott alkalmazottak tevékenysége tekintetében.  

 

A szakigazgatási szerv vezető ellenőrzési jogkörét – az általános jelentési, illetve 

beszámoltatási kötelezettség szabályainak betartása mellett – közvetlenül és folyamatosan 

gyakorolja: 

 az éves munkatervben meghatározottak szerint rendszeresen ellenőrzi az 

alárendeltségébe tartozó alkalmazottak munkavégzését, a feladatok szakszerű, 

határidőben történő teljesítését; 

 az ügyviteli tevékenységek jog-és szakszerűségét, az iktatási, nyilvántartási, 

irattározási és postázási feladatokat 

 az osztályvezetők feladatirányítási, ellenőrzési tevékenységét 

 közvetlenül az áldozatsegítés tevékenységét 

 

Az osztályvezetők ellátják az osztály szakmai tevékenységének irányítását, ellenőrzési 

jogosultságukat – az általános jelentési kötelezettség betartása mellett – közvetlenül és 

folyamatosan gyakorolják, folyamatosan figyelemmel kísérik a feladatellátás alapját képező 

jogszabályi háttér változásait, a szükséges intézkedéseket megteszik, ill. azok érdekében 

intézkedéseket kezdeményeznek.  

A szakmai színvonal elért eredményeinek fenntartása érdekében 2015. évben, hasonlóan az 

előző években kialakított és eredményes gyakorlathoz ismét a célhoz kötöttség elvét 

alkalmazva nem komplex szakmai tevékenység, hanem folyamatba illesztett, egyes szakmai 

részelemek vizsgálatát rendelem el az osztályvezetők részére éves, féléves ill. negyedéves 

ütemezésben, kiemelten a pártfogó felügyelt területét érintő új szakmai feladatok bevezetését 

ill. végzését illetően. A közigazgatási rendszer átalakításának szakmai feladatokat érintő 

hatásainak folyamatos kezelése. 

 

Pártfogó Felügyelői Szolgálat 

 

Folyamatos 

- A megelőző pártfogás jogintézményének bevezetésével kapcsolatos szakmai feladatok 

folyamatos értékelése, és az ügyteher egyenlő elosztásával kapcsolatos szükség 

szerinti korrekciója, valamint a szükséges gyámhivatali szakmai együttműködések 

kialakítása. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Varga Mihály Róbert ov. Végh Béla ov. 
 

- A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői eljárások (mediáció) ill. a szabálysértési 

ügyekben alkalmazott közvetítői eljárások tevékenysége megyei gyakorlatának 

folyamatos vizsgálata, jogszabályi változások beépítése (Bv.tv.). 

Határidő: 2015. 12.01.  

Felelős: Varga Mihály Róbert ov., Végh Béla ov., Martinkovicsnné Nagyfalusi Tímea, 

mediátor 
 

- A közérdekű munka büntetések gyakorlatának vizsgálata a letöltési nehézségekre 

tekintettel, a csoportos letöltések egybevetése az egyéni letöltés tapasztalataival. 

Bv.bíró-bv.csoport-pártfogó-felügyelők-letöltőhelyek-foglalkoztatási eü. vizsgálatok 

együttműködése 

Határidő: 2015. 12.01.  

Felelős: Varga Mihály Róbert ov. Végh Béla ov. 
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I.félév 

Fiatalkorúak pf. oszt. 

- A fiatalkorú elkövetőkkel kapcsolatban folytatott pártfogó felügyelet végrehajtási 

tevékenység specifikus ellenőrzése, melynek kiemelten tárgya a megelőző pártfogó 

felügyelői tevékenység bevezetése. Külön magatartási szabályok alkalmazásának 

gyakorlata, csoportos letöltés lehetőségének szervezése. 

Határidő: 2015. 06.30. 

Felelős: Végh Béla ov.  

 

Fiatalkorúak pf. oszt. - Felnőttkorúak pf. oszt. 

- A területi feladatellátás racionalizálhatóságának vizsgálata, a területen való jelenlét 

szükséges és elvárt mennyisége, a segítő- és kontrollelemek megjelenése és a két 

osztály eltérő súlypontjainak, ebből adódó időigényének különbözőségéből adódó 

munkamódszerek értékelése a pártfogó felügyelet végrehajtása ügycsoportban. 

Határidő: 2015. 06.30. 

Felelős: Varga Mihály Róbert ov. Végh Béla ov. 

 

II. félév 

Fiatalkorúak pf. oszt. - Felnőttkorúak pf. oszt. 

- Az I. féléves ellenőrzések kontrollvizsgálata. A pf. iratanyagok tartalmi szempontú 

vizsgálata elsősorban a folyamatban lévő ügyek követhetősége, valamint jogszabályi 

megfelelősége szempontjaiból. Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos visszajelzések. 

Határidő: 2015. 12.31 

Felelős: Varga Mihály Róbert ov. Végh Béla ov. 

 

 

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 

 

Folyamatos 

- Peren kívüli jogi segítségnyújtási ügyek szúrópróba szerű ellenőrzése, illetve azok 

összevetése az iktatási rendszer adataival. 

Határidő: 2015. 12.31. 

Felelős: dr. Harik Ferenc szakig. szerv. vezető, dr. Petercsák János Zsolt 

 

Folyamatos 

- Társszervekkel való együttműködés, kapcsolattartás ellenőrzése különös tekintettel 

Balassagyarmat és környékére (a megye nyugati részére). Jogi szolgáltatások 

népszerűsítése potenciális ügyfélkörhöz legközelebb álló intézmények bevonásával, 

tájékoztató anyagok terjesztésével, előadásokkal. 

Határidő: 2015. 12.31. 

Felelős: dr. Petercsák J.Zsolt ov., Csernyik Edina ügyintéző,  dr. Harik Ferenc szakigazgatási 

szerv vezető 

 

Áldozatsegítő Szolgálat 

 

Folyamatos: 

- A társszervekkel való folyamatos együttműködés ellenőrzése. Rendszeres 

kapcsolattartás, szakmai és személyes konzultációk erősítése. 

Határidő: 2015. 12.31 

Felelős: dr. Maczák Erzsébet, dr.Harik Ferenc szakigazgatási szerv vezető 
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Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 

 

A hazai élelmiszerbiztonság megvalósítását – ezzel összefüggésben az emberi egészség 

védelmét és környezet fenntartható használatát - az Európai Unió és hazánk is kiemelt, 

stratégiai területként tartja számon. A 2009/128/EK irányelvben, valamint a 1107/2009/EK 

rendeletben foglaltak tagállami szintű adaptálásának nemzeti cselekvési terv kidolgozása, és 

annak megvalósítása útján szükséges hazánk részéről eleget tenni a fenntartható peszticid-

használat kritériumrendszerének. Részben ezekhez az elvárásokhoz, a nemzeti 

jogszabályokban foglaltakhoz igazodva, valamint a nemzeti stratégiai tervdokumentumokban 

foglaltakat szem előtt tartva kell meghatározni a növény- és talajvédelmi szakigazgatási szerv 

éves ellenőrzési tervét, figyelembe véve a szakmai irányító szerv (NÉBIH) iránymutatásait is. 

A megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságaira jelentős szerep hárul 

ezen stratégiai elképzelések gyakorlatba való átültetésében. Igazgatóságunknak, működése 

során különös figyelmet kell szentelnie fentiekkel összhangban az alábbiakra:  

 engedélyköteles termékek forgalmazásának ellenőrzése, a termésnövelő anyagok, 

növényvédő szerek minősége állandóságának fenntartása, azok kiszámítható 

alkalmazása érdekében 

 a termelésben a különböző kemikáliák okszerű felhasználása, integrált szemlélet 

mentén történő alkalmazása útján a természet és környezet vegyszerterhelésének 

minimalizálása a szakszerű növénytáplálás és a károsítók elleni hatékony védekezés 

mellett, valamint a társadalom széleskörű tájékoztatása 

 a feldolgozás, a kereskedelem területén emelt szintű kontroll érvényesítése a nem 

biztonságos, silány minőségű növényi erdetű élelmiszerek kiszűrésére, a korábbi évek 

tapasztalatai alapján főként a külföldről érkező szállítmányok tekintetében 

 

Az európai uniós integráció az áruk szabad mozgása elvének alkalmazásával összefüggésben 

szintén jelentős, folyamatosan megjelenő kihívások elé állította hazánkat. Komoly 

erőfeszítéseket kell tennünk mind nemzetközi egyezményekben vállalt, mind hazai 

jogszabályokban előírt növény-egészségügyi vonatkozású kötelezettségeink teljesítése 

érdekében, az e folyamatokkal parallel megnövekedett kockázatok kezelése mentén.  

A hazánkban jelenlévő károsítók továbbterjedésének megakadályozása, az általuk okozott 

gazdasági károk, népegészségügyi problémák mérséklése érdekében ezirányú feladataink fő 

irányvonalát az alábbiak határozzák meg: 

 károsítóktól mentes szaporítóanyag előállítás biztosítása a hatósági felügyeleten 

keresztül 

 zárlati és nem zárlati, gazdasági szempontból nagy veszéllyel fenyegető károsítók 

felderítése elterjedésük megakadályozása, elterjedésük esetén károsításuk 

visszaszorítása, zárlati intézkedések betartásának kontrollja 

 gazdasági károk okozása mellett humán-egészségügyi kockázatot (allergén növények) 

is jelentő károsítók elleni védekezési program kiemelt kezelése  

 

A fenntartható környezethasználatnál a környezetünk vegyszerterhelésén túl talajvédelmi 

vonatkozások is nagy jelentőséggel bírnak, hiszen a talaj az élelmiszertermelés legalapvetőbb 

közege, feltételesen megújuló, megújítható erőforrás. A talajvédelmi stratégia fő pillérei, 

amelyek kijelölik talajvédelmi hatósági tevékenységünk során a kiemelt területek kontúrjait, 

amelyek mentén a hatósági ellenőrzések megvalósulnak: 

 a talajkészleteinkkel történő ésszerű gazdálkodás 

 a talaj degradációs folyamatok elleni védelem 

 felszíni- és felszín alatti vizeink minőségi és mennyiségi megóvása 
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A Nógrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (a továbbiakban: 

Igazgatóság) kormánytisztviselői a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata, az Igazgatóság Ügyrendje, valamint jelen Ellenőrzési Tervben meghatározottak 

szerint végzik a vonatkozó jogszabályokból, valamint a munkaköri leírásukból következő 

hatósági ellenőrzési feladataikat a költségtakarékossági, valamint a kormányhivatal vezetője 

által meghatározott egyéb szempontok figyelembevételével. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint szakmai irányító szerv Országos éves 

ellenőrzési terve jelen ellenőrzési terv elkészültéig nem áll rendelkezésre, annak fordulónapja 

szakterületi sajátosságokból fakadóan minden év április elseje. 

 

1.1. Növény-egészségügyi ellenőrzési terv 
 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési osztályvezető, Károsító 

Diagnosztikai Osztály Osztályvezetője 

 A Magyarországra irányuló, az Európai Unióból származó szállítmányok eseti 

ellenőrzése, szúrópróbaszerű mintavétel. Jelentés küldése a szakmai irányító szervnek. 

 Harmadik országból származó növény-egészségügyileg vizsgálatköteles növények, 

növényi termékek, illetve egyéb anyagok növény-egészségügyi szállítólevéllel történő 

beléptetésével kapcsolatos növény-egészségügyi ellenőrzések elvégzése az 

engedélyezett ellenőrzési helyen (más tagállam általi szállítóleveles beléptetés) 

 Harmadik országba szállítandó (export) ellenőrzésköteles termékek berakóhelyen 

végzett növény-egészségügyi ellenőrzése (export növény-egészségügyi vizsgálatok). 

 Harmadik országba szállítandó (export) ellenőrzésköteles termékek termőhelyi növény-

egészségügyi ellenőrzése (termőhelyi szemle, export előzetes vizsgálat). 

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

 A közösségen belüli áruszállítás szúrópróbaszerű ellenőrzése a külön utasításban 

meghatározottak szerint. Csatlakozás a NAV által működtetett Mobil Ellenőrző 

Csoportok által végzett ellenőrzésekhez.  

 Zárlati, vagy Magyarországon nem honos károsítók fenntartásának, vagy az azokkal 

történő tudományos vagy kísérleti célú munka engedélyezéséhez szükséges növény-

egészségügyi ellenőrzések elvégzése. A már engedélyezett helyek utólagos, rendszeres 

ellenőrzése. 

 A termelők növény-egészségügyi nyilvántartásba vétele, regisztrációs számmal történő 

ellátása, az előírások betartásának ellenőrzése. 

 A növényútlevél rendszer működtetése, a felhasználás, az áru nyomon-

követhetőségének ellenőrzése 

 A védett zónába szállításra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése. 

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

 A kereskedelemben használt fa-csomagolóanyagok ellenőrzése. 

 A kijelölt károsító mentes terület fenntartásának ellenőrzése az exportra kerülő 

szállítmányok szúrópróbaszerű ellenőrzésével. A kijelölt károsító mentes terület 

fenntartásának ellenőrzése céljából felderítés működtetése a károsító populációjának 

felmérésére. 

 Raktározott termények növény-egészségügyi ellenőrzése. 

 Szaporító- és ültetvényanyagok előállításának ellenőrzése: 

- erdészeti, 

- szőlő, 

- gyümölcs, 

- dísznövény, 

- burgonya, 
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 A növényvédelmi szervezet PR kommunikációs tevékenységének részeként szakmai 

anyagok készítése termelők részére, szakcikkek publikálása, szakmai tájékoztatókon, 

fórumokon való részvétel prezentációval. 

 Tagsági kötelezettségből adódóan részvétel az EPPO, IPPC, WTO-SPS szakmai 

anyagok, szabványok tervezetének véleményezésében. 

 Részvétel a tagállami kötelezettségből adódó jogharmonizáció keretében, a növény-

egészségügyi szakterületet érintő jogszabálytervezetek előkészítésében. 

 Részvétel az erdészeti hatóságok által koordinált ellenőrzési programban (FLEGT). 

 

1.2. Növényi Termék Ellenőrzési Terv 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Növényvédelmi és Termék Ellenőrzési Osztály osztályvezetője 

Ellenőrzöttek köre: mezőgazdasági árutermelők, zöldség-gyümölcs forgalmazók 

 

 

1.2.1. Zöldség-gyümölcs ellenőrzések 

 Forgalmazók regisztrálása, ellenőrzése 

 Zöldség-gyümölcs export ellenőrzése 

 Zöldség-gyümölcs import ellenőrzése 

 Behozatal ellenőrzése az ipari feldolgozásra szánt termékek esetében 

 Árukivonáshoz kapcsolódó minőség-ellenőrzés 

 Iskolagyümölcs programban résztvevő beszállítok ellenőrzése 

 Lakossági panaszok kivizsgálása, intézkedés 

 Csatlakozás a NAV által működtetett Mobil Ellenőrző Csoportok által végzett 

ellenőrzésekhez 

 Kiemelt ellenőrzések elvégzése a szakmai irányító szerv által meghatározottak szerint 

 

1.2.2. Banán minőségellenőrzési feladatok 

 Zöld banán import ellenőrzése 

 

1.2.3. Bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek fokozott import ellenőrzéséhez 

kapcsolódó feladatok 

 Bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek fokozott import ellenőrzése 

(szennyezőanyagok, aflatoxin) 

 

1.2.4. Friss vágott virág és friss lombdísz, virághagyma, sarjhagyma és gumó 

minőségellenőrzési feladatok 

 Belföldi forgalmazók ellenőrzése 

 Export ellenőrzése 

 Import ellenőrzése 

 

1.2.5. Elsődleges növényi termékek szennyezőanyagainak monitoringja 

 Zöldség-gyümölcs termékek nitrát és nehézfém tartalmának monitoring mintavétele 

 Gabona mikotoxin tartalmának monitoring mintavétele 

 Szántóföldi és kereskedelmi mintavétel növényi termékek radio-analitikai vizsgálat 

céljából  

 Határállomásokon, kereskedelmi egységekben és termőhelyeken történő mintavétel 

növényi termékből a megengedett növényvédő szer maradék tartalom ellenőrzése 

céljából. 

 

 



42 

1.3. Növényvédelmi Ellenőrzési Terv 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztály osztályvezetője 

Ellenőrzöttek köre: Növényvédelmi tevékenységet folytatók, engedélyköteles terméket 

forgalmazók 

 

1.3.1. Engedélyköteles termékek forgalmazásának ellenőrzése 

 Az engedélyköteles termékek forgalmazása, vásárlása során az előírásoknak megfelelő 

személyi, tárgyi feltételek meglétének és a nyilvántartási kötelezettségek betartásának 

ellenőrzése. 

 Az engedélyköteles termékek párhuzamos behozatal követelményeinek való 

megfelelésének, szállításának, raktározásának csomagolásának, címkézésének, 

szavatossági idejének, az értékesítés szabályszerűségének ellenőrzése, a tavaszi és őszi 

kampány idején teljes körűen a kis és nagykereskedelemben, azt követően 

szúrópróbaszerűen. 

 Kiemelt ellenőrzés keretében mintavétel az engedélyköteles termékekből a minőségi 

(növényvédő szer tisztaságára, hatóanyagtartalmára vonatkozó) jellemzők vizsgálata 

céljából. 

 Kérelemre a lejárt szavatossági idejű engedélyköteles termékek mintavétele analitikai 

vizsgálatra a szakmailag indokolatlan veszélyes hulladék képződés megelőzése céljából.  

 Az engedélyköteles termékek kereskedelmével foglalkozó egységek felderítése (amely 

esetben a jegyző esetleg nem kér(t) szakhatósági hozzájárulást) 

 Az engedélyköteles termékek átcsomagolásával, bérkiszerelésével foglalkozó egységek 

felderítése, ellenőrzése. 

 A növényvédelmi gépek és növényvédő szer kijuttatására szolgáló eszközök 

típusminősítésének ellenőrzése. 

 

1.3.2. A növényvédő szer felhasználás ellenőrzése 

 Az engedélyköteles termékek felhasználása során az előírásoknak megfelelő személyi, 

tárgyi feltételek meglétének és a nyilvántartási kötelezettségek betartásának ellenőrzése. 

 A növényvédelmi tevékenység munkavégzési körülményeinek, illetve a növényvédelmi 

technológiai fegyelem (munkavédelmi, egészségvédelmi, környezetvédelmi előírások) 

betartásának ellenőrzése. 

 A növényvédelmi védekezések során a szállítás, raktározás szabályainak, a 

növényvédelmi gépek alkalmasságának és az előírt nyilvántartások meglétének, illetve 

naprakész vezetésének ellenőrzése. 

 Raktári kártevők elleni védekezési kötelezettség ellenőrzése, a gázosításra vonatkozó 

jogszabályoknak és technológiai előírásoknak való megfelelés vizsgálatával. 

 A légi növényvédelemre vonatkozó előírások (szakirányító jelenléte, légi járművezető 

növényvédelmi továbbképzésének érvényessége, tevekénységhez szükséges engedélyek 

meglétének ellenőrzése, előírt nyilvántartások vezetése, az alkalmazott készítmény 

felhasználhatósága, stb.) betartásának ellenőrzése, bejelentések nyilvántartása.  

 Az ökológiai tanúsító szervezetek által kezdeményezett termelői ellenőrzések 

végrehajtása, illetve időközönként helyszíni ellenőrzés 

 Az ökológiai gazdálkodásból származó növény, illetve növényi termékek 

növényvédőszer-maradék tartalmának vizsgálata céljából mintavétel. 

 A Kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos (JFGK 2,3,4,9) ellenőrzések végrehajtása, 

feladatok ellátása. 

 Az ökológiai jelölés jogszerűségének ellenőrzése gazdasági szereplőknél a 79/2009. 

FVM rendelet 7. § (3) bekezdése szerint.  
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 Ökológiai gazdálkodással kapcsolatos ügyekben a tanúsító szervezet kezdeményezése 

alapján elsőfokú hatósági feladatok ellátása a 79/2009. FVM rendelet 27. § (1) 

bekezdése szerint. 

 

1.3.3. Károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése 

 A védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése a szomszédos gazdálkodó termelés 

biztonságára veszélyt jelentő károsító esetében. 

o Parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése 2013. július 

1-től a vegetációs időszak végéig 

 A Parlagfű Információs Rendszer (PIR), valamint az Agrár-környezetgazdálkodási 

Információs Rendszer (AIR) naprakész vezetése, adatokkal való feltöltése. 

 Raktári kártevők elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése 

 

2.5. Talajvédelmi hatósági ellenőrzési terv 

Határidő: Folyamatos, egyedi 

Felelős: Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-gazdálkodási Osztály osztályvezetője 

 

 Helyszíni ellenőrzés hígtrágya termőföldön történő felhasználásának engedélyezése, 

engedély meghosszabbítása céljából 

 Helyszíni ellenőrzés nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön 

történő felhasználásának engedélyezése, engedély meghosszabbítása 

 A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény talajvédelmi 

követelményeinek hatósági ellenőrzése 

 A nitrát rendelet előírásainak betartásával kapcsolatos ellenőrzések 

 Építési engedélyezési és bejelentési eljárás során végzett ellenőrzések 

 Termőföld végleges más célú hasznosítása eljárás során helyszíni ellenőrzés 

 Utak építési engedélyezése 

 Ellenőrzés gyümölcstelepítések engedélyezéséhez 

 Ellenőrzés vízjogi létesítési engedélyezéshez 

 Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM) 

 Ellenőrzés a Kölcsönös Megfeleltetés (KM) rendszerében  
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Földművelésügyi Igazgatóság 

 

Sor 

sz. 
Ellenőrzés tárgya Ellenőrzöttek köre Ellenőrzést végző 

Tervezett 

ellenőrzések 

száma 

Ellenőrzésben 

közreműködő külső 

szervek 

Ellenőrzés 

ideje 
Megjegyzés 

1. 
Mezőgazdasági káreseménnyek és 

enyhítési juttatások 

mezőgazdasági 

termelők 
Fenes Attila 100 – 02 – 12. hó 

helyszíni és 

adminisztratív 

2. Meg nem munkált területek 
Gázolaj jövedéki adót 

visszaigénylő termelő 
Sirkó János 40 – 06 – 11. hó 

helyszíni 

3. 
Nemzeti támogatással magvalósult 

beruházások üzemeltetése  

Kedvezményezett 

vállalkozások 
Sirkó János 4 

MÁK megyei 

Állampénztári Iroda 
10 – 11. hó 

helyszíni 

4. 
Őstermelő igazolványok jogszerű 

használata 
őstermelők Zsidai Béla 100 – 01 – 12. hó 

helyszíni és 

adminisztratív 

5. Vadgazdálkodás átfogó ellenőrzése 
Nyilvántartott 

vadászatra jogosultak 

Bakó Csaba 

Varga Péter 
6 

ÉBÁI hatósági 

állatorvosai 

(esetenként) 

03 – 06. hó 

helyszíni és 

adminisztratív 

6. Vadászati jog jogkövető gyakorlása 

Vadászatra 

jogosultak, hivatásos 

és egyéni vadászok 

Bakó Csaba 

Varga Péter 
30 

 

folyamatos 

helyszíni és 

adminisztratív 

7. Társas vadászatok végrehajtása 

Vadászatra 

jogosultak, hivatásos 

és egyéni vadászok 

Bakó Csaba 

Varga Péter 
8 

Illetékes rendőri 

szervek (esetenként) 

2014. 11. – 

2015. 02. hó 

helyszíni 

8. Halgazdálkodás átfogó ellenőrzése 
Nyilvántartott 

halászatra jogosultak 
Kiss Tamás 3 

 
03 – 11. hó 

helyszíni és 

adminisztratív 

9. Halfogás jogkövető gyakorlása 
Halászatra 

jogosultak, horgászok 
Kiss Tamás 5 

Illetékes rendőri 

szervek (esetenként) 
folyamatos 

helyszíni és 

adminisztratív 

10. Hal kihelyezés (telepítés) Halászatra jogosultak Kiss Tamás 6  folyamatos helyszíni 

11. Kutatási célú, elektromos halászat 
Engedélyesek 

Kiss Tamás 2 
Természetvédelmi 

szervek 
folyamatos 

helyszíni 
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Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 

A 2004. évi CXL. törvény szerinti hatósági ellenőrzési tervet, azaz az integrált többéves 

nemzeti ellenőrzési terv (ITNET) megvalósítását célzó, ellenőrzési időszakra lebontott 

Élelmiszerlánc-felügyeleti tervet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) - 

mint szakmai irányító szerv - tevékenysége keretében készíti el és a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei hajtják végre. 

 

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

31-ig tart. 

 

A kockázatbecslés alapján elkészített éves Élelmiszerlánc-felügyeleti tervet a NÉBIH 

megküldi a mezőgazdasági szakigazgatási szerveknek. A terv alapján az Igazgatóság és a 

járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok vezetői - az ellenőrzést végző 

személy és időpont megadásával - leosztják az ellenőrzésre kijelölt létesítményeket. 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Igazgatósága 2015 évi ellenőrzési tervszámai, beleértve a tervezett monitoring 

mintaszámokat, valamint a létesítmény ellenőrzési tervben, KM ellenőrzési tervben és az 

ENAR ellenőrzésekre kijelölt egységeket, nagyságrendileg az alábbi táblázatban kerültek 

feltüntetésre. 

 

Az ellenőrzés tárgya: A tervezett 

ellenőrzések száma: 

Az ellenőrzés 

ideje: 

Élelmiszerlánc mintavételi terv 1711 folyamatos 

Tevékenység ellenőrzési terv (létesítmény 

ellenőrzések, KM ellenőrzések) 

1176 folyamatos 

Kompenzációs ellenőrzések 480 folyamatos 

Célellenőrzések (NÉBIH által soron kívül 

elrendelt) 

nem tervezhető NÉBIH 

határozza meg 

Eseti ellenőrzések (utóellenőrzések közérdekű 

illetve zöld számos bejelentések) 

nem tervezhető 

(kb. 700) 

folyamatos 

Speciális ellenőrzési tervek: 

- járványügyi  

- borászati és alkoholos italok 

 

1500 

116 

 

 

folyamatos 

Szezonális kiemelt ellenőrzések (tavaszi, nyári, 

téli) 

NÉBIH határozza 

meg 

NÉBIH 

határozza meg 

 

 A táblázat csak az egységes szerkezetben kiadott, tervezett ellenőrzéseket és mintavételeket 

tartalmazza, az állatvédelemmel kapcsolatos valamint járványügyet érintő feladatokat és a 

kötelező húsvizsgálatokat, továbbá az egyéb, jogszabályból fakadó, ad hoc feladatokat nem. 

 

Kapcsolat a társhatóságokkal: 

A társhatóságokkal az együttműködés általában a kiemelt szezonális élelmiszerlánc 

ellenőrzések (tavaszi, nyári, téli) alkalmával valósul meg előzetes egyeztetés alapján. 

Természetesen egyedi vagy soron kívüli ügyekben is megtörténik a kapcsolatfelvétel illetve 

hatásköri áttételekre is sor kerül. 

Néhány társhatóság esetében (NFH, MVH, NSZSZ) az együttműködési megállapodásokban 

rögzítettek alapján látjuk el feladatunkat. 

A NAV -tól érkező megkeresések kapcsán rendszeresen végzünk közúti mélységi 

ellenőrzéseket továbbá regionális szervezésű akciókban is részt veszünk. 
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2015. január 1-től bevezetésre kerül az Elektronikus Közúti Áruforgalom Rendszer, melynek 

célja az ÁFA megfizetéssel összefüggő visszaélések visszaszorítása és az élelmiszer-

biztonság növelése. A rendszert a NAV üzemelteti a szakmai felügyeletet ellátó Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, ezért az elkövetkezendő időszakban helyi szinten 

várhatóan növekszik majd a kölcsönös megkeresések és az együttes ellenőrzések száma. 
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Földhivatal 

 

I. Jogszabályi háttér 

 

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

szerint a szakmai irányító szerv legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig 

országos hatósági ellenőrzési tervet készít a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási 

szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lefolytatandó hatósági 

ellenőrzések (a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság) vonatkozásában és gondoskodik 

annak a szakmai irányító szerv honlapján történő közzétételéről. Az ellenőrző hatóság a 

szakmai irányító szerv által kiadott országos hatósági ellenőrzési terv alapján készíti el a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti 

hatósági ellenőrzési tervét az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig. Az ellenőrző hatóság 

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 91. §-a szerinti ellenőrzési jelentését elkészíti és megküldi az 

ellenőrzési időszakot követő 30. napig a szakmai irányító szervnek. Ezt követően ellenőrző 

hatóság a szakmai irányító szerv által készített beszámoló közzétételével tesz eleget a Ket. 

szerinti ellenőrzési jelentés közzétételi kötelezettségének. 

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az 

ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (6) bekezdése értelmében a megyei földhivatal 

tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 

szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott 

hatáskörök - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti 

hatáskört is beleértve - gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetője a 

földművelésügyi miniszter. 

Jelen országos hatósági ellenőrzési terv a fővárosi és megyei kormányhivatalok földhivatalai 

által készítendő hatósági ellenőrzési tervek szakmai minimum tartalmát határozza meg. 

A hatósági ellenőrzési terveket a szakmai irányító szerv által meghatározott szakmai 

szempontok figyelembevételével kell összeállítani. 

 

II. Az ellenőrzési terv célja 

 

Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes szakterületek (ingatlan-

nyilvántartás, a földmérés, valamint a földvédelem) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson 

a földhivatalok 2015. évben lefolytatandó hatósági ellenőrzéseinek tervezéséhez. 

 

III. Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja 

 

A földhivatalok 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. 

 

IV. Az ellenőrzési terv általános irányelvei 

 

- Az egységes jogalkalmazás, törvényesség betartásának, az egyes szakterületeken 

meghatározott jogok és kötelezettségek együttes érvényesülésének biztosítása. 

- Az illetékességi területre jellemző sajátosságok figyelembevétele. 
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- 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. 

 

V. Az egyes hatósági ellenőrzések jogszabályi háttere 

 

1. TakarNet ellenőrzés 

 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLL törvény (a továbbiakban: lnytv.) 72-75. §, 

1996.évi LXXXV. törvény 30-31. §, 338/2006.(XII.23.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdés 

Az lnytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése értelmében a számítógépes ingatlan-nyilvántartási 

rendszer szolgáltatásait igénybevevőknek - a Kormány által biztosított azonosítási 

szolgáltatáson keresztül történő lekérdezések kivételével - a lekérdezéseikről naplót kell 

készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok 

ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni kell annak a bírósági, 

ügyészségi, hatósági ügynek az iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat 

lekérdezték. A naplónak minden esetben tartalmazza a lekérdezés időpontját, a lekérdezést 

végző személy nevét, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi 

szám), díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó 

jogszabályi rendelkezésre való hivatkozást. 

Az lnytv.75.§ (4) bekezdése szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 

szolgáltatásait igénybevevők adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások 

betartását az ingatlanügyi hatóság és a rendszer üzemeltetője a felhasználók által vezetett 

naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági 

előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában - az 

ingatlanügyi hatóság javaslata alapján - a FÖMI határozatot hoz. 

Az Inytv. 79. §-a értelmében az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik 

fél felé való szolgáltatása (továbbadása) csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai [Ket. 39. §, 49. §, 

valamint 87-94. §]. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-

másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: 

Díjtörvény) 30-31. §-ai a 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 tulajdonlap másolat , 

valamint az erről készített papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben 

használható fel, harmadik fél részére nem adható tovább. Amennyiben az ingatlanügyi 

hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a díjmentesség igénybevételére jogszerűtlenül 

került sor, továbbá az ún. továbbszolgáltatási tilalom megsértése esetén az igénybevevőt a 

díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal kötelezi. A 

döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. 

A Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése értelmében az Inytv. 72-74. §-a és 75. § (1) bekezdése 

szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság megadására vonatkozó határozat 

meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a hozzáférési 
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jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult 

ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. A hozzáférési jogosultság 

visszavonása vagy felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét.  A Korm. 

rendelet 7. § (3) bekezdése alapján, az Inytv. 75. § (4) bekezdése szerinti, a járási földhivatal 

bevonásával történő ellenőrzésre és a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy 

felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a 

megyei földhivatalt jelöli ki. A Korm. rendelet a megyei földhivatal feladat és hatáskörébe 

telepíti a TakarNet ellenőrzések járási földhivatalok bevonásával történő lefolytatását , vagyis 

a helyszíni ellenőrzéseken a megyei földhivatal munkatársainak személyes jelenlétét 

biztosítani kell. 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. 

(XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 113-115/A. §-ai az egyes felhasználókra 

(pl. közjegyző, bírósági végrehajtó, felszámoló szervezet stb.) vonatkozó rendelkezéseket 

tartalmaznak. E rendelkezések a TakarNet ellenőrzést közvetlenül nem érintik. 

A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes 

ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az 

ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak 

megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet (a 

továbbiakban: Díjvhr.) 7. §-a a TakarNet ellenőrzés során beszedett - a Díjtörvényben 

meghatározott mértékű - díj FÖMI és földhivatalok közötti megosztásának, átutalásának 

szabályait tartalmazza. 

A TakarNet rendszeren keresztül szolgáltatott földhivatali adatok jogszerű felhasználásának 

ellenőrzéséhez a Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott 16707/2009. számú 

tájékoztató. 

A Földmérési és Távérzékelési Intézet és a felhasználó között létrejövő egyedi szolgáltatási 

szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) 

 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

- A Ket. hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai (Ket. 39.§, 49.§, valamint 87-94.§) 

- A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv 

(továbbiakban: földforgalmi tv.) 8.§-a értelmében a föld tulajdonjogának átruházása 

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 6/B §-a alapján a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a 

mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv-el összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. tv-ben 

(továbbiakban: Fétv.) meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő 

kötelezettségek ellenőrzésére első fokon a járási földhivatalt, másod fokon a megyei 

földhivatalt jelöli ki. 

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

ellenőrzéséről 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. 16.) Korm. rendelet rögzíti. 
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3. A termőföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási 

kötelezettség ellenőrzése. 

 

A Ket. 88. §-a alapján „a hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban 

foglalt rendelkezések betartását, valamint végrehajtható döntésekben foglaltak teljesítését". 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) kötelező és 

rendszeresen lefolytatandó hatósági ellenőrzést határoz meg. Eszerint a Tfvt. 5. § (l)-(4) 

bekezdésében előírtakat a földhivatal rendszeresen ellenőrzi. 

A Tfvt. 5. § (l)-(4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: „5. § (1) A földhasználó - ha e 

törvény másként nem rendelkezik, választása szerint - köteles a termőföldet művelési ágának 

megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások 

betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási 

kötelezettség). 

(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani. 

(3) Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását, a 

földhasználó vagy az igénybevevő köteles a termőföldet az első igénybevételig az (1) és (2) 

bekezdésben meghatározottak szerint hasznosítani (ideiglenes hasznosítás). 

(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását 

rendszeresen elvegezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület 

felhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). 

(5) Az (l)-(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi." 

A fenti törvényi előírások betartásának ellenőrzése minden évben a Földművelésügyi 

Minisztérium Földügyi Főosztálya által elrendelt határszemle ellenőrzések keretében kerülnek 

lefolytatásra az erdő nélküli termőterület 10-20%-os arányban meghatározott területén. 

 

4. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása-összevont ellenőrzés a NMKH NTI-val. 

 

A Ket. 88. §-a alapján „a hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban 

foglalt rendelkezések betartását, valamint végrehajtható döntésekben foglaltak teljesítését". 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a 

továbbiakban: Eltv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 

30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt 

követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. 

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a 

közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza azt, miszerint 

külterületen - a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. 

(XII. 28.) VM rendelet (a továbbiakban: Jár.r.) szerint - az ingatlanügyi hatóság (a 

továbbiakban: járási földhivatal) a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésére, vagy 

bejelentés alapján végzi az Éltv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartása érdekében. A 

járási földhivatal saját kezdeményezésre a Vhr. 4.§ (2) bekezdésben meghatározott parlagfű-

vel veszélyeztetett területeken, továbbá a tevékenységével összefüggésében szerzett 

információi alapján ellenőrzi a parlagfűvel fertőzött területeket. Az ellenőrzés belterületen a 

jegyző feladata. 

 

5. Szakfelügyeleti ellenőrzés 

 

A Korm. rendelet 18. § (3) bekezdés c) pontja értelmében a megyei kormányhivatal 

földhivatala (a továbbiakban: megyei földhivatal) hatósági jogkörébe tartozó feladata a 

földmérési és térképészeti szakfelügyelet ellátása. 

Az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelt 17. § (1) bekezdés értelmében a földmérési és térképészeti 

tevékenység összhangját és a szakmai követelmények érvényesülését az ingatlanügyi hatóság 
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a földmérési szakfelügyelet útján látja el. A földmérési szakfelügyeleti feladatokat első fokon 

a megyei földmérési szakfelügyelő révén a megyei földhivatalok látják el. 

A szakfelügyeleti feladatok körébe tartozik különösen: 

a) a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság 

ellenőrzése, 

b) a bejelentésre kötelezett ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák esetében a 

bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, 

c) a jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartásának ellenőrzése, 

d) a minőségi követelmények biztosításának, illetve a munkák minőségtanúsításának - 

ideértve a minőségbiztosítási előírások betartását is - ellenőrzése, 

e) a földmérési adatok és az állami földmérési térképi adatbázisokból, valamint az 

ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisokból szolgáltatott adatok jogszerű 

felhasználására vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése, 

f) a bejelentésre kötelezett földmérési munkák nyilvántartásának vezetése, 

g) az állami földmérési alaptérképi adatbázis állami átvételi vizsgálata és az azt követő 

minősítése, 

h) az ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos eljárás során a szakmai 

véleményezés, 

i) ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos szakmaetikai vizsgálat 

kezdeményezése, 

j) az ingatlanrendező földmérő minősítés felfüggesztésének, vagy visszavonásának 

kezdeményezése. 

A földmérési szakfelügyelő az ellenőrzés során feltárt hibák kijavítására, illetve a 

hiányosságok megszüntetésére kötelezi az ellenőrzött földmérő szervezetet. Amennyiben a 

feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére vonatkozó kötelezettségének a kötelezett 60 

napon belül nem tesz eleget, akkor a szakfelügyelő szakmaetikai eljárást kezdeményezhet a 

Földmérési és Távérzékelési Intézetnél. 

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: 

Fttv.) 28. § (9) bekezdése szerint, aki földmérési munkát jogosulatlanul végez, 

kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot köteles fizetni. Ugyanezen szakasz (11) 

bekezdése alapján a földmérési és térképészeti állami alapadat-adatbázisok jogosulatlan 

adatfelhasználásért az adatot felhasználó kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot 

köteles fizetni. Az Fttv. 32. § (5) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy az állami alapadat-

adatbázisok jogszerű felhasználását és a felhasználás ellenőrzésének rendjét a térképészetért 

felelős miniszter és a honvédelemért felelős miniszter rendeletben határozza meg. 

A földhivatalok az Fttv. 3. § (1) bekezdése figyelembe vételével az alábbi állami alapadatok 

adatbázisaiból szolgáltathatnak adatot: 

a) az alaphálózati pontok adatbázisa, 

b) az állami földmérési alaptérképi adatbázis, 

c) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis, 

d) az archív analóg és digitális térképi adatok adatbázisai. 

Az Fttv. 4. § (1) bekezdése szerint az állami alapadatokat, adatbázisokat országos adattárban, 

térképtárban, űrfelvétel- és légifilmtárban, illetve helyi adat- és térképtárakban kell tárolni. 

Ugyanezen szakasz (4) bekezdése pedig kimondja, hogy az illetékességi területre vonatkozó 

állami alapadatokat az ingatlanügyi hatóság kezeli. 

Az Fttv. 5. § (5) bekezdése alapján az állami alapadatok adatbázisából külön megállapodás 

szerint aktualizált adatok szolgáltatásáért díjat kell fizetni. A díj mértékét a térképészetért 

felelős miniszter a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben határozza 

meg. 

A 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet szabályozza a földmérési és 

térképészeti állami alapadatok kezelését, szolgáltatásának rendjét és az adatszolgáltatással, az 
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ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák vizsgálatával és záradékolásával, valamint az 

egyéb hatósági eljárásokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjakat. 

Az Fttv. 3 § (1) bekezdés d)-f) pontjában meghatározott adatbázisokat kötelező alkalmazni a 

közfeladatok ellátását támogató térinformatikai rendszerek geometriai alapjainak 

biztosításához, különös tekintettel a helyi önkormányzat feladatainak ellátásához szükséges 

tevékenység térképi megalapozásához. 

 

VI. Az ingatlanügyi hatósági ellenőrzések keretében, a 2015. évben a megyei és a járási 

földhivataloknak a következőket kell kiemelten vizsgálniuk (az ellenőrzések 

szempontjai) 

 

1. TakarNet ellenőrzés 

 

Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a FÖMI (2012. év előtt 

a Vidékfejlesztési Minisztérium) által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési 

jogosultsággal rendelkező felhasználók [Inytv. 7274. §, Inyvhr. 113/A-l 13/E. §] által végzett 

lekérdezésekre. 

Jogszerűtlen felhasználás: valósul meg a szolgáltatásnak a felhasználó részére kiadott 

hozzáférési jogosultság iránti engedélyben megjelölt , illetve az annak alapján megkötött 

szolgáltatási szerződésbe foglalt felhasználási céltól és módtól eltérő igénybevételével , így 

különösen a lekérdezett adatok változatlan , vagy módosított (kiegészített, illetve csökkentett) 

tartalommal történő továbbadásával (továbbszolgáltatásával) , akár ingyenesen , akár 

ellenszolgáltatás fejében kerül rá sor , a név szerinti lekérdezési jogosultság előírástól eltérő 

használatával , a hozzáférés jogosulatlan személy részére történő átengedésével, továbbá a 

biztonsági előírások megsértésével. Emellett a naplózási kötelezettség teljesítésének 

elmulasztása, illetve a naplózásra vonatkozó előírások megsértése is jogszerűtlen 

felhasználásnak tekinthető. 

A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők (a 

továbbiakban: felhasználók) adatlekérdezései jogszerűségének - pl. név szerinti, személyes 

vagy tárgyi díjmentes lekérdezés, napló jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek - 

ellenőrzése a Földmérési és Távérzékelési Intézet által készített gépi napló és a felhasználó 

által a lekérdezésekről vezetett napló összevetése alapján történik. 

Az adatlekérdezés jogszerűségének ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az 

ún. továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálatára, különös tekintettel a lekérdezett 

adatok továbbadására, továbbszolgáltatására, valamint a hozzáférés jogosulatlan átengedésére. 

A biztonsági előírások betartásának ellenőrzését a következő szempontokra figyelemmel kell 

elvégezni: 

-  a felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az igazolványokhoz tartozó 

jelszó megőrzése a jogosulatlan hozzáféréstől; 

- a számítógépen vezetett ingatlan nyilvántartásból lekérdezett adatok elektronikus 

formában történő tárolása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 

lehetséges; 

- különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken esetlegesen eltárolt 

tulajdoni lapok tartalmához, illetve az abból származó adatokhoz illetéktelen 

személyek ne férhessenek hozzá; 

- amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, gondoskodni kell 

azok jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről; 

- a felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a szolgáltatáshoz, avagy a 

lekérdezett adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó 

jogszabályi előírások és szerződéses kikötések betartására. 
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2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése (Fétv. 

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

 

- a járási és a megyei földhivatalok ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie a 

biztonsági okmányt kezelő közjegyzők, ügyvédek vagy az adott szervezetnél működő 

jogtanácsos biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségeinek vizsgálatára. A 

földhivatal ellenőrzi a föld tulajdonjogának átruházására, vagy a föld tulajdonjogát 

érintő más jogügylet írásba foglalására szolgáló biztonsági okmánnyal összefüggő 

kötelezettségek betartását. 

- a járási földhivatal a biztonsági okmányt kezelő felhasználónál az alábbi 

előírások,kötelezettségek betartását ellenőrzi: 

a.)a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási előírások valamint a 

b.)biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és  visszaszolgáltatási 

kötelezettségek 

- Biztonsági okmányok kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával 

kapcsolatos kötelezettségek megsértése 

a.) a földhivatal a felhasználó bírsággal sújtja, vagy figyelmeztetésben részesíti 

egyidejűleg felhívja a jogsértő állapot megszüntetésére. 

b.) a fenti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek, vagy 

mulasztásnak a földhivatal tudomására jutásától számított 1 év, illetve ha a 

cselekmény, vagy mulasztás elkövetésétől számított 3 év eltelt. 

c.)  ha a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű bírság 

kiszabása is szükségtelen, bírságolás helyett a földhivatal figyelmeztetésben 

részesíti a felhasználót. 

d.) azonos tényállású, 3 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. 

e.) a bírság összege a megyei kormányhivatalt illeti meg. 

- A biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával kapcsolatos kötelezettségek 

megsértése esetén kiszabható bírság 

a.) legkisebb összege: 15 eFt, legmagasabb összege  100eFt 

b.) mértéke: az ellenőrzés során feltárt jogsértés összes körülményére tekintettel kell 

meghatározni. 

c.) azonos tényállású, 3 éven belüli ismételt jogsértés esetén: a bírság összege a 

korábban kiszabott bírság 1,5 szeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja 

meg a kiszabható bírság legmagasabb összegét 

d.) összege: a földhivatalt illeti meg 

e.) megfizetése: a kiszabásról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított 

15. nap 

 

3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése 

 

A Tfvt-ben meghatározott földrészleteken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a mellék- és 

ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

 

4. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

 

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

ellenőrzése. 
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5. Szakfelügyeleti ellenőrzés 

 

Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzési kötelezettségének ki kell terjednie az állami alapadatok 

adatbázisainak jogszerű felhasználására. Jogszerűtlen felhasználás: a rendelkezésre bocsátott 

digitális adatállományt, kizárólag saját hatáskörében jelentkező feladatokra használja, annak 

másolatát, vagy a felhasználásával létrehozott értéknövelt terméket harmadik félnek nem ad 

át, illetve nem értékesít. 

Értékesítési igény esetén külön megállapodás megkötése szükséges a szolgáltatás díjának és a 

szerződött felek közti megosztásának a megállapítására. Az állományok digitálisan raszteres 

formában, részletekben és nyomtatott formában 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. 

Az állomány interneten, az alábbi módon jeleníthető: 

- A megvásárolt digitális térképet csak raszteres formában lehet az interneten 

elhelyezni. Gondoskodni kell róla, hogy számszerű adat (koordináta, terület), illetve 

raszteres térkép ne legyen letölthető. 

- A raszteres ingatlan-nyilvántartási térkép, vagyis az adatfelhasználó 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 hrsz-ot. Ugyanez vonatkozik a térkép nyomtatott változatára is. 

- Helyrajzi szám kereső csak egyedileg megadott hrsz-re 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 lógót 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 a földhivatalok szolgáltatják, továbbá arra, hogy a földhivatalok hivatalos 

portálja a www.foldhivatal.hu címen érhető el. 

 

VII. Az ellenőrzést végzők hatásköre kiterjed 

 

1. TakarNet ellenőrzés 

- a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartására, a jogszabályban előírt 

feltétel meglétére, 

- adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére, 

- a bejelentési, nyilvántartási (pl. naplóvezetés) és adatszolgáltatási (pl. 

továbbszolgáltatási tilalom betartása) kötelezettségek vizsgálatára, 

http://www.foldhivatal.hu/
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- 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. 

 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

- a jogszabályokban meghatározott előírások, kötelezettségek betartására, a 

jogszabályban előírt feltétel meglétére 

- a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartás, jegyzőkönyv 

vezetésének, tartalmának vizsgálatára 

- a biztonsági okmányok érvénytelenítésével kapcsolatos kötelezettségekre 

- a biztonsági okmányokra biztonságos tárolására vonatkozó előírások betartásának 

vizsgálata 

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

kötelezettségek ellenőrzésére 

- a hivatali munka során tudomásukra jutott visszaélések, valamint az ügyfelek részéről 

érkező esetleges bejelentések kivizsgálására, valamint az egyéb forrásból származó 

információk vizsgálatára is. 

 

3. Szakfelügyeleti ellenőrzés 

- 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. 

 

4. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése 

- a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

 

5. A parlagfüvei fertőzött területek felkutatása 

- a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

 

VIII. Az ellenőrzési terv tartalma 

 

Az ingatlanügyi hatóság által készített ellenőrzési tervnek szakterületenként legalább a 

következőket kell tartalmaznia: 

 

1. TakarNet ellenőrzés: 

1.1. Az ellenőrzés 

tárgyát és célját, 

eszközét (helyszíni ellenőrzés), 

főszempontjait, 

időszakát, 

negyedéves ütemezését, 

 

1.2. Az ellenőrzésre kerülő felhasználókat, 

az ellenőrzésben résztvevők nevét, beosztását (a megyei és a járási földhivatal 

megjelöléséve 
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szükség szerint a konkrét eljárási lépések meghatározását (pl. az előzetes értesítési 

kötelezettség, vagy a felhasználó által vezetett napló bekérése) 

az alkalmazható szankció megjelölését 

az ellenőrzésekről készített negyedéves jelentés Földügyi Főosztály részére történő 

megküldésének határidejét. 

 

 

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

2.1. Az ellenőrzés 

tárgyát és célját 

eszközét (helyszíni ellenőrzés) 

fő szempontjait 

időszakát 

negyedéves ütemezését 

2.2. Az ellenőrzésre kerülő felhasználókat (közjegyzők, ügyvédek, szervezetnél működő 

jogtanácsos) 

2.3. Az ellenőrzésben résztvevők nevét, beosztását (a megyei és járási földhivatal 

megjelölésével) 

2.4. Szükség szerint a konkrét eljárási lépések meghatározását (pl: az előzetes értesítési 

kötelezettség) 

2.5. az alkalmazható szankció megjelölését 

2.6. az ellenőrzésekről készített negyedéves jelentés a Földügyi Főosztály részére történő 

megküldésének határidejét. 

 

3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése 

3.1. Az ellenőrzés 

tárgyát és célját, 

eszközét (helyszíni ellenőrzés), 

főszempontjait, 

időszakát, 

ütemezését, 

3.2. Az ellenőrzésre kerülő települést, 

3.3. Az ellenőrzésben résztvevők nevét, beosztását (megyei/járási földhivatal 

megjelölésével), 

szükség szerint a konkrét eljárási lépések meghatározását (pl. az előzetes értesítési 

kötelezettség) 

az alkalmazható szankció megjelölését 

az ellenőrzésekről készített jelentés Földügyi Főosztály részére történő megküldésének 

határidejét. 

 

4. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

4.1. Az ellenőrzés 

tárgyát és célját,. 

eszközét (helyszíni ellenőrzés), 

főszempontjait, 

időszakát, 

ütemezését, 

4.2. Az ellenőrzésre kerülő települést, 

4.3. Az ellenőrzésben résztvevők nevét, beosztását (megyei/járási földhivatal 

megjelölésével), 

4.4. Szükség szerint a konkrét eljárási lépések meghatározását (pl. az előzetes értesítési 

kötelezettség) 
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4.5. Az alkalmazható szankció megjelölését 

4.6. Az ellenőrzésekről készített jelentés Földügyi Főosztály részére történő megküldésének 

határidejét. 

 

5. Szakfelügyeleti ellenőrzés 

5.1. Az ellenőrzés 

- tárgyát és célját, 

- eszközét (helyszíni ellenőrzés), 

- fő szempontjait, 

- időszakát, 

- ütemezését. 

5.2. Az ellenőrzésre kerülő felhasználókat. 

5.3. Az ellenőrzésben résztvevők nevét, beosztását (megyei/járási földhivatal 

megjelölésével). 

5.4. Szükség szerint a konkrét eljárási lépések meghatározását (pl. az előzetes értesítési 

kötelezettség). 

5.5. Az alkalmazható szankció megjelölését. 

5.6. Az ellenőrzésekről készített jelentés Földügyi Főosztály részére történő megküldésének 

határidejét. 

 

Ellenőrzési feladatok: 

1. Komplex vizsgálat a Salgótarjáni Járási Földhivatalnál (határidő: 2015.12.31). 

2.  Komplex vizsgálat a Rétsági Járási Földhivatalnál (határidő: 2015.12.31.). 

Célvizsgálat (minden járási földhivatalra kiterjesztve, határidő:2015.12.31): 

a) A földforgalmi tv. hatálya alá eső ingatlanok tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási 

átvezetési gyakorlata a járási földhivataloknál. 

b) Az ingatlan-nyilvántartásban „nyilvántartásba tett” ügyiratok határidejének és 

jogszerűségének ellenőrzése a járási földhivataloknál. 

c) Földmérési vállalkozások és földhivatali dolgozók földmérési tevékenységének 

vizsgálata. Adatszolgáltatás, szakmai vizsgálat, hatósági vizsgálat és 

összeférhetetlenség. Az erről szóló jelentés felterjesztése a FÖMI részére.  

d) A földhasználati szerződések hatósági jóváhagyásának gyakorlata, ellenőrzése a járási 

földhivataloknál. 
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Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szerv 

 

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

alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP), mint szakmai 

irányító szerv a szakmai irányítása alá tartozó fővárosi és megyei kormányhivatalok által 

lefolytatandó ellenőrzések vonatkozásában ellenőrzési tervet bocsát ki.  

 

A rendelet 6/A. §-ának (2) bekezdése értelmében az ellenőrző hatóság a szakmai irányító 

szerv által kiadott országos hatósági ellenőrzési terv alapján, a közigazgatási hatósági eljárás 

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

szerint készíti el a hatósági ellenőrzési tervét az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig. 

 

Fentieknek megfelelően az OEP Főigazgatója 2014. november hónapban közzétette  

„Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. évi országos hatósági ellenőrzési terve a 

fővárosi/megyei kormányhivataloknak az egészségbiztosítási szakterületet érintő tervezett 

ellenőrzéseinek végrehajtásához” című kiadványát. A Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) az 

ebben foglaltakat, valamint a Ket. VI. fejezetében, a „Hatósági ellenőrzés” címszó alatt 

előírtakat vette figyelembe a 2015. évi hatósági ellenőrzési terve elkészítésekor. 

 

A Ket. 91. § (1) bekezdése szerint ugyanis: „A hatóság ellenőrzési tervet készít, amely 

tartalmazza legalább az előre ütemezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az 

ellenőrzések ütemezését, eszközét, az ellenőrzések szempontrendszerét, valamint a hatóság 

vezetője által meghatározott egyéb adatokat. Az ellenőrzési tervben nem kell megjeleníteni a 

folyamatos ellenőrzési feladatot.” 

 

Az ellenőrzések célja – egyezően az OEP fenti kiadványában foglaltakkal – a jogszabályban 

előírt kötelezettségek teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása, különös tekintettel az 

alábbiakra:  

 Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók esetén a szakmai 

jogszabályok 2014. január 1-től hatályos változásai gyakorlati alkalmazásának és az 

eljárásjogi szabályok betartásának vizsgálata, 

 Foglalkoztatók esetében az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapításához 

szükséges adatszolgáltatás helyességének vizsgálata.  

Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos szempontja a hibák feltárása, a 

jogkövetésre való figyelmeztetés, és végső esetben a jogkövetés kikényszerítése szankció 

alkalmazásával. Ennek elengedhetetlen feltétele a feltárt jogsértések súlyának és 

gyakoriságának megfelelő jogkövetkezmények következetes, szigorú, ugyanakkor méltányos 

alkalmazása. Mindezekkel a társadalombiztosítási kifizetőhelyek és foglalkoztatók 

munkájának segítését, az egészségbiztosításhoz kapcsolódó jogszerű feladatellátását, valamint 

a pénzbeli ellátások jogszerű és helyes összegben történő megállapítását kívánjuk elérni. 

Célunk az Egészségbiztosítási Alap védelme, emellett a biztosított személyek jogainak és 

kötelezettségeinek maradéktalan érvényre juttatása és az egészségbiztosítási ellátásokhoz való 

hozzájutás biztosítása, a társadalombiztosítás szolgáltató jellegének kihangsúlyozása mellett.   

 

Az Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv ellenőrzési kötelezettsége kiterjed:  

 A biztosítottakra, mint a társadalombiztosítási jogviszony alanyaira. 

 A foglalkoztatónak minősülő jogi és természetes személyekre, jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdasági társaságokra, egyéb szervezetekre, költségvetés alapján 

gazdálkodó szervezetekre, illetőleg egyéb szervekre, továbbá egyéni vállalkozókra és 

az „önfoglalkoztatók”-ra. 

 A társadalombiztosítási kifizetőhelyekre. 
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A hatóságunknál alkalmazott ellenőrzési típusok és szempontok a következők: 

 

 Átfogó ellenőrzés társadalombiztosítási kifizetőhelyek és kifizetőhelyet nem működtető 

foglalkoztatók esetében, melynek során teljes körűen vizsgáljuk az egészségbiztosítással 

összefüggő jogszabályok betartását, az ezzel kapcsolatos feladatellátást és 

adatszolgáltatást.  

 

Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók esetében: 

 

A kiválasztás szempontja, hogy az elévülési időn (5 éven) belül legalább egy alkalommal 

átfogó ellenőrzést tartsunk. Jogszabályi feltételek megléte esetén a foglalkoztatónak 

társadalombiztosítási kifizetőhely létesítésére történő kötelezése, illetve a foglalkoztató 

kérelme alapján, a feltételek fennállása esetén a megállapodás előkészítése és a 

megállapodásban foglaltak betartásának ellenőrzése szintén a hatáskörünkbe tartozik.  

  

Az OEP 2015. évi országos hatósági ellenőrzési tervében foglaltak alapján kiemelten 

vizsgáljuk a következőket:  

 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

(továbbiakban: Ebtv.), valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) 

kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) 2014. január 01-től hatályba lépett, a 

kifizetőhelyeket is érintő rendelkezéseinek végrehajtását, különös tekintettel: 

 a gyermekgondozási díjat érintő változások alkalmazására (ún. gyed extra 

megállapítására),  

 egyidejűleg több ellátás folyósításával kapcsolatos ügyintézésre, 

 a jogalap nélkül felvett ellátások visszafizetése tekintetében alkalmazott 

gyakorlatra, 

 az ügyintézési határidők betartására, 

 a Ket. alkalmazására,  

 a kifizetőhelyi nyomtatványok kiállítására és vezetésére. 

 

Ellenőrzésre kerülnek továbbá: 

 Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira való jogosultság, az ellátások napi alapjának 

és összegének megállapítása. 

 Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátás összegének alapját képező pénzbeli 

egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség teljesítése. 

 Pénzügyi és számviteli előírások, valamint az elszámolási kötelezettség betartása. 

 „A társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolása” 

elnevezésű nyomtatványon közölt adatok helyessége. 

 A biztosítási kötelezettség elbírálása, a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítése (Biztosított személyek nyilvántartásba vétele és ennek igazolása, kötelezően 

előírt nyilvántartások vezetése, munkabalesetek esetén a foglalkoztató 

adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése, betegszabadság kiadása, 

társadalombiztosítási igazolványok kiállítása, jövedelemigazolás kiadása, statisztikai 

jelentési kötelezettség teljesítése). 

 Az esetleges jogalapnélküli kifizetés, vagy pótutalás megállapításával kapcsolatos 

gyakorlat. 

 A döntések alakszerűsége, a fellebbezési eljárások lefolytatása. 

 Az OEP által a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére kiadott Tájékoztatóban 

előírt feladatok teljesítése. 

 

 



61 

Társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók esetében: 

 

A kiválasztás szempontjai:  

- Magasabb létszámmal működő munkáltatók, ahol nagyobb számban fordult elő 

egészségbiztosítási pénzbeli ellátás iránti kérelem. 

- Rendszeresen előforduló téves, hiányos adatszolgáltatást nyújtó munkáltatók. 

 

Az OEP 2015. évi országos hatósági ellenőrzési tervében foglaltak alapján kiemelten 

vizsgáljuk a következőket:  

 A pénzbeli ellátások megállapításához közölt adatok helyességét, az elektronikus úton 

benyújtott ellátás iránti kérelmek esetében az elektronizált dokumentumon és a 

papíralapú eredeti igazoláson szereplő adatok egyezőségét. 

 A biztosítotti jogviszony bejelentéséről szóló igazolás kiadását. 

 Az ellátás igénylésekor a kérelem és igazolások átvételének, beérkezésének igazolását.  

 

Ellenőrzésre kerülnek továbbá: 

 Biztosított személyek nyilvántartásba vétele és ennek igazolása, a biztosítási 

kötelezettség elbírálása, a pénzbeli ellátások vonatkozásában a pénzbeli 

egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség teljesítése. 

 Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak elbírálásához szükséges okmányok, 

nyilvántartások megléte. 

 A foglalkoztatóhoz benyújtott egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira és baleseti 

táppénzre irányuló kérelmek kezelése és a kérelmeknek az ellátás megállapítására és 

folyósítására illetékes szervhez történő továbbítása (a kérelem továbbítása határidőben 

történte-e meg). 

 Balesetekkel kapcsolatos kivizsgálási, jelentési kötelezettség teljesítése. 

 

 Téma ellenőrzés során az azonos jellegű feladatok végrehajtását egy időben több 

foglalkoztatónál, kifizetőhelynél vizsgáljuk.  

2015. évben a gyed extra összegének megállapításával kapcsolatos eljárást, az 

egyidejűleg folyósított ellátások megállapításának helyességét és a Ket.-ben előírt eljárási 

szabályok alkalmazását kívánjuk ellenőrizni több társadalombiztosítási kifizetőhelynél. 

Az érintett kifizetőhelyeket az egészségbiztosítási statisztikai jelentésekben közölt adatok 

alapján választjuk ki.  

A kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál az OEP 2015. évi országos hatósági 

ellenőrzési tervében kiemelt témákat az átfogó ellenőrzések keretében kívánjuk vizsgálni.  

 

 Célellenőrzés egy adott, konkrét egyedi ügy, feladat kivizsgálására irányul. Célellenőrzést 

nem előre tervezetten, hanem a pénzbeli ellátási szakterület, vagy más szerv felkérésére, 

esetleg panasz, közérdekű bejelentés esetén végzünk. Így pl. amennyiben feltételezhető, 

hogy a foglalkoztató a nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem 

az előírt módon tett eleget (az Ebtv. Vhr. 38. § (1) bekezdésében foglalt 5 napos határidőn 

túl továbbította az igénylő pénzbeli ellátás iránti kérelmét, vagy nem igazolta a biztosítotti 

bejelentés tényét a dolgozó felé), erre vonatkozóan célellenőrzést végzünk, melynek során 

felhívjuk a munkáltató figyelmét – szankció kilátásba helyezésével – a jogkövető 

magatartás betartására. Az elmúlt évek tapasztalata alapján 2015. évben is jelentős számú 

célellenőrzés végzése várható. Ilyen típusú ellenőrzést végzünk társadalombiztosítási 

kifizetőhelyeknél és kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók esetében is. 

 

 Utóvizsgálat egy korábbi ellenőrzés során előírt feladatok, intézkedések teljesítésének és 

azok hatásának vizsgálatára irányul. 2015. évben azok az utóvizsgálatok várhatók, 

amelyek esetében a feladatok előírása 2014. évben történt. Ezen túlmenően a 2015. évben 
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történt ellenőrzések során talált eltérések is indokolhatnak utóvizsgálatot, melyet jelenleg 

nem lehet előre látni, így tervezni sem. Ezért a tényleges utóvizsgálatok száma több lehet, 

mint a tervben szereplők.  

 

 Záró ellenőrzés megtartása kötelező a társadalombiztosítási kifizetőhely megszűnése 

esetén. A 2015. éves terv készítésekor rendelkezésünkre álló információk szerint egy, 

jelenleg még önálló kifizetőhely megszűnése várható, ezért a záró ellenőrzését beterveztük 

2015. január hónapra.  

 

Ellenőrzést, helyszíni eljárást folytatunk továbbá az ellenőrzési tervben nem nevesíthető, 

alábbi esetekben:  

 Amennyiben a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervtől 

felkérés érkezik a székhelytől eltérő illetékességi területen működő kifizetőhelyen 

folytatandó eljárásra. 

 Más szerv megkeresése a foglalkoztató mulasztásának, téves adatszolgáltatásának 

feltárására irányul. 

 Méltányossági ügyekben érkezett felkérés alapján környezettanulmány végzése 

indokolt. 

 Az illetékességi körünkbe tartozó „önfoglalkoztatók” (egyéni vállalkozók, 

mezőgazdasági őstermelők stb.) üzemi balesetének kivizsgálása során. 

 

A Ket. 91. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a tárgyévben lefolytatott hatósági ellenőrzések 

végrehajtásáról, a levont következtetésekről és a megállapított jogsértések típusairól az 

ellenőrzési időszakot követő 30 napon belül ellenőrzési jelentést készítünk, melyet 

közzéteszünk a hivatali honlapon is. 
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Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 

 

1. Az ellenőrzési terv jogszabályi háttere 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai számára 

elsődlegesen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.), illetve fővárosi és megyei kormányhivatalokról 

szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khr.) állapítja meg az ellenőrzési 

terv készítésének szabályait. A Ket. 91. § (1) bekezdése meghatározza a kötelező tartalmi 

elemeket, a Khr. 6/A. § (2) bekezdése pedig a hatósági ellenőrzési terv elkészítésének 

határidejét. 

 

Az Ellenőrzési Terv az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) 

3-8/624/2014. iktatószámú 2015. évi Országos Hatósági Ellenőrzési Terve a fővárosi/megyei 

kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságainak nyugdíj ellenőrzési szakterületét érintő 

tervezett ellenőrzéseinek végrehajtásához elnevezésű dokumentumban meghatározott 

célkitűzések és prioritások figyelembevételével került elkészítésre. 

 

Ennek megfelelően megkülönböztetett figyelmet szentel a vállalkozói adminisztratív 

költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam középtávú kormányzati program 

egyes feladatainak módosításáról szóló 1416/2012. (X.1.) Korm. határozatban 

foglaltaknak. 

 

2. Az ellenőrzési terv célkitűzései, céljai 

 

Kiemelt célkitűzés, hogy a hatósági ellenőrzés fókuszáltan azon jelentős kockázatot hordozó 

adatszolgáltatói körre irányuljon, amely kötelezetti kör 2010. január l-jét megelőző időszak 

vonatkozásában nem, vagy hiányosan tett eleget a társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. 

törvény, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny). által előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének. 

 

Ezzel egyenértékű a 2010. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozó nyugdíjjogszerzési 

adatbázissal kapcsolatosan érkező ügyfelek által jelzett, vagy a hivatal által feltárt problémák 

kivizsgálása, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (7) bekezdése 

alapján történő adatátadások esetleges ellentmondó adatainak tisztázása. 

 

Mindezek figyelembevételével célkitűzésként fogalmazódik meg, hogy az ellenőrzés a 

mindenkor hatályos anyagi és eljárásjogi szabályok keretei között a nyugdíj-váromány 

épségének megőrzése érdekében biztosítsa a nyugdíjbiztosítási adatok nyilvántartásba vételét 

oly módon, hogy a hatósági nyilvántartásban szereplő adatok valós, megbízható, ellenőrzött 

adatszolgáltatáson alapuljanak. 

 

A hatósági ellenőrzés segítse elő a nyugdíjak, továbbá minden olyan ellátás elbírálását, 

amelyek megállapítását és/vagy folyósítását jogszabály a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek 

hatáskörébe utalja. 

 

A nyugdíjbiztosítási feladatok maradéktalan ellátása érdekében az igazgatóság illetékességi 

területéhez tartozó, adatszolgáltatásra (nyilvántartás vezetésére) kötelezettek körében a 

hatósági ellenőrzés járuljon hozzá a jogszabályi előírások betartásához (betartatásához), a 

jogkövetés, az egységes jogalkalmazás biztosításához, az ellenőrzés határidőn belüli 

befejezéséhez. 
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A hatósági ellenőrzés segítse elő, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető követelések 

érvényesítéséhez szükséges határozatok ténybeli alapját képező bizonyítékok rendelkezésre 

álljanak. 

 

A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságon nyilvántartott jogerős határozatokon alapuló tartozások 

esetében a méltányossági jogkör gyakorlása tekintetében biztosítsa a döntéshez szükséges, 

kérelmező által közölt adatok tényszerű felülvizsgálatát. 

 

Hatósági ellenőrzés keretében – figyelemmel a rendelkezésre álló ellenőri kapacitásra is – 

ellenőrizze az irányadó jogszabály keretei között a jogutód nélkül megszűnő gazdálkodó 

szervezeteknél foglalkoztatott biztosítottak nyilvántartásban szereplő adatainak helyességét, a 

nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásához szükséges iratok és nyilvántartások kezelését. 

 

Az ellenőrzések 2015-ben kiemelt céljai 

 

A hatósági ellenőrzés 2015. évben is segítse elő a Tny. 2013. január l-jétől hatályos 96/B.-

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

a Tny. 96/A. § szerinti társadalombiztosítási egyéni számla keretében jelentkező igények 

megvalósulását, valamint a nyugdíjelbírálás során felmerülő kérdések tisztázását. 

 

3. Az ellenőrzési terv összeállítását meghatározó kockázatkezelés irányai, az 

ellenőrzésre történő kiválasztás szempontjai: 

 

A 1/2014. (III.21.) ONYF utasítás (a továbbiakban: Ellenőri Utasítás) 22. § (2) bekezdésében 

foglaltak szerint az ellenőrzési szakterület a 4. § (3) bekezdése szerint hatáskörébe utalt 

ügyekben folytatja vizsgálatait. Elsődlegesen a vitás nyugellátási, valamint nyilvántartási 

és adatszolgáltatási ügyekben megkeresés alapján jár el; továbbá vizsgálatot folytat 

minden olyan ügyben, amelyben az adategyeztetési, bizonyítási eljárás részeként a 

hatóság döntéseinek meghozatala érdekében közreműködése szükséges. 

 

Az Ellenőri Utasítás 24. §-a alapján a területi nyugdíjellenőrzési szakterület az ellenőrzéseit 

az igazgatóságok helyi és más igazgatóságok szervezeti egységei, a NYUFIG, az ONYF, 

egyéb jogszabályokban meghatározott szervek megkeresésére végzi, ezért ezek a típusú 

ellenőrzések előre nem tervezhetőek. 

 

A 2015. évben várható ellenőrzések száma a 2013. évi statisztikai adatok, valamint a 2014. 

évi előzetes adatok figyelembe vételével kerül tervezésre. 

 

A kockázatkezelésnek igazodnia kell a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási életút különböző 

szakaszaihoz, így különösen indokolt az ellenőrzésre történő kiválasztás az alakulás, a 

társasági formaváltás, az átalakulás, illetve a megszűnés eseteiben. 

 

Az alakulás tevékenység megkezdését követően a működés, valamint a jogutód nélküli 

megszűnés időszakában elsődlegesen azon kötelezettekre kell összpontosítani, melyekre 

az alábbi kockázati tényezők valamelyike jellemző: 

- adatszolgáltatások elmaradása; 

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

követő időszakban; 

- hiányos, hibás adatszolgáltatások, amelyek többszöri hatósági eljárások 

eredményeként is rendezetlenek. 
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Az adatszolgáltatási életút bármely szakaszában vizsgálandó kockázatot jelent 

különösen annak megállapítása, hogy: 

- a gazdasági társaság a korábban a nyugdíjbiztosítási igazgatóság látókörébe került 

- adatszolgáltatási kötelezettségüket vélelmezhetően szándékosan nem teljesítő - 

fantom cégek tulajdonosainak és képviselőinek érdekeltségi körébe tartozik; 

- korábban még nem került sor ellenőrzés lefolytatásra a foglalkoztatónál, a 

mezőgazdasági őstermelőnél, az egyéni- vagy társas vállalkozásnál; 

- a foglalkoztatói iratgyűjtőkben elhelyezett ellenőrzési jegyzőkönyvek/hivatalos 

feljegyzések az ellenőrzött részére adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, 

pótlását, módosítását írták elő, azonban a KELEN adatbázis erre vonatkozó 

információt nem tartalmaz, vagy a hatósági ellenőrzés rendelkezéseinek 

megfelelően a jogszerű állapot helyreállítása az ellenőrzést követően nem valósult 

meg. 

 

Kiemelt kockázatként jelentkezik: 

- a csőd-, a felszámolási-, továbbá a végelszámolási eljárás során megszűnő, 

valamint a jogutód nélkül megszűnő társas vállalkozások köre. 

 

Az adategyeztetési eljárással kapcsolatos ellenőrzési feladatok 

 

Az adategyeztetési eljárást jellemzően hivatalból indítja az igazgatási szerv, valamint a 

biztosított/volt biztosított kérelmére is indulhat. 

Az egyeztetési eljárás lefolytatása alatt az aktív életpályán szerzett összes jogviszony 

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

adatközlések tisztázásra kerülnek. Ennek következményeként ellenőrzés válhat szükségessé, 

melyet a nyugdíjbiztosítási igazgatóság a Ket. és a Tny. 100. § (2) bekezdése alapján 

hivatalból is megindíthat. 

Az ellenőrzések folyamán az alábbi szempontoknak kell érvényesülni: 

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

adategyeztetés korcsoportonként és ütemezetten történjen, elsődlegesen az 1955. és 1959. 

között született biztosítottak/volt biztosítottak, majd 1960. évben vagy azt követően született 

biztosítottak/volt biztosítottak esetében ötéves korcsoportonként. Az adategyeztetési eljárás 

alatt fokozott gondossággal kell eljárni, mivel az adatok utólagos beszerzése, rekonstruálása, 

nyilvántartásba vétele során a csalás és visszaélés kockázata jelentősen növekedhet. 

Az adategyeztetési eljárással összefüggésben a nyilvántartás adatainak egyeztetése, valamint 

a biztosítási-, nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjához szükséges jogosultsági idő, 

korkedvezményes idő, művész és bányászati dolgozók kedvezményes ideje, kereseti adatok 

és egyéb adatok igazolása során folytatott hatósági ellenőrzések kapcsán a foglalkoztatás 

társadalombiztosítási minősítése továbbra is hangsúlyozott szerepet kap, indokolt esetben 

kezdeményezni kell a jogviszony átminősítését, esetleges törlését, járulék bevallási-, valamint 

járulékfizetési kötelezettség érvényesítését. 

 

A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság területi nyugdíjellenőrzési szakterületei a Tny. 100. §-ában 

kapott felhatalmazás alapján folytatják eljárásaikat, a Ket. rendelkezéseinek betartásával.  

 

4. Az ellenőrzési terv bázis adatai 

 

Az Igazgatóság illetékességi területén a Hatósági Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési 

Főosztályon belül az Ellenőrzési Osztály önálló osztályszervezetben látja el feladatait.  

Az ellenőrzési terv megyei szinten tartalmazza a tervezésre vonatkozó adatokat. 
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A bázisadatok az ONYF által rendszeresített ELLENŐRI program 2013. teljes évi valamint 

2014.1-11. havi statisztika lezárt ügyekre vonatkozó adatainak összesítésével kerültek 

meghatározásra. 

 

Ellenőrzések bázis adatai 

2013. évi 

lezárás 

ügyszám 

(db) 

2014. évi 

lezárás 

1-11. hó  

ügyszám (db) 

Társzerv-, vagy szervezeti 

egység megkeresésére 

induló kötelező (nem 

tervezhető) ellenőrzések 

Nyugdíj ügy 2 190 1 339 

Adategyeztetési 

ügy 
66 267 

Ellenőrzések: 658 638 

Összesen: 2 914 2 244 

 

A bázis adatok a 2015. évi tervezés arányainak meghatározásához, valamint az ellenőri 

kapacitás számbavételéhez szolgálnak alapul. (Az osztály létszáma 2013. évben 6 fő, 

2014.09.15-től 7 fő.) 

 

5. Az ellenőrzési típusok tervezett arányszámai 

 

Az ellenőrzési típusok tervezett arányszámainak meghatározása a bázisadatok és 

meghatározott kiemelt feladat figyelembevételével történik. 

 

Ellenőrzések tervezett arányai 2015. évben 

Társzerv-, vagy szervezeti 

egység megkeresésére induló 

kötelező (nem tervezhető) 

ellenőrzések 

Nyugdíj ügy 1 500 db 

Adategyeztetési ügy 

(Tny. 96/B-96/E §) 
 1 200 db 

Tervezett ellenőrzés:  200 db 

Összesen: 2 900 db 

 

A tervezés alapja a 2013. évi és a 2014. évi 1-11. havi tényadatok.  

A 2015. évi tervezés során a nyugdíj ügyekhez kapcsolódó megkeresések tekintetében azzal a 

tendenciával számolunk, hogy a megkeresések száma 2014. évhez hasonlóan továbbra is 

jelentősen elmarad majd a 2013. évi megkeresések számától, vagyis 2015. évben 

nagyságrendileg a 2014. évi megkereséseknek megfelelő ügy érkezése várható. 

A Tny. 96/B.-96/E. §-ai kapcsán induló ellenőrzések számában viszont – tekintettel a 

hivatalból indult eljárásokra – 2013. és 2014. évhez viszonyítva is jelentős növekedéssel 

számolunk.   

Az adategyeztetési eljárással kapcsolatos várható ellenőri feladatok végrehajtására a jelenlegi 

ellenőrzési kapacitás – figyelembe véve azt, hogy az adategyeztetésben érintett 1955-1959 

években született korosztályból az ONYF által módosított ütemezés szerint 2015. évben 4030 

biztosított (volt biztosított) adatainak egyeztetésére kerül sor – elégségesnek ígérkezik. 

 

6. Tervezett ellenőrzések 

 

A Ket. 91. §-ában foglaltak szerint a hatóság ellenőrzési terv tartalmazza az előre ütemezett 

ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét, az 

ellenőrzések szempontrendszerét. 
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Az ellenőrzések tárgya: a Tny. 100. §-ában foglaltakkal összhangban a nyugdíjbiztosítással 

kapcsolatos jogszabályok megtartása, illetőleg a nyilvántartási és az adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hatáskörébe tartozó nyugellátás 

megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatások ellenőrzése. 

 

Ellenőrzési időszak: 2008.01.01-2009.12.31.   

Amennyiben az ellenőrzésre kiválasztott foglalkoztató tevékenységének kezdete 2008.01.01. 

utáni, az ellenőrzési időszak kezdete ennek megfelelően módosul.  

 

Ellenőrzési típusa: célellenőrzés 

Az ellenőrzés időszakának és típusának meghatározásakor figyelembe vételre kerül az 

Eljárási Utasítás 33. § (1) bekezdésének rendelkezése is, ami előírja, hogy amennyiben a 

célellenőrzés során az ellenőr a megállapítások súlyára tekintettel arra a következtetésre jut, 

hogy átfogó vagy utóellenőrzést kell tartani, köteles erről vezetőjét tájékoztatni. Az ellenőrzés 

elrendelését, a felülvizsgálandó nyilvántartások darabszámát az ellenőrzésre kijelölt 

szempontok alapján a szakterület vezetője határozza meg. 

 

Az ellenőrzések ütemezése: az ellenőrzések ütemezése a Tny. 96/B.-96/E. §-a szerinti és az 

egyéb kötelező ellenőrzések tekintetében konkrétan nem határozható meg, az a kötelező 

ellenőrzések függvényében csak az ellenőrzési időszak folyamán lesz tervezhető.  

Fentiekre tekintettel az ellenőrzési tervben csak a tervezett ellenőrzések éves keretszáma kerül 

meghatározásra. Az ellenőrzésre kiválasztottak konkrét azonosítókkal (pl. foglalkoztató neve, 

adószáma) történő szerepeltetésre azért nem kerül sor, mert a NYENYI adatszolgáltatás 

megszűnése okán 2011. évtől a KELEN foglalkoztatói adatbázisának frissítése sem a 

központilag, sem manuálisan nem történik meg. Ennek következtében a KELEN rendszerben 

található adatok – ide értve a foglalkoztatók aktuális státuszát („élő”, „megszűnt”, 

„felszámolás alatt” stb.) és székhelyét – csak az ellenőrzési eljárás megindítását közvetlenül 

megelőzően, egyedileg a cégtárban és az egyéni vállalkozók adatait nyilvántartó EVIG3 

adatbázisban történő manuális keresés segítségével állapíthatók meg. 

 

A hatósági ellenőrzés eszközei:  

 

A nyugdíjbiztosítás felé a jogszabályi előírások szerint teljesített, vagy teljesítendő 

adatszolgáltatások ellenőrzéséhez szükséges az adatszolgáltatásra kötelezett, illetve az 

egykorú iratokat őrző más személy vagy szervezet birtokában lévő nyilvántartások, 

könyvelési és egyéb okmányok, illetőleg adatok vizsgálata. Az ellenőrzés eljárása során a 

tényállást hivatalból megállapítja, az ehhez szükséges bizonyítás módját és terjedelmét 

meghatározza, a tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt 

figyelembe vesz. 

A tényállás tisztázása során a Ket. 50. §-ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A 

hatósági ellenőrzés végrehajtása szempontjából a tényállás tisztázásához felhasználható 

bizonyítási eszközök jellemzően: 

- ügyfél nyilatkozata, a teljesített adatszolgáltatások adatai; 

- irat; 

- tanúvallomás; 

- szemle. 

Az Eljárási Utasítás 27. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az ellenőrzést a hatóság hivatali 

helyiségében vagy helyszíni eljárás keretében (az ügyfél székhelyén, telephelyén, lakóhelyén, 

stb.) kell lefolytatni. Ennek figyelembe vételével az ellenőrzés helyszínét az idő és 

költséghatékonyság szempontjaira is tekintettel kell megválasztani. Lehetőség szerint 

elsősorban a hatóság hivatali helyiségében kell az ellenőrzéseket lefolytatni. 
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Az ellenőrzések szempontrendszere:  

Az ellenőrzés lefolytatásakor kiemelt szempont az ellenőrzések során a jogszerűség és a 

hatékonyság biztosítása. Szintén célkitűzés, hogy a hatósági ellenőrzés segítse a 

foglalkoztatók, vállalkozások nyugdíjbiztosítási kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos 

feladatainak határidőben és jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítését. A 

jogszabálysértés feltárása esetén – a további jogsértő magatartás elkerülése érdekében – az 

ellenőrzött részére nyújtson segítséget. 

 

Az előző évi, valamint a Tny. 96/B-96/E §-aival összefüggésben várható ellenőrzési 

feladatokra tekintettel megállapítható, hogy 2015. évben a rendelkezésre álló ellenőri 

kapacitás – az adategyeztetési ügyek számának emelkedése esetén is – a megkeresésre induló, 

nem tervezhető ellenőrzések ellátásra előre láthatóan elegendő lesz. 

 

Az ellenőrzési terv végrehajtásának határideje: folyamatos 

Felelős: főosztályvezető, ellenőrzési osztály vezetője, ellenőr-revizor, ellenőrök. 

 

A tárgyévben lefolytatott hatósági ellenőrzések számának, eredményének, a jogsértések 

típusának, valamint az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó statisztikai adatoknak a 

nyilvántartására az ONYF által működtetett Ellenőri Program szolgál. 
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Munkaügyi Központ 

1. Az ellenőrzés tárgya 

 

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

időpontjáig a források felhasználásának szabályszerűsége, a kérelmekhez / pályázatokhoz tett 

nyilatkozatok valóságtartalmának, megfelelőségének, az ellátottak / támogatottak vállalásai 

teljesülésének ellenőrzése a határozatokban / végzésekben / hatósági szerződésekben 

foglaltaknak megfelelően. 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának illetékességi területén a 

különféle forrásokból folyósított támogatások felhasználását, a munkanélküli ellátások 

szabályszerűségét a Szervezési és Hatósági Osztály munkaerőpiaci-ellenőrei vizsgálják. 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 2015. évi célkitűzéseit 

figyelembe véve és a 2014. évben munkahelyteremtő beruházás támogatás tárgyban megítélt 

támogatások számát és összegét tekintve 2015. évben végrehajtandó ellenőrzéseink során is 

nagy hangsúlyt kívánunk helyezni a munkahelyteremtés támogatás, ezen belül a beruházás 

megvalósulás és fenntartás, a foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére. 

 

A közfoglalkoztatás ellenőrzésével kapcsolatban a Belügyminisztérium elvárása, hogy a 

különféle forrásokból származó támogatási kereteken belül a közfoglalkoztatási 

támogatásokra fordítható keret arányának megfelelő súlyozású, évente legalább a 

kötelezettség vállalás összegének 10 %-át lefedő ellenőrzés valósuljon meg, ezért a 

közfoglalkoztatás támogatás tárgyban terveztük a legmagasabb számú ellenőrzést. 

Ezzel egyidejűleg a közfoglalkoztatás támogatáshoz kapcsoló képzések ellenőrzésére is nagy 

hangsúlyt kívánunk fektetni, ezért ennek érdekében jelentős számú képzés ellenőrzés került 

betervezésre. 

 

A TÁMOP 1.1.2. programok 2015. április végéig, valamint a tervek szerint a TÁMOP 2.1.6. 

projekt keretén belül szervezett képzések 2015. március hó végéig tartanak, így az ezen 

TÁMOP programokban nyújtott támogatások vonatkozásában csökkentettük az ellenőrzések 

számát. 

2015. évben új támogatási programok indulnak (GINOP 5.2.1. és  GINOP), mely támogatási 

eszközök ellenőrzését is terveztük. 

 

Kiemelt cél a kirendeltségek, valamint a Munkaügyi Központ által működtetett egyes aktív 

eszközök szabályszerűségének figyelemmel kísérése, folyamatos kontrollja, a megkötött 

hatósági szerződésekben foglaltak teljesítésének ellenőrzése, a kitűzött foglalkoztatáspolitikai 

cél érvényre juttatása. Az ellenőrzések eredményessége érdekében további cél az 

együttműködés továbbfejlesztése a Munkaügyi Központ szakmai feladatokat ellátó 

osztályaival és a kirendeltségekkel. Másrészt kiemelt feladat a hatósági ellenőrzések 

megállapításairól, a vizsgálatok eredményéről való tájékoztatás révén a kockázati tényezők 

csökkentése, valamint a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatások felhasználásának, 

szabályszerűségének és hatékonyságának elősegítése, a helyes irányú, egységes joggyakorlat 

kialakítása. 

 

A 2015. évi ellenőrzési tervezésünk során figyelembe vételre került, hogy a legmagasabb 

darabszámot képviselő közfoglalkoztatás támogatás és a munkahelyteremtő beruházás 

támogatás ellenőrzési időigénye igen magas (helyszíni szemle több helyszínen, 

fényképfelvételek készítése, statisztikai állományi létszám számítása), így az ellenőrzések 

összes számát a 2014. évi ellenőrzéssel azonos számban (165 db) terveztük. 
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2. Jogszabályi háttér 

 

A hatósági ellenőrzés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 91. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a 

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

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.), a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci 

Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 

16.) MüM rendelet alapján történik. 

 

3. Az ellenőrzési terv célja 

 

Az ellenőrzési terv fő célja, hogy egységes követelményrendszert alkotva, kiszámítható, 

tárgyszerű alapot adjon a Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2015. évi tervezett 

ellenőrzéseihez. 

Stratégiai cél annak elősegítése, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek, 

rendelkezzenek megfelelő képzettséggel és munkaviszonnyal, csökkenjen a jogkövető 

vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az új, legális 

(adózó) munkahelyek létesítését. 

 

4. Az ellenőrzés eszközei, típusai 

 

A hatósági ellenőrzés eszközei: belföldi jogsegély alkalmazása, adatbázis lekérdezés, 

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, bizonyítási eszközök és iratfoglalás, adatszolgáltatás, a 

munkáltató, illetve munkavállaló kötelezése tájékoztatásra. 

 

Az ellenőrzés hatáskörét az Flt. határozza meg. Az ellenőrzések általában előzetes kiértesítés 

alapján egyeztetett időpontban történnek, de ha az ellenőrzés hatékonysága úgy kívánja, a 

jogellenes tevékenység bizonyításának érdekében történhetnek előzetes bejelentés nélkül. 

 

Az ellenőrzés indulhat hivatalból vagy kérelemre. 

 

A hatósági ellenőrzés típusai: 

 

Célellenőrzés: olyan ellenőrzés, amely konkrét ellenőrzési célra irányul (pl.: foglalkoztatás 

jogszerűségének vizsgálata adott munkaerő-piaci eszköz alkalmazásához kapcsolódóan), nem 

öleli fel az Flt-ben felsorolt összes ellenőrzési tárgykört. 

 

Soron kívüli ellenőrzés: előzetes információ alapján konkrét ellenőrzési célra irányul és nem 

öleli fel az összes ellenőrzési tárgykört. 

 

Komplex ellenőrzés: magában foglalja a kijelölt munkáltató összes, a foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó kötelezettségének vizsgálatát. 

 

 

Előre bejelentett ellenőrzés: az ellenőrzést megelőzően történő kiértesítés alapján végzett 

helyszíni ellenőrzés a Ket. és a vonatkozó módszertani útmutató tartalommal. 

 

Közérdekű bejelentés, panasz vizsgálata: a bejelentés (panasz) valamennyi, a Munkaügyi 

Központ hatáskörébe tartozó kérdésére ki kell terjednie. A bejelentés, panasz kapcsán, ha az 

átfogóbb jogsértésre utal, ki kell terjednie a komplex ellenőrzés alatt nevesített összes 

szakmai tartalomra. 
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Utóellenőrzés: a korábbi ellenőrzések során tapasztalt hibák, szabálytalanságok javításáról 

való utólagos meggyőződés. 

 

5. Az ellenőrzés tárgya 

 

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

időpontjáig a források felhasználásának szabályszerűsége, a kérelmekhez / pályázatokhoz tett 

nyilatkozatok valóságtartalmának, megfelelőségének, az ellátottak / támogatottak vállalásai 

teljesülésének ellenőrzése a határozatokban / végzésekben / hatósági szerződésekben 

foglaltaknak megfelelően. 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának illetékességi területén a 

különféle forrásokból folyósított támogatások felhasználását, a munkanélküli ellátások 

szabályszerűségét a Szervezési és Hatósági Osztály munkaerőpiaci-ellenőrei vizsgálják. 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 2015. évi célkitűzéseit 

figyelembe véve és a 2014. évben munkahelyteremtő beruházás támogatás tárgyban megítélt 

támogatások számát és összegét tekintve 2015. évben végrehajtandó ellenőrzéseink során is 

nagy hangsúlyt kívánunk helyezni a munkahelyteremtés támogatás, ezen belül a beruházás 

megvalósulás és fenntartás, a foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére. 

 

A közfoglalkoztatás ellenőrzésével kapcsolatban a Belügyminisztérium elvárása, hogy a 

különféle forrásokból származó támogatási kereteken belül a közfoglalkoztatási 

támogatásokra fordítható keret arányának megfelelő súlyozású, évente legalább a 

kötelezettség vállalás összegének 10 %-át lefedő ellenőrzés valósuljon meg, ezért a 

közfoglalkoztatás támogatás tárgyban terveztük a legmagasabb számú ellenőrzést. 

Ezzel egyidejűleg a közfoglalkoztatás támogatáshoz kapcsoló képzések ellenőrzésére is nagy 

hangsúlyt kívánunk fektetni, ezért ennek érdekében jelentős számú képzés ellenőrzés került 

betervezésre. 

 

A TÁMOP 1.1.2. programok 2015. április végéig, valamint a tervek szerint a TÁMOP 2.1.6. 

projekt keretén belül szervezett képzések 2015. március hó végéig tartanak, így az ezen 

TÁMOP programokban nyújtott támogatások vonatkozásában csökkentettük az ellenőrzések 

számát. 

2015. évben új támogatási programok indulnak (GINOP 5.2.1. és  GINOP), mely támogatási 

eszközök ellenőrzését is terveztük. 

 

Kiemelt cél a kirendeltségek, valamint a Munkaügyi Központ által működtetett egyes aktív 

eszközök szabályszerűségének figyelemmel kísérése, folyamatos kontrollja, a megkötött 

hatósági szerződésekben foglaltak teljesítésének ellenőrzése, a kitűzött foglalkoztatáspolitikai 

cél érvényre juttatása. Az ellenőrzések eredményessége érdekében további cél az 

együttműködés továbbfejlesztése a Munkaügyi Központ szakmai feladatokat ellátó 

osztályaival és a kirendeltségekkel. Másrészt kiemelt feladat a hatósági ellenőrzések 

megállapításairól, a vizsgálatok eredményéről való tájékoztatás révén a kockázati tényezők 

csökkentése, valamint a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatások felhasználásának, 

szabályszerűségének és hatékonyságának elősegítése, a helyes irányú, egységes joggyakorlat 

kialakítása. 

 

A 2015. évi ellenőrzési tervezésünk során figyelembe vételre került, hogy a legmagasabb 

darabszámot képviselő közfoglalkoztatás támogatás és a munkahelyteremtő beruházás 

támogatás ellenőrzési időigénye igen magas (helyszíni szemle több helyszínen, 
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fényképfelvételek készítése, statisztikai állományi létszám számítása), így az ellenőrzések 

összes számát a 2014. évi ellenőrzéssel azonos számban (165 db) terveztük. 

 

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

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

Ilyen események bekövetkezése, továbbá a soron kívüli ellenőrzések számának növekedése 

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

 

Sorszám Támogatások megnevezése 

Tervezett 

ellenőrzések 

száma 

Ellenőrzések 

típusa 

1. 

Mikro-, kis- és középvállalkozások 

munkahelyteremtő beruházás 

támogatásának ellenőrzése (megvalósulás, 

foglalkoztatási kötelezettség, beruházás 

fenntartási kötelezettség ellenőrzése, 

illetve a támogatás kihelyezését megelőző 

preventív ellenőrzés) 

45 átfogó 

2. Közfoglalkoztatás támogatás ellenőrzése 48 átfogó 

3. TÁMOP 1.1.2. projektből finanszírozott támogatások ellenőrzése 

 Bérköltség támogatás 3 átfogó 

 
Képzés 

2 átfogó 

 Vállalkozóvá válás 1 átfogó 

4. TÁMOP 2.1.6. projektből finanszírozott támogatások ellenőrzése 

 Képzés 12 átfogó 

5. GINOP 5.2.1. projektből finanszírozott támogatások ellenőrzése 

 Képzés 4 átfogó 

 Bértámogatás 2 átfogó 

 Bérköltség támogatás 10 átfogó 

6. GINOP projektből finanszírozott támogatások ellenőrzése  

 Képzés 2 átfogó 

 Bértámogatás 3 átfogó 

 
Bérköltség támogatás 

10 átfogó 

 Vállalkozóvá válás 1 átfogó 

7. 
Bérgarancia Alaprészből folyósított 

támogatások ellenőrzése 
3 átfogó 

8. Szolgáltatásvásárlás ellenőrzése 1 átfogó 

9. 

Vállalkozóvá válás támogatásának 

(önfoglalkoztatás NFA decentralizált 

keret) ellenőrzése 
3 átfogó 

10. 
Munkahelymegőrzés támogatás 

foglalkoztatási kötelezettség ellenőrzése 
2 átfogó 
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11. 
Álláskeresési ellátásokhoz szükséges 

igazolólapok kitöltésének ellenőrzése 
3 átfogó 

12. 
Előre nem programozott és bejelentésen 

alapuló ellenőrzések 
10 cél 

Összesen  165 
 

 

Az éves terv havonkénti ütemezése: 

 

Január: 

4 db Közfoglalkoztatás támogatás 

4 db TÁMOP 2.1.6. Képzés támogatás 

1 db Vállalkozóvá válás támogatás (NFA decentralizált keret) 

1 db TÁMOP 1.1.2 Vállalkozóvá válás támogatás 

Felelős: munkaerő-piaci ellenőrök / SZHO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

Február: 

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

(megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 

4 db Közfoglalkoztatás támogatás 

4 db TÁMOP 2.1.6. Képzés támogatás 

2 db TÁMOP 1.1.2. Bérköltség támogatás 

Felelős: munkaerő-piaci ellenőrök / SZHO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

Március: 

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

(preventív, megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 

4 db Közfoglalkoztatás támogatás 

4 db TÁMOP 2.1.6. Képzés támogatás 

2 db GINOP 5.2.1. Bérköltség támogatás 

Felelős: munkaerő-piaci ellenőrök / SZHO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

Április: 

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

(megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 

4 db Közfoglalkoztatás támogatás 

2 db TÁMOP 1.1.2. képzés támogatás 

1 db TÁMOP 1.1.2. Bérköltség támogatás 

1 db GINOP 5.2.1. Bérköltség támogatás 

1 db Szolgáltatásvásárlás 

Felelős: munkaerő-piaci ellenőrök / SZHO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

Május: 

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

kötelezettség) 

4 db Közfoglalkoztatás támogatás 

1 db GINOP 5.2.1. Képzés támogatás 

2 db GINOP 5.2.1. Bérköltség támogatás 

2 db GINOP Bértámogatás 

1 db GINOP Vállalkozóvá válás támogatás 

Felelős: munkaerő-piaci ellenőrök / SZHO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

Június: 

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

(megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 

4 db Közfoglalkoztatás támogatás 

1 db Bérgarancia támogatás 

1 db GINOP 5.2.1. Képzés támogatás 

1 db GINOP 5.2.1. Bérköltség támogatás 

2 db GINOP Bérköltség támogatás 

1 db GINOP Bértámogatás 

Felelős: munkaerő-piaci ellenőrök / SZHO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

Július: 

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

(megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 

4 db Közfoglalkoztatás támogatás 

1 db GINOP 5.2.1. Képzés támogatás 

1 db GINOP Képzés támogatás 

3 db GINOP Bérköltség támogatás 

Felelős: munkaerő-piaci ellenőrök / SZHO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

Augusztus: 

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

(megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 

4 db Közfoglalkoztatás 

2 db GINOP 5.2.1 Bértámogatás 

1 db Vállalkozóvá válás támogatás (NFA decentralizált keret) 

Felelős: munkaerő-piaci ellenőrök / SZHO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja  

 

Szeptember: 

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

(megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 

4 db Közfoglalkoztatás támogatás 

2 db GINOP 5.2.1. Bérköltség támogatás 

1 db GINOP Bérköltség támogatás 

3 db Álláskeresési ellátásokhoz szükséges igazolólapok kitöltésének ellenőrzése 
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Felelős: munkaerő-piaci ellenőrök / SZHO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

Október: 

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

(megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 

4 db Közfoglalkoztatás támogatás  

1 db Bérgarancia támogatás  

1 db Munkahelymegőrzés támogatás foglalkoztatási kötelezettség ellenőrzése 

1 db GINOP 5.2.1. Bérköltség támogatás 

1 db GINOP Képzés támogatás 

Felelős: munkaerő-piaci ellenőrök / SZHO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

November: 

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

(megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 

4 db Közfoglalkoztatás támogatás 

1 db Bérgarancia támogatás  

1 db Munkahelymegőrzés támogatás foglalkoztatási kötelezettség ellenőrzése 

1 db GINOP 5.2.1. Képzés támogatás 

1 db GINOP 5.2.1. Bérköltség támogatás 

2 db GINOP Bérköltség támogatás 

1 db Vállalkozóvá válás támogatás (NFA decentralizált keret)    

Felelős: munkaerő-piaci ellenőrök / SZHO vezetője 

Határidő: hónap utolsó munkanapja 

 

December: 

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

(megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási 

kötelezettség) 

4 db Közfoglalkoztatás támogatás 

2 db GINOP Bérköltség támogatás 

Felelős: munkaerő-piaci ellenőrök / SZHO vezetője 

Határidő:  hónap utolsó munkanapja 

 

Előre nem programozható ellenőrzések: 10 db 

 

 Döntés előkészítést megelőző preventív ellenőrzések. 

 Belföldi jogsegély keretében végzett ellenőrzések. 

 Panaszok, bejelentések kivizsgálása érdekében szükséges ellenőrzések. 

 Társhatóságok felkérésére közös vizsgálatban való közreműködés. 

Felelős:  munkaerő-piaci ellenőrök / SZHO vezetője 

Határidő: soron kívül, igény szerint beiktatva 

 

Rendszeres (napi, heti, havi) feladatok: 

 

 Havi ellenőrzési terv készítése. 

 Ügyfelek ellenőrzésről történő kiértesítése. 

 Felkészülés az ellenőrzésekre, iratanyag begyűjtés, adatgyűjtés. 
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 Ellenőrzési jegyzőkönyvek továbbítása a kirendeltségek és osztályok felé, 

szükség esetén intézkedési javaslattétel. 

 Közfoglalkoztatás támogatás tárgyban megyei szintű beszámoló készítése 

minden hónapban az előző havi ellenőrzések számáról, annak tapasztalatairól a 

Belügyminisztérium részére. 

Felelős: munkaerő-piaci ellenőrök / SZHO vezetője 

Határidő:  folyamatos 

 

Egyéb feladatok: 

 

Felettes szervek megkeresésére beszámoló készítése a soron kívüli ellenőrzések 

tapasztalatairól. 

Felelős: munkaerő-piaci ellenőrök / SZHO vezetője 

Határidő: folyamatos 
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Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv 

 

1. Jogszabályi háttér 

 

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 91. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/A. §-a. 

 

Az ellenőrzési terv alapvető iránya a vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére 

irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati program egyes feladatainak 

módosításáról szóló 1416/2012. (X. 1.) Korm. határozatban foglaltak érvényre juttatásán 

alapul. 

 

Az ellenőrzési tervben rögzítettek a 2015. évre a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének tervezett ellenőrzéseire vonatkoznak. 

 

2. Az ellenőrzési terv célja 

 

Az ellenőrzési terv fő célja, hogy egységes követelményrendszert alkotva, kiszámítható, 

tárgyszerű alapot adjon a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervek 2015. évi 

tervezett ellenőrzéseihez. Az eljárások juttassák érvényre az Egyszerű Állam középtávú 

kormányzati programban foglalt alapelveket oly módon is, hogy a vizsgálatokat gyorsan, a 

Ket. szerinti eljárási határidők betartásával folytatják le. 

 

Stratégiai cél annak elősegítése, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek, 

rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások 

versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az új, legális (adózó) 

munkahelyek létesítését, továbbá az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények valósuljanak meg. 

 

3 Az ellenőrzés eszközei, típusai 

 

A fővárosi/megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei az 

Mvt. 81. § (1) bekezdése, illetve a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 2. 

§ (1) (a továbbiakban: Met.) bekezdése felhatalmazása alapján jogosultak eljárni, a Ket. VI. és 

VI/A. fejezetei betartásával. A hatósági ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, illetve 

adatbázis lekérdezés, adatszolgáltatás, iratbekérés, a munkáltató kötelezése a megjelölt 

munkavédelmi követelmények teljesítéséről szóló tájékoztatásra. 

Az ellenőrzés hatáskörét az Mvt. és a Met. biztosítja. Az ellenőrzések hatékonysága 

érdekében az ellenőrzések előzetes bejelentéshez nem kötöttek, valamennyi tárgykörben 

hivatalból indulnak. 

 

A hatósági ellenőrzés típusai: 

 

Célvizsgálat: 

Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul (pl.: foglalkoztatás jogszerűségének 

munkaügyi vagy egy tevékenységnek a munkavédelmi szempontú vizsgálata egy 

nemzetgazdasági ágazatban) és nem öleli fel az Mvt. 81. § (4) bekezdésében, illetve a Met. 3. 

§ (1) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört. Módszerét illetően jellemzően 

legalább három hétig tart és a felügyelők többsége részt vesz az ellenőrzéseken. 
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Akcióellenőrzés: 

Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul és nem öleli fel az Mvt. 81. § (4) 

bekezdésében, illetve a Met. 3. § (1) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört. 

Módszerét illetően jellemzően három hétig tart és a felügyelők többsége részt vesz az 

ellenőrzésen. 

 

Komplex ellenőrzés: 

 Munkavédelmi szakterület esetében: az olyan ellenőrzés, amely magában foglalja a 

Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság iránymutatása szerint a munkáltatók általános 

munkavédelmi feladatainak vizsgálatát. 

 Munkaügyi szakterület esetében: az olyan ellenőrzés, ami felöleli a Met. 3. § (1) 

bekezdésében nevesített - hivatalból vizsgálható - ellenőrzési tárgykörök összességét, 

illetőleg a foglalkoztatás sajátosságai szerint azok többségét. Módszerét tekintve 

folyamatellenőrzésként hajtható végre. A komplex ellenőrzésnek minden esetben része a 

foglalkoztatási szabályok [Met. 3. § (1) bekezdés a)-b) pont], a munka- és pihenőidő, 

nyilvántartás szabályainak [Met. 3. §. (1) bekezdés f) pont], ezzel összefüggésben a 

munkabérre vonatkozó szabályoknak [Met. 3. § (1) bekezdés g) pont] a vizsgálata. 

 

Előre bejelentett ellenőrzés: a munkavédelmi szakterület esetében az ellenőrzést 

megelőzően egy hónappal történő kiértesítés alapján, több felügyelő által végzett helyszíni 

ellenőrzés a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Főigazgatójának 3/2012. (VIII. 14.) NMH utasítása 

szerinti tartalommal. 

 

Közérdekű bejelentés, panasz vizsgálata: a bejelentés (panasz) valamennyi, a felügyelőség 

hatáskörébe tartozó kérdésre ki kell terjednie. A bejelentés, panasz kapcsán, ha az átfogóbb 

jogsértésre utal, ki kell terjednie a komplex ellenőrzés alatt nevesített minimális szakmai 

tartalomra.  

 

Utóellenőrzés: a jogerős döntésben foglaltak végrehajtásának vizsgálata, különös tekintettel a 

munkavállalók életét, testi épségét közvetlenül vagy súlyosan veszélyeztető körülmények, 

illetve a bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása esetén. 

 

4. Az ellenőrzés tárgya 

 

Munkavédelem: 

 

a) 2015. II. negyedév: Faipari tevékenységek célvizsgálata 

A célvizsgálat indokolása: Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1/a. számú mellékletében 

nevesített veszélyesnek minősülő munkaeszközök között több faipari gép szerepel. A faipari 

technológiák munkavédelmi hiányosságai miatt jellemzőek a csonkulásos munkabalesetek. 

  

Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): 

 

Az általános munkavédelmi előírások és a faiparhoz kapcsolódó szabványok. 

 

b) 2015. III. negyedév: Biológiai kóroki tényezők okozta fertőzések és megbetegedések 

megelőzésének célvizsgálata 

 

Az ellenőrzések döntően a munkavállalókat érintő veszélyforrások vizsgálatára terjednek ki. 

 



79 

A célvizsgálat indokolása: A célvizsgálat elvégzését az indokolja, hogy 2013. és 2014. 

években a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt az egészségügyi és a mezőgazdasági 

ágazatból bejelentett foglalkozási eredetű fertőző megbetegedések száma. 

 

Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): 

 

Az általános munkavédelmi előírásokon túl a biológiai tényezők hatásának kitett 

munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM. rendelet. 

 

c) 2015. IV. negyedév: Bányászat munkaegészségügyi célvizsgálata társhatósággal egyeztetve 

 

A célvizsgálat indokolása: A bányászati tevékenység során számos egészségkárosító 

kockázattal, baleseti veszélyforrással, illetve esetenként előre nem látható veszélyek 

megjelenésével is számolni kell. Az Mvt. 86. § (1) bekezdés d) pontja a munkavédelmi 

hatóság jogkörébe utalja a bányafelügyelet tekintetében a munkaegészségügyi feladatok 

ellátását. A munkavédelmi hatóság a korábbi évekkel közös ellenőrzési gyakorlatának 

megfelelően - egyeztetett szempontrendszer alapján - végzi el a célvizsgálatot a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatallal, illetve a bányakapitányságokkal együtt. 

 

Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): 

 

Az Mvt. és egyes végrehajtásának rendeletei, az egyes munkahelyi kóroki tényezőkre 

vonatkozó külön jogszabályok. 

 

d) 2015. II-III negyedév: Építőipari tevékenységek célvizsgálata 

 

A célvizsgálat indokolása: Az építőipari tevékenység során számos munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi veszélyforrással kell számolni, ami akár súlyos munkabaleset, vagy 

foglalkozási megbetegedés okozója is lehet. 

 

Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): 

Az általános munkavédelmi előírásokon túl az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. 

(II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet. 

 

Az a)-d) pontokban megjelölt munkavédelmi előírásokon túl a legfontosabb, munkavédelmet 

érintő nemzeti joganyagok felsorolása elérhető a www.munka.hu weboldalon a 

munkavédelmi és munkaügyi tevékenység menüpontban a jogszabályok almenüben. 

 

Munkaügy: 

a) 2015. január-február: a személy- és vagyonvédelem területén működő munkáltatók 

foglalkoztatási gyakorlatának célellenőrzése. 

 

A célvizsgálat indokolása: Az NMH 2015. évi ellenőrzési irányelveihez igazodva, a kiemelt 

vizsgálati célterületek egyikén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának ellenőrzése 

és a munkavállalók alapvető jogai érvényesülésének elősegítése. 

 

Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): 

Az Mt., valamint a Met. 3. § (1) bekezdésében nevesített ellenőrzési tárgykörökhöz rendelt 

anyagi jogszabályok. 

 

b) 2015. március-április: a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szabályok célellenőrzése. 

http://www.munka.hu/
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A célvizsgálat indokolása: Az elmúlt időszakban célzott ellenőrzéssel nem érintett terület 

foglalkoztatási gyakorlatának vizsgálata, annak érdekében, hogy a munkaügyi hatóság az ún. 

atipikus foglalkoztatással érintett az átlagosnál kiszolgáltatottabb helyzetben lévő 

munkavállalók foglalkoztatásának helyzetéről, illetve a vonatkozó szabályok érvényesüléséről 

reprezentatív adatokat szerezzen. 

 

Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): 

Az Mt., valamint a Met. 3. § (1) bekezdésében nevesített ellenőrzési tárgykörökhöz rendelt 

anyagi jogszabályok. 

 

c) 2014. június-július: a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a 

foglalkoztatásra vonatkozó alapvető jogszabályok érvényre juttatására irányuló 

akcióellenőrzés. 

 

Az akcióellenőrzés indokolása: A munkavállalók alapvető jogai érvényesülésének elősegítése, 

illetve a tisztességes, jogkövető vállalkozások versenyhátrányának csökkentése. 

 

Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): 

Az Mt., valamint a Met. 3. § (1) bekezdésében nevesített ellenőrzési tárgykörökhöz rendelt 

anyagi jogszabályok. 

 

d) 2014. október-november: a szabadsággal kapcsolatos szabályok célellenőrzése. 

 

A célvizsgálat indokolása: A szabadsággal kapcsolatos szabályok célellenőrzése, a 2012. évi 

I. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata érdekében. 

 

Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): 

Az Mt., valamint a Met. 3. § (1) bekezdésében nevesített ellenőrzési tárgykörökhöz rendelt 

anyagi jogszabályok. 
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Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

 

1. Az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek 

ellenőrzése, különös tekintettel a vendéglátó egységekre 
 

Időtartam és résztvevő szakig. szerv:2015. március 16. – december 31. 

 

NMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 

NMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

NMKH Közlekedési Felügyelősége 

NMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 

 

 

2. Általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálata 

akciószerű ellenőrzések keretében (Pl.: Nagy tömegeket vonzó szabadtéri rendezvények 

komplex ellenőrzése, növény védőszerek, vetőmagok forgalmazása stb.) 

 

Időtartam és résztvevő szakig. szerv:Folyamatos, egész évben tartó 

 /alkalomszerűen/  

 

NMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 

NMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

NMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 

NMKH Növény– és Talajvédelmi Igazgatósága 

 

 

3. Húsvéti, karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó szezonális társhatósági ellenőrzés 

 

Időtartam és résztvevő szakig. szerv:  Az adott ünnepkörhöz kapcsolódóan,  

 értelemszerűen.  

 

NMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 

NMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 

NMKH Növény– és Talajvédelmi Igazgatósága 

NMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

 

4. A reklámtevékenység átfogó ellenőrzése, különös tekintettel a megtévesztő 

kereskedelmi gyakorlatokra és az egészségtudatosságot befolyásoló állítások 

valóságtartalmára 

 

Időtartam és résztvevő szakig. szerv:  2015. március 23. – november 6. 

 

NMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

NMKH Közlekedési Felügyelősége 
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Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

 
Szakterület 

megnevezése 
Az ellenőrzendő egységek körének  

meghatározása 
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid 

leírása 
Az ellenőrzendő egységek 

száma/aránya 
Ellenőrzési időszak Az ellenőrzések 

ütemezésére vonatkozó 
javaslat a területi szakig. 

szerv számára 

A hatósági ellenőrzés 
javasolt eszköze a 

területi szakig. szerv 
számára 

Közegészségügy/
élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy 

Vitaminokat és ásványi anyagokat 
tartalmazó étrend-kiegészítő 
készítményeket forgalmazó egységek  
 
 

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. 
(IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt 
hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és a 
432/2012/EU rendeletben foglalt 
egészségügyi állítások ellenőrzése. E-
vitamin és C-vitamin tartalmú 
készítmények esetében célzott 
laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. 

A Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervek 
illetékességi területén 
megyénként minimálisan 15 db 
termék címke vizsgálata  
Laboratóriumi vizsgálati 
mintaszám:  
- megyénként 2 db minta 
 
 

2015. március 01. - 
2015. december 31. 

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

Helyszíni ellenőrzés, 
mintavétel 

 Étrend-kiegészítő készítmények közül a 
kiemelt célcsoportot képező fogyás 
elősegítését célzó termékeket 
forgalmazó egységek  

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. 
(IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt 
hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és a 
432/2012/EU rendeletben foglalt 
egészségügyi állítások ellenőrzése, 
gyógyszer-hatóanyag tartalomra 
vonatkozóan célzott laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve. 
 
 

A Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervek 
illetékességi területén 
megyénként minimálisan 2 db 
termék címke vizsgálata  
Laboratóriumi vizsgálati 
mintaszám:  
- megyénként 1 db minta 

2015. március 01. - 
2015. december 31. 

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

Helyszíni ellenőrzés, 
mintavétel 

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

A különleges táplálkozási célú 
élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) 
ESzCsM rendelet, az anyatej-helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 
20/2008. (V.14.) EüM rendelet, valamint a 
1924/2006/EK rendeletben foglalt 
jelölések, és tápanyag-összetétel 
ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal 
kiegészítve. 
 
 
 

A Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervek 
illetékességi területén 
megyénként minimálisan 5 db 
termék címke vizsgálata 
Laboratóriumi vizsgálati 
mintaszám:  
- megyénként 1 db minta 
anyatej helyettesítő 
készítményből, 10 megye 
érintettségével. 
 
 
 

2015. március 01. - 
2015. december 31. 

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

Helyszíni ellenőrzés, 
mintavétel 
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Közegészségügy/

élelmezés- és 

táplálkozás-

egészségügy 

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

A különleges táplálkozási célú 
élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV.26.) 
ESzCsM rendelet, a csecsemők és 
kisgyermekek számára készült feldolgozott 
gabona alapú élelmiszerekről és 
bébiételekről szóló 35/2004. (IV.26.) 
ESzCsM rendeletben foglaltak alapján a 
jelölések ellenőrzése, laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve. 
 

A Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervek 
illetékességi területén 
megyénként minimálisan 5 db 
termék címke vizsgálata  
Laboratóriumi vizsgálati 
mintaszám:  
- megyénként 1 db minta, 10 
megye érintettségével 
 

2015. március 01. - 
2015. december 31. 

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

Helyszíni ellenőrzés, 
mintavétel. 

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

A különleges táplálkozási célú 
élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) 
ESzCsM rendelet, a lisztérzékenységben 
szenvedőknek szánt élelmiszerek 
összetételéről és címkézéséről szóló 
41/2009/EK rendelet alapján a jelölések 
ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal 
kiegészítve. 
 
 
 

A Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervek 
illetékességi területén 
megyénként minimálisan 5 db 
termék címke vizsgálata 
Laboratóriumi vizsgálati 
mintaszám:  
- megyénként 1 db minta 

2015. március 01. - 
2015. december 31. 

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

Helyszíni ellenőrzés, 
mintavétel 

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

A különleges táplálkozási célú 
élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) 
ESzCsM rendelet alapján a jelölések 
ellenőrzése, egészségre vonatkozó állítások 
ellenőrzése. 
 
 
 

A Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervek 
illetékességi területén 
megyénként minimálisan 5 db 
termék címke vizsgálata. 

2015. március 01. - 
2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 
ellenőrzési időszakban 
folyamatosan.   

Helyszíni ellenőrzés 

 Cumikat és cuclikat forgalmazó egységek  
 

A cumik és cuclik egészségügyi 
követelményeiről, valamint a forgalmazás 
feltételeiről szóló 9/2002. (X. 17.) ESzCsM 
rendelet 6. §-a alapján minőségi és 
egészségügyi megfelelőségről szóló 
dokumentum ellenőrzése, laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve. 

A Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervek 
illetékességi területén 
megyénként minimálisan 15 db 
termék dokumentum vizsgálata. 
Laboratóriumi vizsgálati 
mintaszám:  
- megyénként 1 db minta   

2015. március 01. - 
2015. december 31. 

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

Helyszíni ellenőrzés, 
mintavétel. 
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Közegészségügy/

élelmezés- és 

táplálkozás-

egészségügy 

Iskolabüfék  A nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendeletben foglaltak szerint a 
népegészségügyi termékadóról szóló 2011. 
évi CIII. Törvényben foglaltak figyelme 
bevételével.  

A Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervek 
illetékességi területén 
megyénként minimálisan az 
általános iskolák 10%-ában az 
iskolabüfék árukínálatának 
vizsgálata.  
Laboratóriumi vizsgálati 
mintaszám (csomagolt termék):  
- megyénként 5 db minta  

2015. március 01. - 
2015. december 31. 

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

Helyszíni ellenőrzés, 
mintavétel 

Óvodák A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. 
(IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltak 
ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal 
kiegészítve.  

A Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervek 
illetékességi területén 
megyénként minimálisan 10 db 
óvodai étkeztetés vizsgálata 
tápanyagszámítással. 
Laboratóriumi vizsgálati 
mintaszám:  
- megyénként 4 db minta   
Elvégzendő laboratóriumi 
vizsgálatok:  
sótartalom (Na alapon), Nettó 
tömeg meghatározása. 
A vizsgálati mintaszámhoz 
kapcsolódóan a nyersanyag 
kiszabat vizsgálatát is el kell 
végezni. 

2015. szeptember 01. 
- 2015. december 31. 

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

Helyszíni ellenőrzés, 
mintavétel 

 Nevelési-oktatási intézmények, ahol 
diétás étkeztetést biztosítanak 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. 
(IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltak 
ellenőrzése.  

A Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervek 
illetékességi területén 
megyénként minimálisan 20 db 
elsősorban óvoda vizsgálata a 
diétás étkeztetés biztosítására 
vonatkozóan. 
Diétás étkeztetést biztosító 
főzőkonyháról laboratóriumi 
vizsgálati mintaszám:  
- megyénként 2 db minta  

2015. február 01. - 
2015. március 31. 

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

Helyszíni ellenőrzés, 
mintavétel 

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

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. 
(IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt 
hatáskörbe tartozó készítmények 
ellenőrzése az OÉTI "Forgalomba hozataltól 
eltiltott étrend–kiegészítők listája" 
elnevezésű táblázatban szereplő törölt 
készítmények tekintetében. 

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

2015. március 01. - 
2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 
ellenőrzési időszakban 
folyamatosan.      

Helyszíni ellenőrzés 
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Közegészségügy/
élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy - 
kozmetikum 

Kozmetikai termékeket forgalmazó 
egységek  

A kozmetikai termékekre vonatkozó 
állítások közös kritériumok alapján történő 
alkalmazásának ellenőrzése 

Az illetékességi területen 
található egységek, a hatósági 
kapacitás függvényében. 

2015. március 1. - 
2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 
ellenőrzési időszakban 
folyamatosan.    

Helyszíni ellenőrzés 

Közegészségügy/
gyermek- 
és ifjúság-
egészségügy 

Időszakosan és folyamatosan működő 
gyermeküdülők és szálláshellyel 
rendelkező táborok 

Az időszakosan, valamint a folyamatosan 
működő gyermeküdülők, és szálláshellyel 
rendelkező táborok közegészségügyi 
felmérése  

Az illetékességi területen 
található egységek  

2015. június 15. - 
2015. augusztus 31. 

A vizsgálatok végzése az 
ellenőrzési időszakban 
folyamatosan.    

Helyszíni ellenőrzés 

Kollégiumok és diákotthonok Az általános és középfokú iskolák, valamint 
a felsőoktatási intézmények 
kollégiumainak/diákotthonainak 
közegészségügyi felmérése egységes 
szempontrendszer alapján. A mellékelt 
felmérőlapokat a járási népegészségügyi 
intézetek munkatársai töltik ki. A kitöltött 
felmérőlapokat a megyei kormányhivatalok 
népegészségügyi szakigazgatási szervei 
összegyűjtik, majd megküldik az OKI 
Településegészségügyi Osztályának 
Gyermek - és Ifjúsághigiénés Csoportja 
számára, ahol az adatok feldolgozása és 
értékelése történik. 

Az illetékességi területen 
található valamennyi egység 

2015. január 1.- 
2015. december 5. 

A vizsgálatok végzése az 
ellenőrzési időszakban 
folyamatosan.      

Helyszíni ellenőrzés 

Közegészségügy/
kémiai biztonság 

Faanyagvédőszereket forgalmazó 
egységek  

A 8. terméktípusba tartozó 
faanyagvédőszerek ellenőrzése, és az 
engedéllyel nem rendelkező, vagy illegális 
termékek kiszűrése 

Az illetékességi területen 
található egységek, a hatósági 
kapacitás függvényében. 

2015. január 1.- 
2015.  december 31. 

A vizsgálatok végzése az 
ellenőrzési időszakban 
folyamatosan.     

Helyszíni ellenőrzés 

 Intermedier anyagot gyártó és importáló 
cégek  

Intermedier státusz és regisztrációs 
követelményeknek való megfelelés 
ellenőrzése  

Az illetékességi területen 
található egységek. 

2015. január 1.- 
2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 
ellenőrzési időszakban 
folyamatosan.    

Helyszíni ellenőrzés 

 CLP rendelet által érintett kötelezettek A CLP rendelet hatálya alá eső anyagok és 
keverékek, valamint a CLP rendelet által 
érintett kötelezettek (cégek, vállalkozások, 
ipari szereplők) ellenőrzése, különös 
tekintettel a keverékekre vonatkozó 2015. 
június 1-i határidőre (CLP rendelet 61. 
cikk).  

Az illetékességi területen 
található egységek, a hatósági 
kapacitás függvényében. 

2015. január 1.- 
2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 
ellenőrzési időszakban 
folyamatosan.    

Helyszíni ellenőrzés 
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Közegészségügy/
kémiai biztonság 

Biociddal kezelt árucikkek forgalmazói Az előző évi CLEEN projekt folytatásaként a 
kezelt árucikkekkel kapcsolatos, biocid 
termékre és címkézésre vonatkozó 
előírások betartatása, kezelt árucikkek 
beazonosítása. 

Az illetékességi területen 
található egységek, a hatósági 
kapacitás függvényében. 

2015. január 1.- 
2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése az 
ellenőrzési időszakban 
folyamatosan.       

Helyszíni ellenőrzés 

 Higanyt tartalmazó mérőműszerek 
gyártói, importőrei, forgalmazói 

A 847/2012/EK rendelet a REACH XVII. 
mellékletének 18 a. bejegyzését 
módosította és előírja, hogy 2014. április 
10. után a meghatározott, higanyt 
tartalmazó mérőműszerek nem hozhatók 
forgalomba. Az ellenőrzés célja a korlátozás 
betartatása.  

Az illetékességi területen 
található egységek, a hatósági 
kapacitás függvényében. 

2015. január 1-2015. 
december 31.  

A vizsgálatok végzése az 
ellenőrzési időszakban 
folyamatosan.    

Helyszíni ellenőrzés 

Közegészségügy/
nem dohányzók 
védelme 

Vonatok, vasúti megállók, várakozó 
helyek és peronok 

A dohányzási korlátozás megsértésének 
ellenőrzése 

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

Hétköznapokon reggel, a 
munkába menetel, illetve 
délután, a munkából 
jövetel időtartamában 

Helyszíni ellenőrzés 

 Szórakoztató-vendéglátóipari egységek A dohányzási korlátozás megsértésének 
ellenőrzése 

Nem meghatározott. 2015. március 15-30.,                   
2015. szeptember 16-
30. 

Munkaidőn túli, illetve 
hétvégén az esti órákban 

Helyszíni ellenőrzés 

Közegészségügy/
település- 
és környezet--
egészségügy 

Természetes fürdőhelyek, fürdővizek  Az üzemeltetni kívánt természetes 
fürdőhelyek helyszíni ellenőrzése, valamint 
az ütemterv szerinti laboratóriumi 
vízminőségi vizsgálataik elvégzésének és a 
jelentés megtörténtének ellenőrzése. 

A Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 
illetékességi területén működő 
valamennyi egység 

2015. május 31.- 
2015. november 15. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minden település vonatkozásában az 
ivóvizek vizsgálata a 201/2001. (X.25.) 
Korm. rendelet által előírt minimális 
hatósági ellenőrző vizsgálat elvégzésével, 
illetve az előre meghatározott minimális 
önellenőrző ólomvizsgálat 
megkövetelése a vízszolgáltatótól.  

2013. december 25-én változott az ivóvíz 
ólomtartalmára vonatkozó határérték, az 
ideiglenes 25 µg/l helyett a 10 µg/l 
határérték lépett érvénybe. Mivel az ólom 
egészségkárosító hatása a 6 éven aluli 
gyermekeket érinti legnagyobb mértékben, 
ezért kérjük a hatósági ólomvizsgálatokat 
lehetőség szerint a 
gyermekintézményekben végezni, valamint 
az önellenőrző vizsgálatok is 
tartalmazzanak ilyen intézményből 
származó mintákat.  

A Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 
illetékességi területén működő 
valamennyi egység 

2015. január 1.- 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés, 
laboratóriumi 
vizsgálat 

Települési szilárd hulladék 
lerakótelep/lerakóhely és folyékony 
hulladék leürítőhely 

Települési szilárd és folyékony hulladék 
kezelő, elhelyező és lerakó létesítmények 
ellenőrzése. 

A Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 
illetékességi területén működő 
valamennyi egység 

2015. január-2015. 
december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 
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Közegészségügy/
település- 
és környezet--
egészségügy 

Szezonális medencés fürdők ellenőrzése A 37/1996.(X.18.) NM rendelet szerinti 
hatósági ellenőrzések, vízminőség 
vizsgálatok végzése és jelentések küldése a 
táblázatok kitöltésével,megyei 
összesítésben: a) szezon előtti jelentés,  b) 
zárójelentés. A megye által összesített 
adatok megküldése az OTH-nak a 
kozegeszseg@oth.antsz.hu e-mail címre. 

A Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 
illetékességi területén működő 
valamennyi egység 

2015. március 1-
2015. szeptember 30. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés, 
mintavétel 

Járványügy A többször használatos orvosi eszközöket 
alkalmazó egészségügyi szolgáltatók  
 

A többször használatos orvosi eszközök 
tisztítás-fertőtlenítésére  szolgáló  
műszertisztító-fertőtlenítő berendezések 
felmérése: az illetékességi területükön az 
egészségügyi szolgáltatóknál üzemelő 
műszertisztító-fertőtlenítő berendezések 
felmérése az OEK által kiadott kérdőív 
alapján. A felmérés célja annak 
megállapítása, hogy az egyes egészségügyi 
szolgáltatók milyen típusú és hány 
berendezéssel rendelkeznek, valamint ezen 
berendezések  validálása  és 
időszakonkénti, ellenőrzése megtörténik-e 
az MSZ EN 15883 szabvány alapján. 

A Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 
illetékességi területén működő 
valamennyi fekvőbeteg-ellátó 
intézmény. 
 
A járási népegészségügyi 
intézetek illetékességi területén 
működő valamennyi járóbeteg-
ellátó intézmény. 

2015. március 16. - 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 

 Hajléktalan szállók A megye hajléktalan szállásain a tetvesség 
elleni védekezés gyakorlatának (tetvességi 
vizsgálat, személykezelés, tetűirtószer-
ellátottság, ruhatetvesség esetén tetves 
ruházat sorsa, illetve ruhacsere biztosítása, 
nyilvántartás) ellenőrzése. 

az illetékességi területen 
működő valamennyi egység 

2015. február 28. - 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 

 Oltóanyagot tároló egészségügyi 
szolgáltató 

Minden vakcinát tároló intézmény köteles 
a hűtőláncot biztosítani, a hozzá tartozókat 
pedig ellenőrizni. 

A Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 
illetékességi területén működő 
minden, oltóanyagot tároló 
egészségügyi szolgáltató 50 %-
nak ellenőrzése 

2015. február 28. - 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 

 Egészségügyi kártevőirtó szolgáltatók Egészségügyi kártevőirtó tevékenység 
ellenőrzése az egészségügyi kártevőirtó 
tevékenységről és az egészségügyi 
kártevőirtó tevékenység engedélyezésének 
részletes szabályairól szóló 2/2010. (I.26.) 
EüM rendelet felhatalmazása alapján. 

az illetékességi területen 
működő valamennyi egység 

2015. január 1.- 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 
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Kórházhigiéné 
 
 
 
 
 
 

Fekvőbeteg-ellátó intézmények Intenzív 
Terápiás Osztályok  

Intenzív terápiás osztályok járványügyi és 
higienés vizsgálata azonos 
szempontrendszer szerint. A szempontok 
összeállítását és a beérkező kérdőívek 
feldolgozását, elemzését az OEK Kórházi 
Járványügyi Osztálya végzi. 

az illetékességi területen 
működő valamennyi egység 

2015. február 28. - 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 

 Egészségügyi alapellátók (háziorvos, 
vegyes körzetű háziorvos, gyermek 
háziorvos, fogorvos, foglalkozás-
egészségügyi szolgálat, iskola-
egészségügyi szolgálat, központi 
ügyeletek)  

Egészségügyi alapellátóknál (háziorvos, 
vegyes körzetű háziorvos, gyermek 
háziorvos, fogorvos, foglalkozás-
egészségügyi szolgálat, iskola-egészségügyi 
szolgálat, központi ügyeletek) 
kórházhigiéniés feltételek ellenőrzése.  

Az egészségügyi alapellátók 50 
%-nak ellenőrzése. 

2015. január 1.- 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 

 Bentlakásos szociális intézmények  Az ápolási feladatot ellátó bentlakásos 
szociális intézmények járványügyi és 
higienés vizsgálata azonos 
szempontrendszer szerint. A szempontok 
összeállítását és a beérkező kérdőívek 
feldolgozását, elemzését az OEK Kórházi 
Járványügyi Osztálya végzi. 

az illetékességi területen 
működő valamennyi egység 

2015. február 28. - 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 

Bőrgyógyász magánorvosi rendelők Bőrgyógyász magánorvosi rendelők 
ellenőrzése, különös tekintettel a 
kisműtétes beavatkozásokra, az ehhez 
kapcsolódó szövettani vizsgálatokhoz 
köthető szerződéses kapcsolatra. 

az illetékességi területen 
működő valamennyi egység 

2015. január 1.- 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 

Egészségügyi 
igazgatás 

Bőrgyógyász magánorvosi rendelők Bőrgyógyász magánorvosi rendelők 
ellenőrzése, különös tekintettel a 
kisműtétes beavatkozásokra, az ehhez 
kapcsolódó szövettani vizsgálatokhoz 
köthető szerződéses kapcsolatra. 

az illetékességi területen 
működő valamennyi egység 

2015. január 1.- 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 

Egészségügyi alapellátók (háziorvos, 
vegyes körzetű háziorvos, gyermek 
háziorvos, fogorvos, foglalkozás-
egészségügyi szolgálat, iskola-
egészségügyi szolgálat, központi 
ügyeletek)  

Egészségügyi alapellátóknál (háziorvos, 
vegyes körzetű háziorvos, gyermek 
háziorvos, fogorvos, foglalkozás-
egészségügyi szolgálat, iskola-egészségügyi 
szolgálat, központi ügyeletek) minimum 
feltételeinek ellenőrzése.  

Az egészségügyi alapellátók 50 
%-nak ellenőrzése. 

2015. január 1.- 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 
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Ápolási  
szakfelügyelet 

Fekvőbeteg-ellátó intézmények Intenzív 
Terápiás Osztályok  

Intenzív terápiás osztályok ápolás 
szakfelügyeleti vizsgálata azonos 
szempontrendszer szerint. 

az illetékességi területen 
működő valamennyi egység 

2015. február 28. - 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 

 Bentlakásos szociális intézmények  Az ápolási feladatot ellátó bentlakásos 
szociális intézmények ápolás 
szakfelügyeleti vizsgálata azonos 
szempontrendszer szerint. 

az illetékességi területen 
működő valamennyi egység 

2015. február 28. - 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 

 Egészségügyi alapellátók (háziorvos, 
vegyes körzetű háziorvos, gyermek 
háziorvos, fogorvos, foglalkozás-
egészségügyi szolgálat, iskola-
egészségügyi szolgálat, központi 
ügyeletek)  

Egészségügyi alapellátóknál (háziorvos, 
vegyes körzetű háziorvos, gyermek 
háziorvos, fogorvos, foglalkozás-
egészségügyi szolgálat, iskola-egészségügyi 
szolgálat, központi ügyeletek) 
ápolásszakmai ellenőrzése.  

Az egészségügyi alapellátók 50 
%-nak ellenőrzése. 

2015. január 1.- 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 

 Háziorvosi rendelők A felnőtt háziorvosi rendszerben a körzeti-
közösségi ápoló tevékenységének a 
vizsgálata, különös tekintettel a területi 
munkára és az ápolási dokumentáció 
vezetésére. 

Egységek 100%-nak ellenőrzése 2015. január 1.- 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 

 Bőrgyógyászati magánrendelők A bőrgyógyászati magánellátásban a 
szakdolgozói feltételek és feladatok 
ellenőrzése. 

az illetékességi területen 
működő valamennyi egység 

2015. január 1.- 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 

 Fekvőbeteg-ellátó intézmények ápolási 
osztályai, krónikus belgyógyászatai és a 
geriátriái   

Az ápolási osztályokon, a krónikus 
belgyógyászaton és a geriátrián az ápolási 
dokumentáció ellenőrzése a korlátozó 
intézkedések megvalósulása tekintetében 
(ápolási szakfelügyeleti ellenőrzés) 

A Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 
illetékességi területén működő 
valamennyi ápolási osztály és 
geriátria. 

2015. február 28. - 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 

 Betegszállítók Betegszállítók ápolás szakfelügyeleti 
ellenőrzése 

az illetékességi területen 
működő valamennyi egység 

2015. január 1.- 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 

Védőnői 
szakfelügyelet 

Területi védőnők szűrővizsgálati 
tevékenységének ellenőrzése 

Területi védőnők szűrővizsgálati 
tevékenységének ellenőrzése 4 éves korú 
gyermekek esetében – körzetek, járások 
adatainak összesítése, elemzése, 
beszámoló elkészítése. 

Az illetékességi területen 
működő valamennyi területi 
védőnői szolgálat 

2015.január 01 - 
2015. június 30. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 

 Családvédelmi Szolgálatok Családvédelmi Szolgálat (CSVSZ) 
működésére vonatkozó minimum 
feltételek helyszíni ellenőrzése, adatok 
összesítése, elemzése, beszámoló 
készítése. 

Az illetékességi területen 
működő valamennyi szolgálat 

2015. január 1.- 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 

 Védőnői szolgálat Minden védőnői szolgálat legalább 
évenkénti egyszeri ellenőrzése 

A Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 
illetékességi területén működő 
valamennyi védőnői szolgálat. 

2015. január 1.- 
2015. december 31. 

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 

Helyszíni ellenőrzés 
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Közlekedési Felügyelőség 

 

A Közlekedési Felügyelőség folyamatos ellenőrzési együttműködéssel végzi tevékenységét 

együttműködési megállapodás alapján a megyei és városi Rendőrkapitányságokkal, a megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. Akcióellenőrzések során közreműködünk a NAV megyei 

Igazgatóságával. 

 

A Kormányhivatal szakigazgatási szervei közül a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel 

negyedéves rendszerességgel közös taxi ellenőrzést, valamint a Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervvel közös AETR ellenőrzéseket végzünk. EKÁER ellenőrzés NAV. 

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel rendszeres az Autósiskolák ellen őrzése. 

 

 

ÁLTALÁNOS FELADATOK 

1. A FEUVE ellenőrzések elvégzése és dokumentálása 

Felelős: főosztályvezető, osztályvezetők 

Határidő: folyamatos, havi jelentések elkészítésével 

2. A Felügyelőség működési rendjének biztosítása, folyamatos ellenőrzése 

Felelős:  igazgató 

Határidő: folyamatos 

 

JÁRMŰVEZETŐ VIZSGÁZTATÁSI ÉS UTÁNKÉPZÉSI OSZTÁLY 

 

I. negyedév 

1. Képző szervek ügyfelek fogadásával, tájékoztatásával kapcsolatos követelmények 

ellenőrzése különös tekintettel arra, hogy: 

 az ügyfélfogadó helyiség alkalmas-e a tanulók fogadására, ügyek intézésére, 

 ügyfélfogadás ideje jól látható módon feltüntetésre kerül-e, 

 írásos tájékoztató bárki számára könnyen elérhető-e, az ügyfélfogadásra szolgáló 

helyiségben kifüggesztésre került-e, 

 az írásos tájékoztató tartalmilag megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, azaz 

tartalmazza-e 

o a pótórák igénylésének módját és díjait, 

o az elméleti oktatásról való hiányzás pótlásának módját, 

o tandíj és egyéb díjak összegét, az esetlegesen kapcsolódó szolgáltatások 

tartalmát, 

o a tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módját, 

a tanuló áthelyezés következményeit, 

 az ügyfélfogadási időt betartják-e, 

 a képző szerv az általa megjelölt telefonszámon az ügyfélfogadás teljes időtartama 

alatt elérhető-e. 

 Korrupció elleni harc 

 

2. A folyamatban levő tanfolyamok, szaktanfolyamok tanulmányi naplóinak ellenőrzése, 

különös tekintettel arra, hogy  

 a tanfolyam, szaktanfolyam azonosítója az előírt formátumnak megfelel-e, 

 a tanrend bejelentése, módosítások bejelentése (mód, határidő) az előírásoknak 

megfelelően történt-e, 

 a névsor bejelentése (mód, határidő) az előírásoknak megfelelően történt-e, 

 a tanrend, jelenléti ív és a névsor a tanulmányi naplóhoz csatolva van-e, 

 jelenléti ív kitöltése, záradékolása megfelelő-e, a jelenléti ívek száma egyezik-e 

tanrend szerinti foglalkozások számával, 
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 tanulók azonosítói az előírt formátumnak megfelelnek-e, 

 hiányzások dokumentálása, jelölése megfelel-e az előírásoknak, 

 pótfoglalkozások dokumentálása az előírásoknak megfelelő-e. 

 

II. negyedév 

1. Gyakorlati szakoktatói tevékenység ellenőrzése, hogy az oktatójárműre, a szakoktatóra 

és a gyakorlati oktatás dokumentálására vonatkozó előírások teljesülnek-e, különös 

tekintettel arra, hogy: 

 az oktatójárművön alkalmazott „T” jelzés a jogszabályi előírásoknak megfelel-e, 

 a szakoktató az előírásoknak megfelelően viseli-e az érvényes szakoktatói igazolványt, 

 vezetési karton az előírásoknak megfelelően van-e, illetve ki van-e töltve, különös 

tekintettel az alábbiakra: 

o aláírások megfelelő időben történtek-e, 

o hiteles és érvényesített-e a vezetési karton, 

o a tanuló azonosító formátuma megfelelő-e, 

o az oktatási idők megfelelnek-e a kartonon dokumentált oktatás jellegének, 

o oktatási típusok jelölése megfelelő-e, 

o az egyéb, előírt jelölések alkalmazva vannak-e, 

o a kilométeróra állásának rögzítése megfelelő-e, valós-e. 

 

2. Idegen nyelven vizsgázók képzésének ellenőrzése, hogy tanfolyami kötelezettség az 

előírásoknak megfelelően teljesült-e, különös tekintettel arra, hogy 

 tanfolyamra történő beiskolázása megtörtént-e, 

 a vizsgázó a tanfolyami kötelezettségének eleget tett-e, az oktatásokon részt 

vett-e 

 az oktatáson  tolmács, fordítás volt-e, illetve milyen módon történt annak 

biztosítása, 

 az alapfokú iskolai végzettség igazolása megfelelő-e. 

 

III. negyedév 

1. A tantermi elméleti oktatás ellenőrzése, hogy az elméleti foglalkozás megtartása és 

dokumentálása az előírásoknak megfelelő-e, különös tekintettel arra, hogy 

 a foglalkozás a bejelentett tanrendnek megfelelően (időpontban) van-e megtartva, 

 az oktató a foglalkozásra időben érkezett-e, 

 a jelenlét ív a tényleges jelenlétnek megfelelően van-e dokumentálva, a hiányzás 

dokumentálása megfelelő-e, 

 a jelenléti ív kitöltése, aláíratása, záradékolása megfelelő-e, 

 a szünet megtartása előírás szerinti-e. 

 

2. A képző szerv által tárolandó dokumentumok ellenőrzése, biztosított-e a 

dokumentumok elérése, különös tekintettel arra, hogy 

 befejezett tanfolyamok tanfolyami naplói elérhetők-e, azok záradékolása megfelelő-e, 

 a vizsgázott tanulók vezetési kartonjai elérhetők-e, 

 havi óra ütköztetők elérhetők-e. 

 

 

IV. negyedév 

1. Képző szervek ügyfelek fogadásával, tájékoztatásával kapcsolatos követelmények 

ellenőrzése különös tekintettel arra, hogy: 

 az ügyfélfogadó helyiség alkalmas-e a tanulók fogadására, ügyek intézésére, 

 ügyfélfogadás ideje jól látható módon feltüntetésre kerül-e, 
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 írásos tájékoztató bárki számára könnyen elérhető-e, az ügyfélfogadásra szolgáló 

helyiségben kifüggesztésre került-e, 

 az írásos tájékoztató tartalmilag megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, azaz 

tartalmazza-e 

o a pótórák igénylésének módját és díjait, 

o az elméleti oktatásról való hiányzás pótlásának módját, 

o tandíj és egyéb díjak összegét, az esetlegesen kapcsolódó szolgáltatások 

tartalmát, 

o a tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módját, 

a tanuló áthelyezés következményeit, 

 az ügyfélfogadási időt betartásának ellenőrzése, 

 a képző szerv az általa megjelölt telefonszámon az ügyfélfogadás teljes időtartama 

alatt elérhető-e. 

 

ÚTÜGYI OSZTÁLY 

Az osztály által végzendő ellenőrzések egy része ütemezhető, más része az ügyek 

beérkezésének függvényében hajtandó végre. Az ütemezett ellenőrzések végrehajtását – 

lehetőség szerint – az egyéb hatósági ügyek kapcsán szükségessé váló helyszíni szemlékkel 

összevonva végezzük. 

 

1. Ütemezetten végrehajtható ellenőrzések: 

 

I. negyedév 

Forgalomtechnikai felülvizsgálat a jogszabályban előírt, kötelezően vezetendő 

nyilvántartások aktualizálása, vasúti útátjárók ellenőrzése:  

 a 2108-as számú Balassagyarmat – Aszód összekötő úton  

 

II. negyedév 

Forgalomtechnikai felülvizsgálat a jogszabályban előírt, kötelezően vezetendő 

nyilvántartások aktualizálása vasúti útátjárók ellenőrzése  

 a Hatvan – Salgótarján vasútvonalon 

 

III. negyedév 

Forgalomtechnikai felülvizsgálat a jogszabályban előírt, kötelezően vezetendő 

nyilvántartások aktualizálása a gyalogos átkelőhelyek ellenőrzése  

 a 2015/2016. tanévkezdettel kapcsolatban az oktatási intézmények közelében lévő 

külön meghatározás alapján kijelölt 4 db gyalogos átkelőhely forgalomtechnikai 

felülvizsgálata az utak forgalom-szabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 

szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásai szerint.  

 

IV. negyedév 

Forgalomtechnikai felülvizsgálat a jogszabályban előírt, kötelezően vezetendő 

nyilvántartások aktualizálása. A vasúti útátjárók ideiglenes szüneteltetése kapcsán tett 

előírások betartásának ellenőrzése. 

2. Időben nem ütemezhető, a beérkező ügyek függvényében tartandó ellenőrzések: 

 Építési munkák ellenőrzése a beérkező munkakezdési bejelentést követően. Célja, 

hogy az építési munka a kiadott jogerős engedélyezési határozatnak és a záradékolt 

engedélyezési terveknek megfelelően történik meg. A kiviteli munkák végzése során 

betartják-e a vonatkozó útügyi műszaki előírások és a vonatkozó szabványok 

követelményeit. A kivitelező megtartja-e az építőipari kivitelezési tevékenységről 

szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásait a kivitelezési munkák 

dokumentálását illetően. 
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 Ideiglenesen forgalomba helyezett közlekedési létesítmények ellenőrzése, a kiadott 

engedélyek rendelkező részében előírt kötelezések végrehajtásának ellenőrzése a 

határidő lejárta előtt. 

 Egyéb, útépítéshez, forgalomba helyezéshez, megszüntetéshez nem kapcsolódó, hatósági 

vagy szakhatósági jogkörben előírt kötelezettségek végrehajtásának ellenőrzése. 

 

 

KÖZÚTI JÁRMŰ FŐOSZTÁLY 

KÖZÚTI JÁRMŰ MŰSZAKI OSZTÁLY 

1. Saját és kijelölt műszaki vizsgáló állomások, gépjárműfenntartók és környezetvédelmi 

mérőhelyek folyamatos ellenőrzése. 

2. Vizsgabiztosok oktatásának rendszeres támogatása figyelemmel a 

jogszabályváltozásokra. 

3. A műszaki vizsgáló állomások vizsgaanyagainak rendszeres ellenőrzése. 

4. Folyamatos, célirányos ellenőrzések megszervezése, a feltárt hiányosságok 

megszüntetésére intézkedés tétele, vagy szankcionálás kezdeményezése. 

5. Járműhatósági ellenőrzések tapasztalatainak kiértékelése.  

Felelős:  főosztályvezető, járműfelügyeleti és járművizsga ellenőr, jármű 

vizsgaszervezési referens 

Határidő: folyamatos 

 

KÖZÚTI JÁRMŰ FORGALMI OSZTÁLY 

Kiemelt feladat a közúti ellenőrök részvétele a TISPOL, ECR akciókban. 

A szakmai irányító szerv által 2015. évre meghatározott minimális ellenőrzési darabszámok 

teljesítése az alábbi táblázat szerinti tevékenységi és időbeli bontásban: 

EKÁR Ellenőrzés 

Felelős:  forgalmi osztályvezető, közúti ellenőrök 

Határidő: folyamatos 
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Meghiányolási % ≥5% <5% ≥3,5% <3,50% ≥2% <2% ≥3% <3% ≥2% <2% ≥3% <3% ≥1% <1% ≥30% <30% ≥2% <2% ≥7% <7% ≥7% <7%

Bács-Kiskun 4478 5374 2906 3487 2180 2616 2180 2616 66 79 64 77 544 653 400 480 1354 1625 18498 22198 18498 22198

Baranya 4632 5558 2420 2904 1814 2177 1814 2177 56 67 54 65 454 545 0 0 1128 1354 15416 18499 15416 18499

Békés 3400 4080 1400 1680 1680 2016 1680 2016 56 67 64 77 544 653 400 480 800 960 18498 22198 18498 22198

Borsod-Abaúj-Zemplén 4632 5558 2420 2904 1814 2177 1814 2177 56 67 38 46 454 545 0 0 1128 1354 15416 18499 15416 18499

Csongrád 3640 4368 1872 2246 1204 1445 1204 1445 56 67 54 65 454 545 0 0 1128 1354 15416 18499 22000 26400

Fejér 4632 5558 2420 2904 1814 2177 1814 2177 56 67 54 65 454 545 0 0 1128 1354 15416 18499 15416 18499

Győr-Moson-Sopron 5404 6485 3388 4066 2542 3050 2542 3050 78 94 76 91 638 766 400 480 1578 1894 21582 25898 21582 25898

Hajdú-Bihar 6330 7596 3872 4646 2906 3487 2906 3487 88 106 86 103 728 874 400 480 1804 2165 24666 29599 24666 29599

Heves 4620 5544 1960 2352 1680 2016 1680 2016 42 50 28 34 544 653 0 0 800 960 18498 22198 18498 22198

Jász-Nagykun-Szolnok 4632 5558 2420 2904 1814 2177 1814 2177 56 67 54 65 454 545 0 0 1128 1354 8216 9859 22816 27379

Komárom-Esztergom 3706 4447 1936 2323 700 840 700 840 8 10 28 34 362 434 0 0 902 1082 12332 14798 12332 14798

Nógrád 3920 4704 1890 2268 1540 1848 1540 1848 42 50 28 34 454 545 0 0 1128 1354 15416 18499 15416 18499

Pest 10400 12480 5600 6720 4200 5040 4200 5040 166 199 56 67 1120 1344 400 480 2400 2880 46248 55498 46248 55498

Somogy 3706 4447 1936 2323 1452 1742 1452 1742 44 53 44 53 362 434 0 0 902 1082 12332 14798 12332 14798
Szabolcs-Szatmár-

Bereg 6400 7680 3500 4200 700 840 1400 1680 110 132 92 110 908 1090 300 360 1000 1200 21582 25898 21582 25898

Tolna 3706 4447 1936 2323 1452 1742 1452 1742 44 53 44 53 362 434 0 0 902 1082 7000 8400 17664 21197

Vas 5558 6670 2906 3487 2180 2616 2180 2616 66 79 64 77 544 653 0 0 1354 1625 18498 22198 18498 22198

Veszprém 4480 5376 1936 2323 1452 1742 1452 1742 44 53 44 53 362 434 0 0 902 1082 12000 14400 12664 15197

Zala 4446 5335 2324 2789 1744 2093 1744 2093 54 65 58 70 728 874 0 0 1082 1298 24666 29599 24666 29599

Főváros 9448 11338 4938 5926 3704 4445 3704 4445 134 161 128 154 0 0 0 0 2706 3247 36998 44398 36998 44398

2015 összes db szám 152534 183041 77916 93499 55100 66120 56100 67320 1892 2270 1642 1970 14958 17950 2300 2760 25254 30305 391158 469390 398542 478250

2015. 1. félév 76267 91520 38958 46750 27550 33060 28050 33660 946 1135 821 985 7479 8975 1150 1380 12627 15152 195579 234695 199271 239125

Célzott teljesítési értékek – 2015. év



95 

Balassagyarmati Járási Hivatal 

Hatósági Osztály 

 

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

törvény 88. §. és 91. §. alapján a hatóság hatásköreinek keretei között ellenőrzi a 

jogszabályban foglalt rendelkezések betartását. A hatóság ellenőrzési tervet készít, amely 

tartalmazza legalább az előre ütemezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az 

ellenőrzések ütemezését, eszközét, az ellenőrzések szempontrendszerét, valamint a hatóság 

vezetője által meghatározott egyéb adatokat. 

 

A hatóság az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a 

levont következtetésekről és a következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési 

jelentést készít. 

 

Az ellenőrzési tervet és jelentést a hatóság a honlapján és ügyfélfogadásra nyitva álló 

helyiségében közzéteszi. Az ellenőrzési tervet úgy, és azon részeit kell közzétenni, hogy az ne 

veszélyeztesse az ellenőrzések célját. 

 

1.  Az ellenőrzés tárgya: a járási hivatal illetékességi területén fellelhető egyházi és 

köztemetők temetkezési szolgáltatása, temető üzemeltetése 

 

Ellenőrző szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Hatósági 

Osztály 

Ellenőrzési időszak: 2015. január 1. – 2015. december 31.  

Ellenőrzés célja: A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a 

végrehajtására kiadott 145/1999.(X.01.) kormányrendeletben foglalt 

előírások ellenőrzése 

 

 Ellenőrzési ütemterv 

Ellenőrzés 

tárgya 

Ellenőrzés 

módszerei 

Ellenőrzendő 

egységek 

Ellenőrzés 

ütemezése 

Temető 

üzemeltetés 

Helyszíni 

szemle, 

dokumentumok 

ellenőrzése 

Balassagyarmat 2015. április 1. – 18. 

Szügy 2015. április 20. – 25. 

Csesztve 2015. április 20. – 25.  

Nógrádmarcal 2015. április 20. – 25.  

Hont 2015. május 4. – 16.  

Ipolyvece 2015. május 4. – 16.  

Dejtár 2015. május 4. – 16.  

Patak 2015. május 18. – 23.  

Magyarnándor 2015. szeptember 7. – 26.  

Debercsény 2015. szeptember 7. – 26. 

Cserháthaláp 2015. szeptember 7. – 26.  

 

Ellenőrzés szempontrendszere: a tevékenység folytatása megfelel-e a jogszabályoknak 

Utóellenőrzés: Drégelypalánk, Őrhalom, Szanda, Terény 

 

2. Az ellenőrzés tárgya: az üzletszerű társasház- és ingatlankezelő tevékenység ellenőrzése 

 

Az ellenőrzés célja: az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 

2017/2009.(X.02.) korm. rendelet 1. §., valamint a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az 

ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és  - közvetítő szolgáltatói 

tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes 
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szabályairól szóló 23/2013.(VI.28.) NGM rendelet (továbbiakban rendelet)  5. §. (3) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a rendeletben foglalt előírások ellenőrzése. 

 

Ellenőrzési időszak: 2015. január 01. -  2015. december 31.  

Ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatásra, iratbemutatásra kötelezés 

Ellenőrzések ütemezése: 2015. II. negyedév 

a) Garamvölgyi Mónika 2660 Balassagyarmat, Pf:86. 

b) IVETTKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt 2660 Balassagyarmat, Bem József u. 21.  

c) Buld It Up Mérnök Tanácsadó Kft. 2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4.  

d) CALVUS-MIX Vendéglátóipari és Szolgáltató Bt. 2699 Szügy, Kis út 8.  

 

Ellenőrzések szempontrendszere: a tevékenység folytatása megfelel-e a jogszabályoknak 

 

 

3. Az ellenőrzés tárgya: A szociális igazgatásról és szociális ellátásárokról szóló  1993. évi 

III. törvény 5. §. (1) bekezdése alapján az ápolási díjra jogosultak ellenőrzése 

 

 

Ellenőrzési időszak: 2015. 01. 01.  – 2015. december 31.  

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés keretében környezettanulmány készítése 

Ellenőrzések ütemezése: 2015. III. negyedév 

a.) Balassagyarmat (3 fő) 

b.) Bercel (1 fő) 

c.) Érsekvadkert (2 fő) 

d.) Dejtár (2 fő) 

e.) Hugyag (2 fő) 

 

Ellenőrzés szempontrendszere: az ápoló ápolási díjra való jogosultsága fennáll – e, az ápoló 

az ápolási tevékenységet ellátja – e .  

 

 

Okmányirodai Osztály 

 

 

A járási hivatal vezetője az illetékességi területén székhellyel rendelkező, 2015. január 1. 

napja előtt alapított és ma is működő egyéni vállalkozókkal kapcsolatban éves ellenőrzési 

tervet készít, és eszerint hatósági ellenőrzést folytat le.  

 

Az ellenőrzés az egyéni vállalkozó működésének törvényességére terjed ki.  

 

Az ellenőrzési terv összeállításánál kiemelt szempontként szerepel azon egyéni vállalkozók 

ellenőrzése, akik az emberi életre veszélyes, illetve egészségügyi és környezeti kockázattal 

járó tevékenységet folytatnak. 

 

Ellenőrizzük a bejelentéshez és engedélyhez kötött ipari tevékenységeket, illetve a 

bejelentéshez és engedélyhez kötött kereskedelmi, és szálláshely szolgáltatást nyújtó 

vállalkozásokat. 

 

Az okmányiroda helyben ellenőrzi az egyéni vállalkozókat. Az ellenőrzés kiterjed az egyéni 

vállalkozó által folytatott szabályozott szakma esetén a szakképzési követelmény 

teljesülésének az ellenőrzésére, illetve a szükséges engedélyek, bejelentések, szerződések 

meglétének vizsgálatára is.  
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A 2015. évben az ellenőrzés során a 2015. január 1. napja előtt alapított és ma is működő 

egyéni vállalkozók közül az építőipari, az egészségügyi szolgáltatások, szociális, 

gyermekjóléti szolgáltatások, a szolgáltató tevékenységet végző, és a kereskedelmi 

tevékenységet folytató egyéni vállalkozói kört tartjuk szükségesnek ellenőrizni.  

 

A 2015. évi ellenőrzés kiemelten az egészségügyi szolgáltatókat állítja célkeresztbe. 

 

A körzetközponton belül valamennyi településen szükségesnek látjuk a fent meghatározott 

vállalkozói réteget ellenőrizni.  

 

Az ellenőrzéskor elsődlegesen az interneten elérhető egyéni vállalkozói bejelentéseket és 

engedélyeket tartalmazó szolgáltatás piac-felügyeleti hatóság által nyilvántartott 

adatbázisokra koncentrálunk. Az interneten ellenőrzött egyéni vállalkozó nyilvántartott 

bejelentéseit, engedélyeit PrtSc képernyő nyomtatással csatoljuk a vállalkozói iratanyagba. 

 

Az ellenőrzés eredményének megfelelően döntünk a szükséges intézkedések megtételéről.  

 

Jogszabályi háttér:  

- Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009.évi CXV. törvény,  

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

CXL. törvény (VI. fejezet)  

- A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) 

korm. rend. (27. §) 

- A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rendelet 

- A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes 

termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 

és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 
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Balassagyarmati Járási Hivatal 

Járási Építésügyi Hivatal 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010.(XII.21.) kormányrendelet 6/A.§. 

(2) bekezdése alapján, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal (a 

továbbiakban: Járási Hivatal) Járási Építésügyi Hivatalának (a továbbiakban: Építésügyi 

Hivatal) 2015. évre vonatkozó építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági 

ellenőrzéseinek tervét (a továbbiakban: Ellenőrzési Terv) az alábbiak szerint állapítom meg: 

 

I. Fejezet 

Általános rész 

 

1. Az Ellenőrzési Terv hatálya  

Az Ellenőrzési Terv hatálya az Építésügyi Hivatal által az illetékességi területén, valamint a 

kijelölés eredményeként lefolytatott hatósági ellenőrzésekre terjed ki. 

 

2. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések célja, és elvi alapjai: 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések célja, hogy az építési folyamat 

szereplőinek (építtetők, tervezők, felelős műszaki vezetők és kivitelezők) építési 

tevékenységét felügyelje, az építési tevékenységet szabályozó jogszabályok betartását, 

valamint az egész építési folyamat szakszerűségét  az ellenőrzés eszközeivel biztosítsa, a 

szabályok megsértése esetén pedig a megfelelő és arányos szankcionálással a résztvevőket  az 

önkéntes jogkövetés útjára terelje. 

 

Elvi alapja a lehető legnagyobb nyilvánosság, mely lehetővé teszi az építési tevékenység 

szereplőinek, hogy a rájuk vonatkozó szabályokat és elvárásokat megismerve, az 

ellenőrzésekre felkészülten, a teljes építési folyamatot a megkívánt szabályos mederben 

tartsák. A nyilvános Ellenőrzési Terv  elősegíti az építőipari vállalkozásoknak az önkéntes 

jogkövető magatartás tanúsítását. 

 

Ugyanakkor az ellenőrzési tevékenységekkel kapcsolatos információk széleskörű 

megismertetése nem veszélyeztetheti az ellenőrzések hatékonyságát. Továbbra is szükséges a 

felderítő jellegű ellenőrzési tevékenység folytatása, a szabálytalanságok latenciájának 

csökkentésére. 

 

Nem cél a mindenáron való hibakeresés, öncélú retorzió. Az ellenőrzések során végig 

érzékeltetni kell, hogy azt az építési folyamatban résztvevők érdekében, és nem ellenében 

tesszük. Megállapításainknak előre kell vinnie az építés ügyét, a tanulságokat az éves 

értékelés alkalmával megfogalmazva. 

 

3. Az Építésügyi Hatósági ellenőrzések során ellenőrzött főbb szempontok: 

Az építésügyi hatósági eljárás (engedélyezési eljárás) során az eljáró ügyintéző az alábbi 

szempontokat vizsgálja munkája során, illetve az eljárás folyamatába illesztett helyszíni 

ellenőrzések során: 

 A tervezett építési tevékenység összhangban van -e a hatályos településrendezési és 

építési szabályozással, különös tekintettel a helyi Szabályozási tervre és Építési 

Szabályzatra, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglalt előírásokra? 

 A benyújtott dokumentáció megfelel -e az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. és 8. mellékletében foglalt tartalmi 

követelményeknek? 
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 A tervezett építés a tervezett helyszínen megvalósítható-e a benyújtott 

dokumentációnak megfelelően? 

 A dokumentációt a megfelelő jogosultsággal (kamarai névjegyzéki regisztrációval) 

rendelkező tervező/tervezők készítette/kiészítették el? 

 A helyszín nem utal -e arra, hogy az engedélyezendő/engedélyezett építési munkát az 

engedély jogerőre emelkedését megelőzően már megkezdték? 

 

4. Az Építésfelügyeleti Hatósági ellenőrzések során ellenőrzött főbb szempontok: 

Az építésfelügyeleti hatósági eljárás (kivitelezési szakasz) során az eljáró ügyintéző az alábbi 

szempontokat vizsgálja az eljárás folyamatába illesztett helyszíni ellenőrzések során: 

 A jogerős építési engedély és a mellékletét képező záradékolt tervdokumentáció, 

kiviteli tervek ( az Ékt. 16.§ és 1. melléklet előírásai szerint szükséges kiv. tervek.) az 

építés helyszínén rendelkezésre állnak-e? A tervek megfelelősége és egyezése az 

engedélyezett tervekkel megállapítható-e? 

 A kivitelezői építési napló(k) és azok vezetése, különös tekintettel az e-építési napló 

vezetési kötelezettségre, felelős műszaki vezető(k), műszaki ellenőr(ök), kiviteli terv 

készítő(k) jogosultsága, beépített anyagok megfelelőség igazolásai, a szerződések, 

egyéb naplómellékletek rendben lévők-e? 

 A megépített épületszerkezetek méreteiket, anyagukat és szerkezeti kialakításukat 

tekintve megfelelnek-e az engedélyezett tervdokumentációban és kiviteli tervekben 

foglaltaknak? A szükséges tanúsítványok rendelkezésre állnak ? 

 A kivitelezés szakszerűsége (szabványokban, technológiai és kivitelezési 

utasításokban foglalt követelmények betartása) megfelelő-e? 

 

II. Fejezet 

 

Ellenőrzési terv 

 

Az építésügyi hatósági ellenőrzések keddi vagy csütörtöki napokon, az aktuális 

engedélyezési eljárásoktól függően, logisztikailag a programozott építésfelügyeleti 

ellenőrzések mellé rendelten történnek úgy, hogy a helyszíni szemlére az eljárás megindítását 

követően, a lehető leghamarabb sor kerülhessen. A kétféle ellenőrzés összekapcsolásának 

szükségessége a rendelkezésre álló létszám (1-1 fő) és a szolgálati gépkocsi takarékos 

kihasználása miatt szükséges. 

 

Az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések a keddi és csütörtöki napokon kívül, havonta 

legalább két ízben szerdai napon is, valamint lehetőség szerint negyedévente egy-egy 

alkalommal hétvégén, szombati napon is történnek. Egy-egy ellenőrzési napon általában 3-4 

előre ütemezett helyszíni felügyeleti ellenőrzést folytatunk le. 

 

Május, július és október hónapokban a nem ütemezett, célvizsgálat jellegű, illetve a  szombati 

ellenőrzések alkalmával az engedély nélküli építési tevékenységek, illetve a jókarbantartási 

hiányosságok miatti kötelezési esetek felderítését folytatjuk le. A három kiemelt hónap 

folyamán egy-egy járás (rétsági, balassagyarmati és szécsényi járások) főképp üdülőterületi, 

illetve hétvégiházas területeire koncentrálva. 

 

Tematikus közös ellenőrzéseket  június hónap során az ÁNTSZ szakigazgatási szervével, 

illetve szeptember hónapban a téli fűtésszezonra felkészítendő, a Katasztrófavédelem 

szakigazgatási szervével tervezünk. A fent leírt közös ellenőrzések tematikáját és helyszíneit a 

tárgyhónapok előtt egyeztetve állapítjuk meg. 
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 Ellenőrzések száma Megjegyzés 

 ütemezett egyéb  

Január   éves munka 

megszervezése 

Február 4  Tárgyi eszközök 

beszerzése 
Március 6 ép. hatósági ellenőrzések 

Április 10 ép. hatósági ellenőrzések  

Május 10 ép. hatósági ellenőrzések  

Június 12 hétvégi, +ép. hatósági 

ellenőrzések 

tematikus közös 

ellenőrzések az 

ÁNTSz-el 

Július 12 hétvégi, +ép. hatósági 

ellenőrzések 

Bgyarmati járás 

felderítése 

Augusztus 12 hétvégi, +ép. hatósági 

ellenőrzések 

Rétsági járás 

felderítése 

Szeptember 12 hétvégi, +ép. hatósági 

ellenőrzések 

tematikus közös 

ellenőrzések a 

Katasztrófavédelemm

el 

Október 12 hétvégi, +ép. hatósági 

ellenőrzések 

Szécsényi járás 

felderítése 

November 6 ép. hatósági ellenőrzések  

December 4 ép. hatósági ellenőrzések éves munka 

értékelése 

2014. év 100 hétvégi: 5,  +ép. hatósági, 

egyéb:120 

Összesen: 225 

 

 

Az építési szezont, valamint a folyamatban lévő, téliesített építési helyszíneket figyelembe 

véve, az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések minimális számát a februártól december 

végéig terjedően rendelkezésre álló hetek száma alapján 100 db ellenőrzésben határozom 

meg. Az építésügyi hatósági ellenőrzések száma megegyezik a megindított építési 

engedélyezési(fennmaradási, stb.) ügyek számával, kibővülve a jó karbantartási, kémény 

vizsgálati, illetve hatósági bizonyítvány kiadási ügyekhez szükséges ellenőrzés számmal 

várhatóan 120 db. Így összesen, a hétvégi felderítő ellenőrzésekkel együtt, az éves ellenőrzési 

cselekmények számát 225 db. helyszíni ellenőrzésben határozom meg. 
  



101 

Balassagyarmati Járási Hivatal  

Járási Földhivatala 

 

Ellenőrzési terv 2015.  

 

 

1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) 

bekezdése alapján a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a 

parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt 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 2. § (1) bekezdése alapján a helyszíni 

ellenőrzést– a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében – 

saját kezdeményezésre vagy bejelentés alapján - az ingatlanügyi hatóság végzi. 

Tervezett ellenőrzés ideje: 2015. július 1-től – 2015. október 15-ig. 

 

2. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv 5. § (1) a földhasználó – ha e törvény 

másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának 

megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi 

előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni 

(hasznosítási kötelezettség). 

(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani. 

(3) Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását, a 

földhasználó vagy az igénybevevő köteles a termőföldet az első igénybevételig az (1) és 

(2) bekezdésben meghatározottak szerint hasznosítani (ideiglenes hasznosítás). 

(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet 

gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő 

területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). 

(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. 

Az ellenőrzések a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály 

utasításában megjelölt területnagyságra, valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Földhivatala által kijelölt településekre valamint a bejelentéssel érintett ingatlanokra 

terjed ki. 

A tervezett ellenőrzés ideje: 2015. május 15-től - 2015. augusztus 31-ig. 

 

3. A Takarnet hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók adatlekérdezései 

jogszerűségének és biztonsági előírások betartásának törvényben meghatározottak 

szerinti ellenőrzése. 

 

4.  Biztonsági okmányokkal kapcsolatos és azzal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése. 

 

5. A 2015. év munkatervben meghatározottak alapján Bercel, Galgaguta, Nógrádkövesd, 

Szanda, Szécsényke községekben, a változott állami alapadatok átvezetésén túlmenően, 

az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat tartalmát a hivatalunk 

helyszíneléssel ellenőrzi. 

Az eljárás során az ellenőrzött területen vizsgálni kell az ingatlan-nyilvántartási térképi 

adatbázis tartalmának és a helyszíni állapotnak az egyezőségét. A helyszínelés célja 

azoknak a természetbeni változásoknak a feltárása, amelyekkel kapcsolatban a földmérési 

és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI törvény 14. § (3) bekezdésben előírt 

változás-bejelentés kötelezettség teljesítését elmulasztották. 
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A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI törvény 14. § (2) és 

(3) bekezdése szerint: 

 

(2) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát, érintő változásokat, 

az (5) bekezdésben foglaltak kivételével, a földrészlet tulajdonosa, illetve a tulajdonosi 

jogok gyakorlója (a továbbiakban: kötelezett), a változás bekövetkeztétől számított 

harminc napon belül, az ingatlan-nyilvántartási jogszabályok előírásainak megfelelően 

köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak. Közös tulajdon esetén, a bejelentési 

kötelezettség elmulasztásából eredő felelősség a tulajdonostársakat egyetemlegesen 

terheli.  

 

(3) Ha az ingatlanügyi hatóság bejelentésre vagy hivatalból a (2) bekezdés hatálya alá 

tartozó olyan változást észlel, amelyet az arra kötelezett nem jelentett be, – határidő 

tűzésével – harminc napon belül felszólítja a kötelezettet a változás átvezetésére 

alkalmas munkarészek, valamint az átvezetéshez szükséges okiratok és egyéb hatósági 

engedélyek, igazolások benyújtására.  
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Balassagyarmati Járási Hivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

 

Az előre ütemezett ellenőrzések tárgya 

Ellenőrzési időszak 

Az ellenőrzések 

ütemezésére 

vonatkozó javaslat a 

területi szakig. szerv 

számára 

A hatósági 

ellenőrzés 

javasolt 

eszköze a 

területi 

szakig. szerv 

számára 

Szakterület 

megnevezése 

Az ellenőrzendő egységek 

körének  meghatározása 

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid 

leírása 

Az ellenőrzendő egységek 

száma/aránya 

Közegészségügy/

élelmezés- és 

táplálkozás-

egészségügy 

Vitaminokat és ásványi 

anyagokat tartalmazó étrend-

kiegészítő készítményeket 

forgalmazó egységek  

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. 

(IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt 

hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata 

és a 432/2012/EU rendeletben foglalt 

egészségügyi állítások ellenőrzése. E-

vitamin és C-vitamin tartalmú készít-

mények esetében célzott laboratóriumi 

vizsgálatokkal kiegészítve. 

A Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szervek 

illetékességi területén 

megyénként minimálisan 15 db 

termék címke vizsgálata  

Laboratóriumi vizsgálati 

mintaszám:  

- megyénként 2 db minta 

2015. március 01. - 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban folyamato-

san.  Laboratóriumi 

mintavételezés: 

később kidolgozásra 

kerülő monitoring terv 

alapján   

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Étrend-kiegészítő 

készítmények közül a kiemelt 

célcsoportot képező fogyás 

elősegítését célzó termékeket 

forgalmazó egységek  

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. 

(IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt 

hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata 

és a 432/2012/EU rendeletben foglalt 

egészségügyi állítások ellenőrzése, 

gyógyszer-hatóanyag tartalomra 

vonatkozóan célzott laboratóriumi 

vizsgálatokkal kiegészítve. 

A Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szervek 

illetékességi területén 

megyénként minimálisan 2 db 

termék címke vizsgálata  

Laboratóriumi vizsgálati 

mintaszám:  

- megyénként 1 db minta 

2015. március 01. - 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési idő-

szakban folyamatosan.  

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

később kidolgozásra 

kerülő monitoring terv 

alapján   

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Anyatej-helyettesítő 

tápszereket, mint különleges 

táplálkozási igényt kielégítő 

élelmiszereket forgalmazó 

egységek 

A különleges táplálkozási célú 

élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet, az anyatej-

helyettesítő és anyatej-kiegészítő 

tápszerről szóló 20/2008. (V.14.) EüM 

rendelet, valamint a 1924/2006/EK 

rendeletben foglalt jelölések, és 

tápanyag-összetétel ellenőrzése, 

laboratóriumi vizsgálatokkal 

kiegészítve. 

 

A Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szervek 

illetékességi területén 

megyénként minimálisan 5 db 

termék címke vizsgálata 

Laboratóriumi vizsgálati 

mintaszám:  

- megyénként 1 db minta 

anyatej helyettesítő 

készítményből, 10 megye 

érintettségével. 

2015. március 01. - 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.   

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

később kidolgozásra 

kerülő monitoring terv 

alapján  

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 
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Csecsemők és kisgyermekek 

számára készült, feldolgozott 

gabona alapú tejpépet, mint 

különleges táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszereket 

forgalmazó egységek 

A különleges táplálkozási célú 

élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendelet, a csecsemők és 

kisgyermekek számára készült 

feldolgozott gabona alapú 

élelmiszerekről és bébiételekről szóló 

35/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben 

foglaltak alapján a jelölések ellenőrzése, 

laboratóriumi vizsgálatokkal 

kiegészítve. 

A Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szervek 

illetékességi területén 

megyénként minimálisan 5 db 

termék címke vizsgálata  

Laboratóriumi vizsgálati 

mintaszám:  

- megyénként 1 db minta, 10 

megye érintettségével 

2015. március 01. - 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban folyamato-

san.  Laboratóriumi 

mintavételezés: 

később kidolgozásra 

kerülő monitoring terv 

alapján 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel. 

Közegészségügy/

élelmezés- és 

táplálkozás-

egészségügy 

Glutén-érzékenyeknek szánt 

élelmiszereket, mint különleges 

táplálkozási igényt kielégítő 

élelmiszereket forgalmazó 

egységek 

A különleges táplálkozási célú 

élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet, a lisztérzékenységben 

szenvedőknek szánt élelmiszerek 

összetételéről és címkézéséről szóló 

41/2009/EK rendelet alapján a jelölések 

ellenőrzése, laboratóriumi 

vizsgálatokkal kiegészítve. 

A Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szervek 

illetékességi területén 

megyénként minimálisan 5 db 

termék címke 

vizsgálataLaboratóriumi 

vizsgálati mintaszám: - 

megyénként 1 db minta 

2015. március 01. - 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban folyamato-

san.  Laboratóriumi 

mintavételezés: 

később kidolgozásra 

kerülő monitoring terv 

alapján 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Nagy izomerő kifejtését 

elősegítő, elsősorban 

sportolóknak, nehéz fizikai 

munkát végzőknek szánt 

élelmiszerek közül az 

izomtömeg-növelő 

készítményeket, mint 

különleges táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszereket 

forgalmazó egységek 

A különleges táplálkozási célú 

élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet alapján a jelölések 

ellenőrzése, egészségre vonatkozó 

állítások ellenőrzése. 

 

A Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szervek 

illetékességi területén 

megyénként minimálisan 5 db 

termék címke vizsgálata. 

2015. március 01. - 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.   

Helyszíni 

ellenőrzés 

Cumikat és cuclikat forgalmazó 

egységek  

A cumik és cuclik egészségügyi 

követelményeiről, valamint a 

forgalmazás feltételeiről szóló 9/2002. 

(X. 17.) ESzCsM rendelet 6. §-a alapján 

minőségi és egészségügyi 

megfelelőségről szóló dokumentum 

ellenőrzése, laboratóriumi 

vizsgálatokkal kiegészítve. 

A Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szervek 

illetékességi területén 

megyénként minimálisan 15 db 

termék dokumentum 

vizsgálata. 

Laboratóriumi vizsgálati 

mintaszám:  

- megyénként 1 db minta   

2015. március 01. - 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan. 

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

monitoring terv 

alapján                                                                                                                                                                                        

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel. 
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Iskolabüfék  A nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben 

foglaltak szerint a népegészségügyi 

termékadóról szóló 2011. évi CIII. 

Törvényben foglaltak 

figyelmebevételével.  

A Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szervek 

illetékességi területén 

megyénként minimálisan az 

általános iskolák 10%-ában az 

iskolabüfék árukínálatának 

vizsgálata.  

Laboratóriumi vizsgálati 

mintaszám (csomagolt termék):  

- megyénként 5 db minta  

2015. március 01. - 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                                                                                                                                   

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

monitoring terv 

alapján                                                                                                                                                                                        

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Közegészségügy/

élelmezés- és 

táplálkozás-

egészségügy 

Óvodák A közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás-egészségügyi előírásokról 

szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI 

rendeletben foglaltak ellenőrzése, 

laboratóriumi vizsgálatokkal 

kiegészítve.  

A Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szervek 

illetékességi területén 

megyénként minimálisan 10 db 

óvodai étkeztetés vizsgálata 

tápanyagszámítással.Laboratóri

umi vizsgálati mintaszám: - 

megyénként 4 db minta  

Elvégzendő laboratóriumi 

vizsgálatok: sótartalom (Na 

alapon), Nettó tömeg 

meghatározása.                                                               

A vizsgálati mintaszámhoz 

kapcsolódóan a nyarsanyag-

kiszabat vizsgálatát is el kell 

végezni. 

2015. szeptembe 01. 

- 2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                                                                                                                                   

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

monitoring terv 

alapján                                                                                                                                                                                        

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

Nevelési-oktatási intézmények, 

ahol diétás étkeztetést 

biztosítanak 

A közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás-egészségügyi előírásokról 

szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI 

rendeletben foglaltak ellenőrzése.  

A Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szervek 

illetékességi területén 

megyénként minimálisan 20 db 

elsősorban óvoda vizsgálata a 

diétás étkeztetés biztosítására 

vonatkozóan. 

Diétás étkeztetést biztosító 

főzőkonyháról laboratóriumi 

vizsgálati mintaszám:  

- megyénként 2 db minta  

2015. február 01. - 

2015. március 31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                                                                                                                                   

Laboratóriumi 

mintavételezés: 

monitoring terv 

alapján                                                                                                                                                                                        

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 
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Az OÉTI-nél nyilvántartásból 

törölt étrend-kiegészítő 

készítmények ellenőrzése 

étrend-kiegészítő 

készítményeket forgalmazó 

egységekben 

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. 

(IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt 

hatáskörbe tartozó készítmények 

ellenőrzése az OÉTI "Forgalomba 

hozataltól eltiltott étrend–kiegészítők 

listája" elnevezésű táblázatban szereplő 

törölt készítmények tekintetében. 

A rendelkezésre álló kapacitás 

és a korábbi évek ellenőrzési 

tapasztalat alapján. 

2015. március 01. - 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.      

Helyszíni 

ellenőrzés 

Közegészségügy/

élelmezés- és 

táplálkozás-

egészségügy - 

kozmetikum 

Kozmetikai termékeket 

forgalmazó egységek  

A kozmetikai termékekre vonatkozó 

állítások közös kritériumok alapján 

történő alkalmazásának ellenőrzése 

Az illetékességi területen  

található egységek, a hatósági 

kapacitás függvényében. 

2015. március 1. - 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                              

Helyszíni 

ellenőrzés 

Közegészségügy/

gyermek- 

és ifjúság-

egészségügy 

Időszakosan és folyamatosan 

működő gyermeküdülők és 

szálláshellyel rendelkező 

táborok 

Az időszakosan, valamint a 

folyamatosan működő gyermeküdülők, 

és szálláshellyel rendelkező táborok 

közegészségügyi felmérése  

Az illetékességi területen  

található egységek  

2015. június 15. - 

2015. augusztus 31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                              

Helyszíni 

ellenőrzés 

  Kollégiumok és diákotthonok Az általános és középfokú iskolák, 

valamint a felsőoktatási intézmények 

kollégiumainak/diákotthonainak 

közegészségügyi felmérése egységes 

szempontrendszer alapján. A mellékelt 

felmérőlapokat a járási népegészségügyi 

intézetek munkatársai töltik ki. A 

kitöltött felmérőlapokat a megyei 

kormányhivatalok népegészségügyi 

szakigazgatási szervei összegyűjtik, 

majd megküldik az OKI Település-

egészségügyi Osztályának Gyermek - és 

Ifjúsághigiénés Csoportja számára, ahol 

az adatok feldolgozása és értékelése 

történik. 

Az illetékességi területen 

található valamennyi egység 

2015. január 1.- 

2015. december 5. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                              

Helyszíni 

ellenőrzés 

Közegészségügy/

kémiai biztonság 

Faanyagvédőszereket 

forgalmazó egységek  

A 8. terméktípusba tartozó 

faanyagvédőszerek ellenőrzése, és az 

engedéllyel nem rendelkező, vagy 

illegális termékek kiszűrése 

Az illetékességi területen  

található egységek, a hatósági 

kapacitás függvényében. 

2015. január 1.- 

2015.  december 31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési idő-

szakban folyamatosan.                              

Helyszíni 

ellenőrzés 

Intermedier anyagot gyártó és 

importáló cégek  

Intermedier státusz és regisztrációs 

követelményeknek való megfelelés 

ellenőrzése  

Az illetékességi területen  

található egységek. 

2015. január 1.- 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési idő-

szakban folyamatosan.                              

Helyszíni 

ellenőrzés 
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CLP rendelet által érintett 

kötelezettek 

A CLP rendelet hatálya alá eső anyagok 

és keverékek, valamint a CLP rendelet 

által érintett kötelezettek (cégek, 

vállalkozások, ipari szereplők) 

ellenőrzése, különös tekintettel a 

keverékekre vonatkozó 2015. június 1-i 

határidőre (CLP rendelet 61. cikk).  

Az illetékességi területen  

található egységek, a hatósági 

kapacitás függvényében. 

2015. január 1.- 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                              

Helyszíni 

ellenőrzés 

Biociddal kezelt árucikkek 

forgalmazói 

Az előző évi CLEEN projekt 

folytatásaként a kezelt árucikkekkel 

kapcsolatos, biocid termékre és 

címkézésre vonatkozó előírások 

betartatása, kezelt árucikkek 

beazonosítása. 

Az illetékességi területen  

található egységek, a hatósági 

kapacitás függvényében. 

2015. január 1.- 

2015. december 31. 

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                              

Helyszíni 

ellenőrzés 

Higanyt tartalmazó 

mérőműszerek gyártói, 

importőrei,forgalmazói 

A 847/2012/EK rendelet a REACH 

XVII. mellékletének 18 a. bejegyzését 

módosította és előírja, hogy 2014. 

április 10. után a meghatározott, higanyt 

tartalmazó mérőműszerek nem hozhatók 

forgalomba. Az ellenőrzés célja a 

korlátozás betartatása.  

Az illetékességi területen  

található egységek, a hatósági 

kapacitás függvényében. 

2015. január 1-2015. 

december 31.  

A vizsgálatok végzése 

az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan.                              

Helyszíni 

ellenőrzés 

Közegészségügy/

nem dohányzók 

védelme 

Vonatok, vasúti megállók, 

várakozó helyek és peronok 

A dohányzási korlátozás megsértésének 

ellenőrzése 

Nem meghatározott. 2015. március 1-14.,                   

2015. szeptember 1-

15. 

Hétköznapokon 

reggel, a munkába 

menetel, illetve 

délután, a munkából 

jövetel időtartamában 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Szórakoztató-vendéglátóipari 

egységek 

A dohányzási korlátozás megsértésének 

ellenőrzése 

Nem meghatározott. 2015. március 15-

30.,                   2015. 

szeptember 16-30. 

Munkaidőn túli, illetve 

hétvégén az esti 

órákban 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Közegészségügy/

település- 

és 

környezetegészsé

gügy 

Természetes fürdőhelyek, 

fürdővizek  

Az üzemeltetni kívánt természetes 

fürdőhelyek helyszíni ellenőrzése, 

valamint az ütemterv szerinti 

laboratóriumi vízminőségi vizsgálataik 

elvégzésének és a jelentés 

megtörténtének ellenőrzése. 

illetékességi területen működő 

valamennyi egység 

2015. május 31.- 

2015. november 15. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 
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  Szezonális medencés fürdők 

ellenőrzése 

A 37/1996.(X.18.) NM rendelet szerinti 

hatósági ellenőrzések, vízminőség 

vizsgálatok végzése és jelentések 

küldése a táblázatok kitöltésével,megyei 

összesítésben: a) szezon előtti jelentés,  

b) zárójelentés. A megye által 

összesített adatok megküldése az OTH-

nak a kozegeszseg@oth.antsz.hu e-mail 

címre. 

illetékességi területen működő 

valamennyi egység 

2015. március 1-

2015. szeptember 

30. 

Az ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés, 

mintavétel 

  Települési szilárd hulladék 

lerakótelep/lerakóhely és 

folyékony hulladék leürítőhely 

Települési szilárd és folyékony hulladék 

kezelő, elhelyező és lerakó 

létesítmények ellenőrzése. 

A Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő 

valamennyi egység 

2015. január-2015. 

december 31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Járványügy A többször használatos orvosi 

eszközöket alkalmazó 

egészségügyi szolgáltatók  

A többször használatos orvosi eszközök 

tisztítás-fertőtlenítésére  szolgáló  

műszertisztító-fertőtlenítő berendezések 

felmérése: az illetékességi területükön 

az egészségügyi szolgáltatóknál 

üzemelő műszertisztító-fertőtlenítő 

berendezések felmérése az OEK által 

kiadott kérdőív alapján. A felmérés célja 

annak megállapítása, hogy az egyes 

egészségügyi szolgáltatók milyen típusú 

és hány berendezéssel rendelkeznek, 

valamint ezen berendezések  validálása  

és időszakonkénti, ellenőrzése 

megtörténik-e az MSZ EN 15883 

szabvány alapján. 

A járási népegészségügyi 

intézetek illetékességi területén 

működő valamennyi járóbeteg-

ellátó intézmény. 

2015. március 16. - 

2015. december 31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Hajléktalan szállók A megye hajléktalan szállásain a 

tetvesség elleni védekezés 

gyakorlatának (tetvességi vizsgálat, 

személykezelés, tetűirtószer-ellátottság, 

ruhatetvesség esetén tetves ruházat 

sorsa, illetve ruhacsere biztosítása, 

nyilvántartás) ellenőrzése. 

az illetékességi területen 

működő valamennyi egység 

2015. február 28. - 

2015. december 31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 
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Oltóanyagot tároló 

egészségügyi szolgáltató 

Minden vakcinát tároló intézmény 

köteles a hűtőláncot biztosítani, a hozzá 

tartozókat pedig ellenőrizni. 

A Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő 

minden, oltóanyagot tároló 

egészségügyi szolgáltató 50 %-

nak ellenőrzése 

2015. február 28. - 

2015. december 31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Egészségügyi kártevőirtó 

egységek 

Egészségügyi kártevőirtó tevékenység  

ellenőrzése az egészségügyi kártevőirtó 

tevékenységről és azegészségügyi 

kártevőirtó tevékenység 

engedélyezésének részletes szabályairól 

szóló 2/2010. (I.26.) EüM rendelet 

felhatalmazása alapján. 

az illetékességi területen 

működő valamennyi egység 

2015. január 1.- 

2015. december 31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Kórházhigiéné Egészségügyi alapellátók 

(háziorvos, vegyes körzetű 

háziorvos, gyermekháziorvos, 

fogorvos, foglalkozás-

egészségügyi szolgálat, 

iskolaegészségügyi szolgálat, 

központi ügyeletek)  

Egészségügyi alapellátóknál (háziorvos, 

vegyes körzetű háziorvos, 

gyermekháziorvos, fogorvos, 

foglalkozás-egészségügyi szolgálat, 

iskolaegészségügyi szolgálat, központi 

ügyeletek) kórházhigiénés ellenőrzése.  

Az egészségügyi alapellátók 50 

%-nak ellenőrzése. 

2015. január 1.- 

2015. december 31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Bentlakásos szociális 

intézmények  

Az ápolási feladatot ellátó bentlakásos 

szociális intézmények járványügyi és 

higienés vizsgálata azonos 

szempontrendszer szerint. A 

szempontok összeállítását és a beérkező 

kérdőívek feldolgozását, elemzését az 

OEK Kórházi Járványügyi Osztálya 

végzi. 

az illetékességi területen 

működő valamennyi egység 

2015. február 28. - 

2015. december 31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

  Bőrgyógyász magánorvosi 

rendelők 

Bőrgyógyász magánorvosi rendelők 

ellenőrzése, különös tekintettel a 

kisműtétes beavatkozásokra, az ehhez 

kapcsolódó szövettani vizsgálatokhoz 

köthető szerződéses kapcsolatra. 

az illetékességi területen 

működő valamennyi egység 

2015. január 1.- 

2015. december 31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Egészségügyi 

igazgatás 

Bőrgyógyász magánorvosi 

rendelők 

Bőrgyógyász magánorvosi rendelők 

ellenőrzése, különös tekintettel a 

kisműtétes beavatkozásokra, az ehhez 

kapcsolódó szövettani vizsgálatokhoz 

köthető szerződéses kapcsolatra. 

az illetékességi területen 

működő valamennyi egység 

2015. január 1.- 

2015. december 31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 
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Egészségügyi alapellátók 

(háziorvos, vegyes körzetű 

háziorvos, gyermekháziorvos, 

fogorvos, foglalkozás-

egészségügyi szolgálat, 

iskolaegészségügyi szolgálat, 

központi ügyeletek)  

Egészségügyi alapellátóknál (háziorvos, 

vegyes körzetű háziorvos, 

gyermekháziorvos, fogorvos, 

foglalkozás-egészségügyi szolgálat, 

iskolaegészségügyi szolgálat, központi 

ügyeletek) minimumfeltételeinek 

ellenőrzése.  

Az egészségügyi alapellátók 50 

%-nak ellenőrzése. 

2015. január 1.- 

2015. december 31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Ápolási 

szakfelügyelet                                                                                                                                                                                                                                                                    

Bentlakásos szociális 

intézmények  

Az ápolási feladatot ellátó bentlakásos 

szociális intézmények ápolás 

szakfelügyeleti vizsgálata azonos 

szempontrendszer szerint. 

az illetékességi területen 

működő valamennyi egység 

2015. február 28. - 

2015. december 31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Egészségügyi alapellátók 

(háziorvos, vegyes körzetű 

háziorvos, gyermekháziorvos, 

fogorvos, foglalkozás-

egészségügyi szolgálat, 

iskolaegészségügyi szolgálat, 

központi ügyeletek)  

Egészségügyi alapellátóknál (háziorvos, 

vegyes körzetű háziorvos, 

gyermekháziorvos, fogorvos, 

foglalkozás-egészségügyi szolgálat, 

iskolaegészségügyi szolgálat, központi 

ügyeletek) ápolási feltételek ellenőrzése.  

Az egészségügyi alapellátók 50 

%-nak ellenőrzése. 

2015. január 1.- 

2015. december 31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Háziorvosi rendelők A felnőtt háziorvosi rendszerben a 

körzeti-közösségi ápoló 

tevékenységének a vizsgálata, különös 

tekintettel a területi munkára és az 

ápolási dokumentáció vezetésére. 

Egységek 100%-nak 

ellenőrzése 

2015. január 1.- 

2015. december 31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Bőrgyógyászati magánrendelők A bőrgyógyászati magánellátásban a 

szakdolgozói feltételek és feladatok 

ellenőrzése. 

az illetékességi területen 

működő valamennyi egység 

2015. január 1.- 

2015. december 31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Védőnői 

szakfelügyelet 

Területi védőnők 

szűrővizsgálati 

tevékenységének ellenőrzése 

Területi védőnők szűrővizsgálati 

tevékenységének ellenőrzése 4 éves 

korú gyermekek esetében – körzetek, 

járás adatainak összesítése, elemzése, 

beszámoló elkészítése. 

Az illetékességi területen 

működő valamennyi területi 

védőnői szolgálat 

2015.január 01 - 

2015. június 30. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Védőnői szolgálatok Minden védőnői szolgálat évenként 

legalább egyszeri helyszíni ellenőrzése 

Az illetékességi területen 

működő valamennyi védőnői 

szolgálat. 

2015. január 1.- 

2015. december 31. 

Az  ellenőrzési 

időszakban 

folyamatosan 

Helyszíni 

ellenőrzés 
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Bátonyterenyei Járási Hivatala  

Hatósági Osztály 

 

I. A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó temetők fenntartásával és 

üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése  

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7.§ (1) bekezdése alapján 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 59.§ (1) bekezdés b.) pontja értelmében a Kormány a 

temetkezési szolgáltatási tevékenységeket engedélyező hatóságként a temető fenntartásával és 

üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése tekintetében a temető fekvése szerint 

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási fővárosi kerületi) hivatalát jeltölte ki. 

 

A hivatkozott jogszabályi előírások alapján a Bátonyterenyei Járási Hivatal illetékességi 

területéhez tartozó temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő ellenőrzés rendjét az 

alábbiakban határozom meg: 

 

Ellenőrzési időszak: 2015. III. negyedév 

 

Célja: A 2014. évi ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések 

ellenőrzése 

Az ellenőrzéssel érintett települések: Bátonyterenye, Dorogháza, Mátranovák, 

Mátraterenye, Mátraverebély, Nemti, Szuha.  

Az ellenőrzés eszköze:  

 adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés 

 helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés kiemelt szempontja: 

 A temetőüzemeltetéssel összefüggő nyilvántartások, szabályzatok, egyéb 

dokumentációk (temetőszabályzat, sírboltkönyv, nyilvántartó könyv tartalmi 

elemeinek, temetői térkép, a nyitva tartás idejéről és a temető rendjéről szóló 

tájékoztatás meglétének) ellenőrzése 

 

Az ellenőrzést végzi: 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal Hatósági Osztály 

Az ellenőrzést végző jegyzőkönyvben rögzíti észrevételeit, amelyet 10 napon belül meg kell 

küldeni az ügyfél részére. 

 

A hatóság a lefolytatott ellenőrzések végrehajtásáról, a levont következtetésekről ellenőrzési 

jelentést készít, amely tartalmazza az ellenőrzések számát, az ellenőrzések eredményét, a 

megállapított jogsértések típusait. 

 

 

II. A járási hivatal illetékességi területén telephellyel rendelkező temetkezési szolgáltatók 

tevékenységének ellenőrzése 

 

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

alapján a temetkezési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának időtartama alatt a szolgáltatást 

engedélyező hatóság hatósági ellenőrzést folytat. 
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A törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) kormányrendelet 59.§ (1) bekezdés a.) 

pontja értelmében a Kormány a temetkezési szolgáltatás tekintetében a szolgáltatási 

tevékenységet engedélyező hatóságként a temetkezési szolgáltató telephelye, ennek hiányában 

székhelye, illetve a hamvasztóüzem elhelyezkedése szerint illetékes fővárosi és megyei 

kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát jeltölte ki. 

 

A hivatkozott jogszabályi előírás alapján a Bátonyterenyei Járási Hivatal illetékességi 

területén telephellyel rendelkező temetkezési szolgáltatók tevékenységének ellenőrzése 

rendjét az alábbiakban határozom meg: 

 

Ellenőrzési időszak: 2015. III. negyedév 

 

Célja: A temetkezési szolgáltatói tevékenység gyakorlása jogszabályi feltételeinek teljesülése 

Az ellenőrzéssel érintettek: nyilvántartás szerint   

Az ellenőrzés eszköze:  

 adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés 

 helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés kiemelt szempontja: 

 A temetkezési szolgáltatást végzők megfelelnek-e a Ttv. 30.§ (2) bekezdésében foglalt 

előírásoknak  

Az ellenőrzést végzi: 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal Hatósági Osztály 

Az ellenőrzést végző jegyzőkönyvben rögzíti észrevételeit, amelyet 10 napon belül meg kell 

küldeni az ügyfél részére. 

 

A hatóság a lefolytatott ellenőrzések végrehajtásáról, a levont következtetésekről ellenőrzési 

jelentést készít, amely tartalmazza az ellenőrzések számát, az ellenőrzések eredményét, a 

megállapított jogsértések típusait. 

 

Az ellenőrzés lezárását követő eljárás: 

Jogszabálysértő állapot esetén a Ttv. 34. § (1) bekezdésében foglaltak, illetve a Ket. 94.§ (1) 

bekezdésében foglaltak szerinti intézkedések megtétele. 

 

 

Okmányirodai Osztály 

 

I. Egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzéséről 

 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény  ( továbbiakban: 

Evectv.) 3/A. § (2) bekezdés e) pontja alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal járási ( 

fővárosi kerületi) hivatala ( a továbbiakban: Hatóság) az egyéni vállalkozó székhelye szerinti 

illetékességgel – ellenőrzési terv alapján – hatósági ellenőrzést folytat. 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatalának illetékességi területén 

az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. évi hatósági ellenőrzési tervét az alábbiak szerint 

állapítom meg: 

 

Ellenőrzési időszak: 2015. január 1 – 2015. december 31. 

 

Célja: Az egyéni vállalkozói tevékenységek ellenőrzésének  az egyéni vállalkozói 

nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes 

működésének biztosítása. 
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A Hatóság ellenőrzés keretében ellenőrzi az egyéni vállalkozói tevékenységet megkezdő, 

módosító, szüneteltetését követően folytató egyéni vállalkozó betartja-e a működésre 

vonatkozó jogszabályban foglaltakat, különös tekintettel az Evectv. 15. § (3) és a 16. § (2)-(3) 

bekezdésében foglaltakra. 

 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos. 

 

A hatósági ellenőrzés illetékességi területe: 

- Bátonyterenye 

- Mátranovák 

- Mátraterenye 

- Nemti 

- Mátramindszent 

- Szuha 

- Mátraverebély 

- Dorogháza 

 

Ellenőrzést végző szerv: 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatala Okmányirodai Osztály. 

 

Az ellenőrzés végrehajtásába bevont hatóságok: 

- Szükség esetén a település önkormányzat jegyzője, az adott tevékenységet felügyelő 

illetve engedélyező  hatóságok. 

 

Az ellenőrzés eszköze: 

- Adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztató kérésével megvalósuló 

ellenőrzés. 

- Hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés. 

 

Az ellenőrzés kiemelt szakterületei:  

- Bejelentéshez és/vagy engedélyhez kötött  ipari tevékenységek 

- Egészségügyi szolgáltatások 

- Egyéb szolgáltatási tevékenységek: fodrászat, kozmetika, kéz és lábápolás stb. 

ellenőrzése 

- Bejelentéshez és/vagy engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységek  

- Bátonyterenye illetékességi  területén 

 

Ellenőrzés alá vont egyéni vállalkozók: 

- Ellenőrzésre kerülnek azon egyéni vállalkozók akik tevékenységi körüket olyan 

tevékenységi körrel bővítik, amelyhez szakképesítés, külön engedély szükséges. 

 

- További ellenőrzéseket folytat le a Hatóság ha bármilyen szabálytalanságot észlel, 

vagy lakossági bejelentés érkezik. 

 

Ellenőrzési szempontok: 
- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha 

jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Képesítéshez 

kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési 

követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenységek folytatásában 

személyesen közreműködik, az általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek 

között olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 
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- Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását a 

változástól számított 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, 

az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az engedély birtokában végezheti. 

- A képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 

érvényesíteni kell. 

- Szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni 

vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új 

jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. 

 

 

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Az Evectv. 19/A. § (3) bekezdése szerint: Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység 

megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel és az elhárítható, a Hatóság – 19. § (3) 

bekezdés szerinti jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel – felszólítja az egyéni 

vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a 19. § 

(3) bekezdése szerint jár el. 

 

Az Evectv. 19/A. § (4) bekezdése szerint: A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége 

vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az,  e törvényben vagy más 

jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg és a Hatóság felszólítása ellenére az 

egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget.  A Hatóság 

a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, 

amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. 

 

Az Evectv. 19. § (3) bekezdése alapján a Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység 

folytatását megtiltja, ha 

a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

b) ha a szünetelés kezdőnapját követő öt év eltelt és az egyéni vállalkozó nem intézkedett 

az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, 

c) ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c. pontja szerinti tevékenységek egyikét 

sem folytatja jogszerűen. 

 

Hatósági ellenőrzés lezárása: 
- A hatósági ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezmények ellenőrzése 

céljából nyilvántartást kell vezetni. 

- Az ellenőrzési tervben foglaltak, valamint az ellenőrzési tervben nem szereplő, de az 

ellenőrzési időszakban  lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont 

következtetésekről a következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési jelentést 

kell készíteni. 

- Amennyiben az Okmányiroda a nyilvántartásba történő betekintése során 

megállapítja, hogy az egyéni vállalkozó működése jogszerű, abban az esetben az 

interneten ellenőrzött egyéni vállalkozó nyilvántartott bejelentéseit, engedélyeit a 

képernyő nyomtatásával csatolja a vállalkozó iratanyagában. 

- Amennyiben hatósági ellenőrzési eljárás lefolytatására kerül sor abban az esetben a 

hatósági ellenőrzésről, annak során tett megállapításokról, az egyéni vállalkozó által 

tett nyilatkozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy példányát az 

egyéni vállalkozó részére át kell adni. 
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II. Az üzletszerű társasház- és ingatlankezelő tevékenység ellenőrzéséről  

 

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

törvény 87. §-94. §-a alapján az üzletszerű társasházkezelő és ingatlankezelő tevékenység 

2015. évi ellenőrzésének rendjét a Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási 

Hivatala illetékességi területén az alábbiakban határozom meg: 

 

Ellenőrzési  időszak: 2015.január 1.  – 2015. december 31.  

 

Ellenőrzés célja: Az üzletszerű társasházkezelő és ingatlankezelő tevékenység szükséges 

adatokban bekövetkezett változás ellenőrzése.  

 

Ellenőrzés ütemezése:  2015. III. negyedév 

 

Ellenőrzést végző szerv:  Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatala 

Okmányirodai Osztálya  

 

Ellenőrzés eszköze:  

- Adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló 

ellenőrzés 

- Hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés 

 

Ellenőrzés jogalapja:  

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. Törvény, a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény, a 

bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenység tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén 

fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok kijelöléséről szóló 

186/2009. (IX.10.) Korm. rendelt, a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, 

valamint az ingatlanvagyon-értékelő- és közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen 

történő végzéséről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI.28.) 

NGM rendelet. 
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Pásztói Járási Hivatal 

Hatósági Osztály 

 

I. Temetők fenntartásának és üzemeltetésének utóellenőrzési terve, temetkezési 

szolgáltatók működésének utóellenőrzési terve, ingatlanvállalkozás-felügyeleti 

ellenőrzési terve  

 

Készült a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. §-a, valamint a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 

(X. 1.) Kormányrendelet 59. § (1) bekezdésének b) pontja, az ingatlanvállalkozás-felügyeleti 

hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Kormányrendelet 1. §- a és a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. 91. § (1) és (3) 

bekezdése, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) 

Kormányrendelet 1. §-a alapján. 

 

Ellenőrzési időszak 

2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig. 

 

Az ellenőrzést koordináló szerv  

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala (továbbiakban: Hatóság). A 

Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont szerveket (amennyiben szükséges más szerv 

bevonása) 

 

Az ellenőrzés célja  

- A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatban 

2014. évben elvégzett ellenőrzések utóellenőrzése. Az utóellenőrzés célja annak 

megállapítása, hogy a temető fenntartók az ellenőrzési jelentésekben javasolt intézkedéseket 

elvégezték-e. 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos, 2015. június 30-ig el kell végezni 

 

- A temetkezési szolgáltatók működésével összefüggő, 2014. évben elvégzett ellenőrzések 

utóellenőrzése. Az utóellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a temetkezési szolgáltatók 

az ellenőrzési jelentésekben javasolt intézkedéseket elvégezték-e. 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos, 2015. június 30-ig el kell végezni 

 

- Az ingatlanvállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja a vállalkozói nyilvántartás 

közhitelességének, valamint az ingatlanvállalkozói tevékenység törvényes működésének 

biztosítása. Az ellenőrzést végző a hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi: az 

ingatlanvállalkozói tevékenységet létesítő, módosító, szünetelését követően folytató 

ingatlanvállalkozó a vállalkozói tevékenység folytatása során betartja-e a működésére 

vonatkozó jogszabályban foglaltakat, mint például bejelentés, engedély megléte, szabályozott 

szakma esetén a szakképzési követelmények teljesülése, stb.  

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos 

 

Az ellenőrzés területe 

A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm.rend. 1. 

mellékletében 9.6. pontjában meghatározottak alapján: 

 

Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Cserhátszentiván, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, 

Erdőkürt, Erdőtarcsa, Felsőtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, 

Kutasó, Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, Tar, 

Vanyarc 
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Az ellenőrzés alá vont fenntartók, szolgáltatók, vállalkozók 

1. Temető fenntartását és üzemeltetését ellátó települési önkormányzatok, a vallási 

közösségek 

2. Temetkezési szolgáltatók 

3. Ingatlanvállalkozások 

 

További ellenőrzéseket folytat le a Hatóság amennyiben az ügyintézés során bármilyen 

szabálytalanság tapasztalható, esetleg lakossági bejelentés érkezik.  

 

Az ellenőrzés eszköze 

 Adatszolgáltatás, iratbemutatatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló 

ellenőrzés  

 Helyszíni ellenőrzés  

 Hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés  

 

Az ellenőrzés végrehajtásába bevont hatóságok 

 Amennyiben szükséges a települési önkormányzati jegyzők,  

 Amennyiben szükséges az adott tevékenységet felügyelő, illetve engedélyező 

hatóságok.  

 Amennyiben szükséges, az illetékes piac-felügyeleti hatóság. 

 

Az ellenőrzés tárgya szerinti részletezés 

1. Temető fenntartók utóellenőrzése:  

Ellenőrzések száma: 29 temetőfenntartó.  

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei:  

A Hatóság a temetőfenntartói tevékenység folytatását megtiltja, ha a fenntartó tevékenységek 

egyikét sem folytatja jogszerűen. A Hatóság a fenntartó főtevékenysége vagy egyéb 

tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az nem felel meg a jogszabályokban 

előírt követelményeknek, és a Hatóság felszólítása ellenére a fenntartó a követelményeknek a 

megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság jelzi a Nógrád Megyei 

Kormányhivatalnak és az illetékes szerveknek, ha jogszabálysértést tapasztal.  

 

2. Temetkezési szolgáltatók utóellenőrzése:  

Ellenőrzések száma: 3 temetkezési szolgáltató.  

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei:  

A Hatóság a szolgáltatói tevékenység folytatását megtiltja, ha a temetkezési szolgáltató a 

tevékenységei egyikét sem folytatja jogszerűen. A Hatóság a szolgáltató főtevékenysége vagy 

egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az nem felel meg a 

jogszabályokban előírt követelményeknek, és a Hatóság felszólítása ellenére a temetkezői 

szolgáltatói követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a 

tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntésével nyilvántartásából törli az szolgáltatót.  

 

 

3. Ingatlan-vállalkozások ellenőrzése:  

Ellenőrzések száma: 1 társasházkezelő vállalkozás  

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei:  

A Hatóság egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozó az 

egyéni vállalkozói tevékenységek egyikét sem folytatja jogszerűen. A Hatóság az egyéni 

vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben 

az nem felel meg a jogszabályokban előírt követelményeknek, és a Hatóság felszólítása 

ellenére az ingatlan-vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett 
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eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntésével nyilvántartásából 

törli az szolgáltatót.  

 

Záró rendelkezések  

1.) A hatósági ellenőrzési tervet minden év január 31-ig felül kell vizsgálni, és 

aktualizálni kell.  

2.) A hatósági ellenőrzési terv melléklete előzetes jóváhagyás nélkül szükség esetén 

módosítható.  

3.) A hatósági ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezmények ellenőrzése 

céljából nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:  

a) az ügyfél nevét,  

b) az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek 

hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes személyazonosító 

adatait, lakcímét illetve székhelyét,  

c) a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti 

felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a 

megjelölésével,  

d) a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt 

megállapított jogkövetkezményt tartalmazó határozat jogerőre emelkedésének 

a napját.  

4.) Az Hatósági Osztály 2016. január 31-ig ellenőrzési jelentést készít, mely tartalmazza 

az ellenőrzések számát, az ellenőrzések eredményét, a megállapított jogsértések 

típusait. 

 

Ellenőrzést vezeti 

Hatósági Osztály vezető 

 

Ellenőrzésben részt vesznek 

hatósági ügyintéző(k) 

 

Az ellenőrzés várhatóan 26 temetőfenntartó szervezetet, 3 temetkezési szolgáltatót és 1 

társasház kezelőt érint. 

Jelen munkaterv elérhető a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala 

ügyfélfogadás ideje alatt nyitva álló helyiségében. 

 

 

Okmányirodai Osztály 

 

 

II. Egyéni vállalkozók ellenőrzési terve 

 

Készült az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV tv. (továbbiakban: 

Evectv.) 3/A. § (2) bekezdésének e) pontja, a 19/A. § (2) bekezdése és a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. 91. § (1) és (3) 

bekezdése, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) 

Kormányrendelet 1. §-a alapján. 

 

Ellenőrzési időszak 

2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig. 
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Az ellenőrzést koordináló szerv  

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala (továbbiakban: Hatóság). A 

Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont szerveket (amennyiben szükséges más szerv 

bevonása) 

 

Az ellenőrzés célja  

Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás 

közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének 

biztosítása.  

Az ellenőrzést végző a hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi: az egyéni vállalkozói 

tevékenységet létesítő, módosító, szünetelését követően folytató egyéni vállalkozó az egyéni 

vállalkozói tevékenység folytatása során betartja-e a működésére vonatkozó jogszabályban 

foglaltakat, különös tekintettel az Evectv. 15 .§ (3) és 16. § (2)-(3) bekezdésekben foglaltakra, 

mint például bejelentés, engedély megléte, szabályozott szakma esetén a szakképzési 

követelmények teljesülése, stb.  

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos 

 

Az ellenőrzés területe 

Az Evectv. 3/A. § (2) bekezdés e) pontja és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

218/2012. (VIII.13.) Korm.rend. 1. mellékletében 9.6. pontjában meghatározottak alapján: 

 

Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Cserhátszentiván, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, 

Erdőkürt, Erdőtarcsa, Felsőtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, 

Kutasó, Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, Tar, 

Vanyarc 

 

Az ellenőrzés alá vont egyéni vállalkozók 

Kiemelt figyelemmel kerül sor azon egyéni vállalkozók ellenőrzésére, akik élelmiszer 

előállításával, forgalmazásával foglalkoznak, illetve emberekre és környezetre veszélyt 

jelenthetnek. Az Evectv. 19/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a Hatóság a 

nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése 

megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek.  

Különös tekintettel:  

• Azon egyéni vállalkozói tevékenységüket megkezdők ellenőrzése, akiknek az általuk 

meghatározott tevékenység folytatásához szakképesítés, külön engedély vagy bejelentés 

szükséges.  

• Azon egyéni vállalkozók, akik tevékenységi körüket olyan tevékenységgel bővítik, 

amelyhez szakképesítés, külön engedély vagy bejelentés megtétele szükséges.  

A fent megjelölteken kívül ellenőrzésre fognak kerülni azon egyéni vállalkozók is, 

amelyeknél adatváltozást vagy szüneteltetést követően megállapításra kerül, hogy az 

iratanyagban nem található meg az általuk végzett tevékenységi körökhöz szükséges valamely 

szakképesítés, külön engedély vagy bejelentés.  

 

További ellenőrzéseket folytat le a Hatóság amennyiben az ügyintézés során bármilyen 

szabálytalanság tapasztalható, esetleg lakossági bejelentés érkezik.  

 

Az ellenőrzés eszköze 

 Adatszolgáltatás, iratbemutatatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló 

ellenőrzés  

 Helyszíni ellenőrzés  

 Hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés  
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Az ellenőrzés végrehajtásába bevont hatóságok 

 Amennyiben szükséges a települési önkormányzati jegyzők,  

 Amennyiben szükséges az adott tevékenységet felügyelő, illetve engedélyező 

hatóságok.  

 Amennyiben szükséges, az illetékes piac-felügyeleti hatóság. 

 

Az ellenőrzés tárgya szerinti részletezés 

4. Új egyéni vállalkozók:  

Ellenőrzések száma: új vállalkozások száma szerint.  

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei:  

A Hatóság egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozó az 

egyéni vállalkozói tevékenységek egyikét sem folytatja jogszerűen. A Hatóság az egyéni 

vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben 

az nem felel meg a jogszabályokban előírt követelményeknek, és a Hatóság felszólítása 

ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget. 

A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a Közigazgatási és 

Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, amely a főtevékenységet vagy 

tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.  

 

5. Tevékenységi kör bővítése:  

Ellenőrzések száma: tevékenységi kört bővítő egyéni vállalkozások száma szerint.  

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei:  

A Hatóság egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozó az 

egyéni vállalkozói tevékenységek egyikét sem folytatja jogszerűen. A Hatóság az egyéni 

vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben 

az nem felel meg a jogszabályokban előírt követelményeknek, és a Hatóság felszólítása 

ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget. 

A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a Közigazgatási és 

Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, amely a főtevékenységet vagy 

tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.  

 

6. Egyéb ellenőrzések:  

Ellenőrzések száma: adatváltozást vagy szüneteltetést követően megállapításra kerülő 

szakképesítés, engedély vagy bejelentés iratanyagban történő hiányának száma szerint, illetve 

szabálytalanság megállapítása esetén.  

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei:  

A Hatóság egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozó az 

egyéni vállalkozói tevékenységek egyikét sem folytatja jogszerűen. A Hatóság az egyéni 

vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben 

az nem felel meg a jogszabályokban előírt követelményeknek, és a Hatóság felszólítása 

ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget. 

A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a Közigazgatási és 

Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, amely a főtevékenységet vagy 

tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.  

 

Záró rendelkezések  

5.) A hatósági ellenőrzési tervet minden év január 31-ig felül kell vizsgálni, és 

aktualizálni kell.  

6.) A hatósági ellenőrzési terv melléklete előzetes jóváhagyás nélkül szükség esetén 

módosítható.  

7.) A hatósági ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezmények ellenőrzése 

céljából nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:  
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a) az ügyfél nevét,  

b) az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek 

hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes személyazonosító 

adatait, lakcímét illetve székhelyét,  

c) a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti 

felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt 

rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a 

megjelölésével,  

d) a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt 

megállapított jogkövetkezményt tartalmazó határozat jogerőre emelkedésének 

a napját.  

8.) Az Okmányirodai Osztály 2015. január 31-ig ellenőrzési jelentést készít, mely 

tartalmazza az ellenőrzések számát, az ellenőrzések eredményét, a megállapított 

jogsértések típusait.. 

 

Ellenőrzést vezeti 

Okmányiroda vezető 

 

Ellenőrzésben részt vesznek 

Vállalkozói ügyintéző(k) 

 

Az ellenőrzés várhatóan 150 fő egyéni vállalkozót érint. 

Jelen munkaterv elérhető a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala 

ügyfélfogadás ideje alatt nyitva álló helyiségében. 
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Pásztói Járási Hivatal  

Járási Földhivatala 

 

Ellenőrzési időszak 

2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig. 

 

1) Ingatlan-nyilvántartási szakterület: 

a. Az ellenőrzés tárgya: A Takarnet hozzáférési jogosultsággal rendelkező 

felhasználók adatlekérdezései jogszerűségének és biztonsági előírások 

betartásának törvényben meghatározottak szerinti ellenőrzése. 

b. Az ellenőrzés jogalapja:Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény 75. § (4) bekezdése, valamint a 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 7. 

§ (3) bekezdése. 

c. Az ellenőrzés formája: helyszíni ellenőrzés 

d. Az ellenőrzés ideje: 2015. második félév 

e. Az ellenőrzés helyszíne: később kerül meghatározásra 

f. Az ellenőrzést végző személy: hivatalvezető, rendszergazda  

 

2) Ingatlan-nyilvántartási szakterület: 

a. Az ellenőrzés tárgya: Földforgalmi biztonsági okmányok jogszerű 

felhasználásának ellenőrzése. 

b. Az ellenőrzés jogalapja: 47/2014. (II.26) Kormány rendelet 8. § (1) bekezdése. 

c. Az ellenőrzés formája: helyszíni ellenőrzés 

d. Az ellenőrzés ideje: 2015 második félév 

e. Az ellenőrzés helyszíne: később kerül meghatározásra 

f. Az ellenőrzést végző személy: hivatalvezető, ingatlan-nyilvántartási ügyintéző  

 

3) Földvédelmi szakterület: 

a. Az ellenőrzés tárgya: A termőföld hasznosítási kötelezettség ellenőrzése, 

mellékhasznosítási illetve ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése. Termőföldek engedély nélküli igénybevételeinek feltárása 

b. Az ellenőrzés jogalapja: A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény 5. § (5) bekezdés. 

c. Az ellenőrzés formája: helyszíni ellenőrzés 

d. Az ellenőrzés ideje:2015 május-július 

e. Az ellenőrzés helyszíne: később kerül meghatározásra 

f. Az ellenőrzést végző személy: mezőgazdász 

 

4) Földvédelmi szakterület: 

a. Az ellenőrzés tárgya: Parlagfű elleni közérdekű védekezés 

b. Az ellenőrzés jogalapja: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 

2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés, valamint A parlagfű elleni 

közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 

védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 

szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. 

c. Az ellenőrzés formája: helyszíni ellenőrzés 

d. Az ellenőrzés ideje: 2015. július 01-től  2015. október 01-ig 

e. Az ellenőrzés helyszíne: A Pásztói Járási Földhivatal illetékességi területe. 

f. Az ellenőrzést végző személy: mezőgazdász. 

 

5) Földmérési szakterület: 
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a. Az ellenőrzés tárgya: időszakonként végzett helyszínelések, hatósági vizsgálat 

helyszíni ellenőrzése. 

b. Az ellenőrzés jogalapja: 25/2013.(IV.16.) VM rendelet 59.§, ill 47.§ (5) bek 

c. Az ellenőrzés formája: helyszíni ellenőrzés 

d. Az ellenőrzés ideje: 2015. év 

e. Az ellenőrzés helyszíne:  

f. Az ellenőrzést végző személy földmérési ügyintéző 

 

Pásztói Járási Hivatal Járási  

Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatala 

 

A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal ellenőrzéseit a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal állítja össze az Európai Uniós elvárások alapján készített 

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv alapján, ezért azt jelen ellenőrzési terv nem 

tartalmazza. 
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Rétsági Járási Hivatal 

Hatósági Osztály 

 

I. A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó temetők (köztemetők) 

fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatainak ellátásáról 
A temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.), valamint 

annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 59. § (1) 

bekezdés b) pontja szerint, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 87-94. §-a alapján a temetők 

fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának 2015. évi hatósági 

ellenőrzési tervét a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal illetékességi 

területén az alábbiak szerint állapítom meg. 

 

1. Az ellenőrzési terv célja: 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala egységes, következetes irányelvek 

alapján adjon útmutatást az ellenőrzések végzéséhez.  

 

2. Az ellenőrzés célja: 
Annak vizsgálata, hogy a temető fenntartása során érvényesülnek-e a Ttv., valamint a R. 

előírásai, a jogszabályban előírt kötelezettségek hogy teljesülnek. Elsődleges cél a prevenció, 

a másodlagos a hibák feltárása, a jogkövetésre való figyelmeztetés, illetve a jogkövetés 

kikényszerítése. 

 

3. Az ellenőrzési terv általános irányelvei: 
Törvényesség és a jogszabályok maradéktalan betartása. 

 

4. Ellenőrzési időszak: 
2015. július 01. – 2015. december 31. 

 

5. Az ellenőrzések ütemezése: 
Folyamatos 

 

6. A hatóságnak ellenőrzést kell folytatnia: 
Évente legalább egy alkalommal, illetve panasz, közérdekű bejelentés, belföldi jogsegély 

alapján, ami helyszínen történő eljárást igényel. 

 

7. Az ellenőrzés eszközei a Ket. 89. § által meghatározottak szerint: 
- Adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 

- Helyszíni ellenőrzés, 

- Hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés. 

 

8. Az ellenőrzés keretében kiemelten vizsgálni szükséges: 

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeinek illetve teljesítésének 

ellenőrzése: 
- A kegyeleti közszolgálati szerződés Ttv. 39. § (2) bekezdése szerinti kötelező tartalmi 

elemeit, illetve maradéktalan teljesítését. 

 

A temetőüzemeltetéssel összefüggő nyilvántartások, szabályzatok, egyéb dokumentációk 

ellenőrzése: 
- A temetőszabályzat R. 41/A § által meghatározott tartalmi elemei meglétének 

vizsgálata. 
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- Sírboltkönyvnek és nyilvántartó könyvnek a Ttv. 18. § (2) és (3) bekezdés által 

meghatározott tartalmi elemeinek és vezetésének vizsgálata. 

- A temetői térkép meglétét (vázrajz, mely sírtáblák, sorok milyen temetési helyek céljára 

vannak fenntartva). 

- A temető bejáratánál található részletes térképeket (a változásokkal legalább évente ki 

kell egészíteni),  

- A nyitva tartás idejéről és a temető rendjéről szóló tájékoztatás meglétének ellenőrzése. 

- A kegyeleti közszolgáltatási szerződés a R. 55. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettség 

teljesítését. 

- A temetőben vezetett nyilvántartásokat (sírboltkönyv, nyilvántartó könyv), a bejegyzett 

személyes adatok biztonságos kezelését, a nyilvántartó könyv tartalmát (urna 

elhelyezés, urnakiadás, urnakiemelés, hamuszórás időrend szerinti bejegyzése), 

holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén az időpont és a „közös sír” 

megjelölés feltüntetését. 

- A temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát. 

 

A temetőüzemeltető kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése: 
- Az üzemeltető Ttv.  16. § a) – m) pontjában foglalt kötelezettségeinek ellenőrzése. 

- Üzemeltető kötelezettségei például a temetői rend, eltemetés (urnaelhelyezés) 

feltételeinek biztosítása, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a 

sírhely kiadásáról (sírásás) való gondoskodás ellenőrzése. 

- Hulladékkezelés ellenőrzése (R. 4. § (1) bekezdés). 

- Temetőüzemeltetés R. 54. § szerinti szakképesítés meglétének vizsgálata. 

- 150 méterenként vízvételi lehetőség biztosításának ellenőrzése (R. 4. § (2) bekezdés). 

- A ravatalozó kialakításának, akadálymentesítésének, takarításának, szükség szerinti 

fertőtlenítésének ellenőrzése (R. 5. §) 

 

A temető létesítményeinek ellenőrzése: 
- A temetőbejárat, fogadótér, ravatalozóhoz vezető út, ravatalozó környezetének 

parkszerű kialakítása, a fásítás (tájékozódást segítse, és ne akadályozza a közlekedést), 

az utak gépjárművel történő átjárhatóságának ellenőrzése (R. 2. §. (4) bekezdés). 

- A temetőhöz vezető utak és a sírhelytáblákat összefogó úthálózat gépjárművel való 

járhatóságának ellenőrzése (R. 3. § (1). 

- A hamvak szétszórására és bemosására alkalmas temetőrész (kegyeleti park) 

kialakításának ellenőrzése (R. 12. § (5) bekezdés). 

- Mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi 

szerv, szervmaradvány eltemetésére külön sírtábla biztosításának ellenőrzése (R. 12. § 

(6) bekezdés). 

- A Ttv. 9. § szerinti kötelezettségének teljesítése. 

 

A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzés: 
- A köztemető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet, vagy 

temetőszabályzat alapján a temető működését. 

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

követelményeit. 

- A ravatalozó takarítását, szükség szerinti fertőtlenítését. 

 

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

 

10. Az ellenőrzést végzi: 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Hatósági Osztálya 
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11. Az ellenőrzés hatásköre kiterjed: 
Nyilvántartási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésének vizsgálatára, üzemeltetéssel 

összefüggő kötelezettségek vizsgálatára, a 2014.évi temető ellenőrzések kapcsán előírt, 

végrehajtandó intézkedések végrehajtásának ellenőrzésére. 

 

12. Az ellenőrzés lefolytatásának szabályai: 
1. Az ellenőrzés az üzemeltető(k) előzetes értesítése nélkül a helyszínen történik. 

2. Önállóan vagy a társhatóságokkal együttműködve végzi a hatóság az ellenőrzést. 

3. Az ellenőrzést két ügyintéző végzi. 

4. Az ellenőrzések lefolytatása 8.00 és 16.30 közötti időszakban történik. 

5. Amennyiben az ellenőrzést követően más hatóság hatáskörébe tartozó intézkedés válik 

szükségessé, haladéktalanul meg kell keresni az érintett hatóságot a szükséges 

intézkedés megtétele céljából. 

6. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet 10 napon belül meg kell küldeni az ügyfél 

részére. 

7. Az ellenőrzés során az üzemeltető terhére előírt kötelezettségek teljesítését 

utóellenőrzés keretében kell vizsgálni. 

8. Az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont 

következtetésekről a hatóság ellenőrzési jelentést készít, mely tartalmazza az 

ellenőrzések számát, az ellenőrzések eredményét, a megállapított jogsértések típusait, 

illetve egyéb, általa fontosnak tartott megállapításokat. 

9. Az ellenőrzési tervet és jelentést a hatóság a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

honlapján a „Járási hivatalok” menüpont alatt, valamint a Rétsági Járási Hivatal 

honlapján, valamint a Hatósági Osztálya ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben 

közzéteszi. 

 

13. Az ellenőrzés lezárását követő eljárás: 
- Felhívás a jogszabályi rendelkezések betartására. 

- A kegyeleti közszolgáltatási szerződés megszegése esetén a járási hivatal 

kezdeményezheti a szerződés felmondását (Ttv. 7. § (3). 

 

14. Az ellenőrzést szabályozó, az ellenőrzéshez kapcsolódó jogszabályok: 
1. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. törvény 

2. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 

3. A temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 

szóló 145/1999. (X.1.) kormányrendelet 

5. A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) 

kormányrendelet 

 

Az ellenőrzés (utóellenőrzés) időpontjai és menete: 

2015. július 01-31-ig:  
Szendehely, Keszeg, Nógrád, Berkenye, Ősagárd, Felsőpetény, Nőtincs 
 

2015. augusztus 01- szeptember 30-ig: 
Rétság, Romhány, Nézsa, Diósjenő, Nagyoroszi, Horpács, Pusztaberki, Bánk, Legénd, 

Alsópetény, Borsosberény 
 

2015. október 01 - 31-ig: 
Kétbodony, Kisecset, Szente, Szátok, Tereske, Nógrádsáp, Tolmács 
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Okmányirodai Osztály 

 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: 

Evectv.) 3/A. § (2) bekezdés e) pontja alapján: 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: 

Hatóság) az egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel - ellenőrzési terv alapján - 

hatósági ellenőrzést folytat. 

 

Az Evectv. 19/A. § (1) bekezdése szerint: Az egyéni vállalkozói tevékenységek ellenőrzésének 

célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéi vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

 

Az Evectv. 19/A. § (2) bekezdése szerint: A Hatóság a nyilvántartásba vételt követő 30 napon 

belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 

rendelkezéseknek. 

 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos. 

 

Az ellenőrzés alá vont települések:  

 

Az Evectv. 3/A. § (2) bekezdés e) pontja és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottak alapján: 

- Alsópetény 

- Bánk 

- Berkenye 

- Borsosberény 

- Diósjenő 

- Felsőpetény 

- Horpács 

- Keszeg 

- Kétbodony 

- Kisecset 

- Legénd 

- Nagyoroszi 

- Nézsa 

- Nógrád 

- Nógrádsáp 

- Nőtincs 

- Ősagárd 

- Pusztaberki 

- Rétság 

- Romhány 

- Szátok 

- Szendehely 

- Szente 

- Tereske 

- Tolmács 

 

Az ellenőrzés kiemelt szakterületei: 

 Élelmiszeripari tevékenységek 

 Bejelentéshez és / vagy engedélyhez kötött ipari tevékenységek 
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 Bejelentéshez és / vagy engedélyhez kötött kereskedelmi, vendéglátó ipari szolgáltató 

tevékenységek 

 Egyéb szolgáltatási tevékenységek: fodrászat, kozmetika, kéz és lábápolás stb. ellenőrzése 

 Egészségügyi szolgáltatások 

 Több telephelyen kereskedelmi vagy vendéglátó-ipari tevékenységet folytató vállalkozók 

ellenőrzése  

 

Különös tekintettel: 

 

 Azon egyéni vállalkozói tevékenységüket megkezdők ellenőrzése, akiknek az általuk 

meghatározott tevékenység folytatásához szakképesítés, külön engedély vagy bejelentés 

szükséges. 

 Azon egyéni vállalkozók, akik tevékenységi körüket olyan tevékenységgel bővítik, 

amelyhez szakképesítés, külön engedély vagy bejelentés megtétele szükséges. 

 

A fent megjelölteken kívül ellenőrzésre fognak kerülni azon egyéni vállalkozók is, amelyeknél 

adatváltozást vagy szüneteltetést követően megállapításra kerül, hogy az iratanyagban nem 

található meg az általuk végzett tevékenységi körökhöz szükséges valamely szakképesítés, 

külön engedély vagy bejelentés. 

További ellenőrzéseket folytat le a Hatóság, amennyiben az ügyintézés során bármilyen 

szabálytalanság tapasztalható, esetleg lakossági bejelentés érkezik. 

 

Az ellenőrzés kiemelt szempontjai: 

 

 Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az 

egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az engedély birtokában végezheti. 

 A képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha 

jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Képesítéshez kötött 

tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítés követelményeknek 

maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, 

általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik. 

 Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye van, a képesítési követelményekre vonatkozó 

előírásokat valamennyi telephelyen érvényesíteni kell. 

 Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását a változástól 

számított 15 napon köteles bejelenteni. 

 Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenységének szüneteltetésének, 

adatváltozás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érint - feltétele, 

hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen leadja vagy postai úton 

megküldje. 

 

Az ellenőrzés eszköze: 

 Adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés 

 Helyszíni ellenőrzés 

 Hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés. 

 

Az ellenőrzés végrehajtásába bevont hatóságok: 

 Amennyiben szükséges a települési önkormányzati jegyzők 

 Amennyiben szükséges az adott tevékenységet felügyelő, illetve engedélyező 

hatóságok. 
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Az ellenőrzés tárgya szerinti részletezés: 

 

1. Új egyéni vállalkozók: 

a) Az ellenőrzést koordináló szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási 

Hivatala (továbbiakban: Hatóság). 

A Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont szerveket (amennyiben szükséges más 

szerv  bevonása). 

b) Az ellenőrzés formája: 

- helyszíni ellenőrzés 

- idézéssel történő igazoló okiratok bekérése  

- internet igénybevétele 

- belföldi jogsegély kérése 

- személyes megjelenés. 

c) Az ellenőrzést végző szerv: Hatóság. 

d) Az ellenőrzésbe bevont tevékenység szerint illetékes piacfelügyeleti hatóság: 

amennyiben szükséges tevékenységi körtől függően.  

e) Ellenőrzések száma: új vállalkozások száma szerint. 

 

2. Tevékenységi kör bővítése: 

a) Az ellenőrzést koordináló szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási 

Hivatala (továbbiakban: Hatóság). 

A Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont szerveket (amennyiben szükséges más 

szerv bevonása). 

b) Az ellenőrzés formája: 

- helyszíni ellenőrzés 

- idézéssel történő igazoló okiratok bekérése  

- internet igénybevétele 

- belföldi jogsegély kérése 

- személyes megjelenés. 

c) Az ellenőrzést végző szerv: Hatóság. 

d) Az ellenőrzésbe bevont tevékenység szerint illetékes piacfelügyeleti hatóság: 

amennyiben szükséges tevékenységi körtől függően.  

e) Ellenőrzések száma: tevékenységi kört bővítő egyéni vállalkozások száma 

szerint. 

 

3. Egyéb ellenőrzések: 

a)  Az ellenőrzést koordináló szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási 

Hivatala  (továbbiakban: Hatóság). 

A Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont szerveket (amennyiben szükséges más 

szerv bevonása). 

b) Az ellenőrzés formája: 

- helyszíni ellenőrzés 

- idézéssel történő igazoló okiratok bekérése  

- internet igénybevétele 

- belföldi jogsegély kérése 

- személyes megjelenés. 

c) Az ellenőrzést végző szerv: Hatóság. 

d) Az ellenőrzésbe bevont tevékenység szerint illetékes piacfelügyeleti hatóság: 

amennyiben szükséges tevékenységi körtől függően.  

e) Ellenőrzések száma: adatváltozást vagy szüneteltetést követően megállapításra 

kerülő szakképesítés, engedély vagy bejelentés iratanyagban történő hiányának 

száma szerint, illetve szabálytalanság megállapítása esetén. 
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A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

 

Az Evectv. 19/A. § (3) bekezdése szerint: amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység 

megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel, és az elhárítható, a Hatóság – a 19. § 

(3) bekezdés szerinti jogkövetkezményre való figyelmeztetéssel – felszólítja az egyéni 

vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a 19. § 

(3) bekezdése szerint jár el. 

 

Az Evectv. 19/A. § (4) bekezdése szerint: a Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége 

vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az az e törvényben vagy 

más jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére 

az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget. A 

Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 

szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásából. 

 

Az Evectv. 19. § (3) bekezdése szerint: a Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység 

folytatását megtiltja, ha 

a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

b) ja a szünetelés kezdő napját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem 

intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, 

c) ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét 

sem folytathatja jogszerűen. 
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Salgótarjáni Járási Hivatal 

Hatósági Osztály 

 

 

1. Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, ingatlankezelői tevékenység 

 

Az ellenőrzéssel érintett ágazat:  

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala nyilvántartásában szereplő 

üzletszerűen végzett társasház-kezelői, ingatlankezelői tevékenységet végzők ellenőrzése. 

 

Az ellenőrzés jogalapja: 

- A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. 

törvény, 

- A bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenység tekintetében a bejelentés elmulasztása 

esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok 

kijelöléséről szóló 186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet, 

- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az 

ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő 

végzéséről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI.28.) 

NGM rendelet. 

 

Az ellenőrzés tárgya, célja: 

A tevékenységet végzők megfelelnek-e a Tt. 49. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 

 

Az ellenőrzés ideje: 

2015. év első féléve. 

 

Az ellenőrzés formája: 

Helyszíni vizsgálat, iratbekérés. 

 

Az ellenőrzés helyszíne: 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala nyilvántartásában szereplő 

társasház-kezelői, ingatlankezelői tevékenységet végzők székhelye, telephelye. 

 

Az ellenőrzést végző munkakör: 

Munkakör szerinti kormánytisztviselő 

 

 

2. Temetkezési szolgáltatók 

 

Az ellenőrzéssel érintett ágazat: 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala nyilvántartásában szereplő 

temetkezési szolgáltatók ellenőrzése. 

 

Az ellenőrzés jogalapja: 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény, 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. Törvény, 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X.1.) Kormányrendelet. 
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Az ellenőrzés tárgya, célja: 

- A temetkezési szolgáltatást végzők megfelelnek-e a Ttv. 30. § (2) bekezdésében 

foglalt előírásoknak, teljesülnek-e a Kormányrendelet 47.-49. §-ban foglaltak, 

rendelkezésre állnak-e a Kormányrendelet 59. § (5) bekezdésében foglaltak. 

- A temető üzemeltetéssel összefüggő nyilvántartások, szabályzatok, egyéb 

dokumentációk ellenőrzése, sírboltkönyv és nyilvántartókönyv, temetői térkép 

ellenőrzése. 

- A temetőüzemeltető kötelezettségei teljesesítésének, temetői rend, eltemetés 

urnaelhelyezés feltételeinek biztosítása, hulladékkezelés, ravatalozó és 

búcsúztatóhelyiség ellenőrzése. 

- A temető létesítményeinek bejárat, fogadótér, a temetőhöz és a ravatalozóhoz vezető 

út ellenőrzése. 

 

Az ellenőrzés formája: 

Helyszíni vizsgálat, iratbekérés. 

 

Az ellenőrzés ideje: 

2015. év második félév. 

 

Az ellenőrzés helyszíne: 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala nyilvántartásában szereplő 

temetkezési szolgáltatók székhelye, telephelye. 

 

Az ellenőrzést végző munkakör: 

Munkakör szerinti kormánytisztviselő. 

 

 

Kormányablak Osztálya 

 

1. Egyéni vállalkozás 

 

Az ellenőrzéssel érintett ágazat: 

A Salgótarjáni Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó településen székhellyel 

rendelkező humán-egészségügyi ellátás (szakmakód: 861001869009), bentlakásos nem 

kórházi ápolás (szakmakód: 871001-879016), szociális ellátás bentlakás nélkül (szakmakód: 

881001-8899079 tevékenységet végző egyéni vállalkozók ellenőrzés. 

 

Az ellenőrzés tárgya, célja:  

Az emberi életre veszélyes, illetve egészségügyi kockázattal járó vállalkozások ellenőrzése. 

 

Az ellenőrzés ideje: 

folyamatos 

 

Az ellenőrzés jogalapja: 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 19/A §, a járási  

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Kormányrendelet 1. § (4) 

bekezdése és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  

évi CXL. törvény VI. fejezete. 
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Az ellenőrzés formája:  

- Az érintett egyéni vállalkozók leválogatásának megkérése a Közigazgatási és 

Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Okmányfelügyeleti és Ellenőrzési 

Főosztálytól.  

- Az ellenőrzés elsősorban az interneten elérhető nyilvántartások alapján történik, a 

http://www.eekh.hu és a https://pubregiszter.nrszh.hu weboldalokon. 

- Amennyiben a nyilvántartás alapján hiányosság állapítható meg, illetve szakképesítés 

vagy egyéb irat bemutatása szükséges, ezek beszerzése az egyéni vállalkozótól 

történik. 

 

Az ellenőrzés helyszíne:  

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Kormányablak Osztály hivatalos  

helyisége. 

 

Az ellenőrzést végző személyek:  
Munkakör szerinti kormánytisztviselő. 

 

 

Bevont tevékenység szerint illetékes hatóság:  

- Szükség esetén a telephely, illetve székhely szerinti járási népegészségügyi intézet 

vagy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 

- Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, 

- Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

- a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, 

- Magyar Orvosi Kamara. 

 

  

http://www.eekh.hu/
https://pubregiszter.nrszh.hu/
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Salgótarjáni Járási Hivatal 

Járási Földhivatala 
 

1. Ingatlan-nyilvántartás I. 

 

Az ellenőrzés tárgya: 

A TakarNet hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók adatlekérdezései 

jogszerűségének és biztonsági előírások betartásának törvényben meghatározottak szerinti 

ellenőrzése. 

 

Az ellenőrzés jogalapja: 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 75. § (4) bekezdése, valamint a 

338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése. 

 

Az ellenőrzés formája:  

helyszíni ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés ideje:  

2015. második félév 

 

Az ellenőrzés helyszíne:  

2015. évben kerül meghatározásra. 

 

Az ellenőrzést végző személy:  

Munkaköri leírás szerinti ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, rendszergazda  

 

2. Ingatlan-nyilvántartás II. 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

Földforgalmi biztonsági okmányok jogszerű felhasználásának ellenőrzése. 

 

Az ellenőrzés jogalapja:  

47/2014. (II.26) Kormány rendelet 8. § (1) bekezdése. 

 

Az ellenőrzés formája:  

helyszíni ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés ideje:  

2015 második félév 

 

Az ellenőrzés helyszíne:  

2015. évben kerül meghatározásra. 

 

Az ellenőrzést végző személy:  

Munkaköri leírás szerinti ingatlan-nyilvántartási ügyintéző. 

 

3. Ingatlan-nyilvántartási III. 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

Termőföldre vonatkozó szerzési korlátozások hatósági ellenőrzése. 

 

Az ellenőrzés jogalapja:  

2013. évi CXXII törvény 62. §. 
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Az ellenőrzés formája: irodai vizsgálat illetve helyszíni ellenőrzés. 

 

Az ellenőrzés ideje:  

folyamatos 

 

Az ellenőrzés helyszíne:  

A Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Földhivatala illetékességi területe. 

 

Az ellenőrzést végző személy:  

Munkakör szerinti mezőgazdász, ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, földhasználati ügyintéző. 

 

4. Földvédelmi szakterület I. 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

A termőföld hasznosítási kötelezettség ellenőrzése, mellékhasznosítási illetve ideiglenes 

hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. Termőföldek engedély nélküli 

igénybevételeinek feltárása. 

 

Az ellenőrzés jogalapja:  

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (5) bekezdés. 

 

Az ellenőrzés formája:  

helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ideje: 

2015 május-június 

 

Az ellenőrzés helyszíne:  

2015. évben kerül meghatározásra. 

 

Az ellenőrzést végző személy:  

Munkakör szerinti mezőgazdász. 

 

5. Földvédelmi szakterület II. 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

Parlagfű elleni közérdekű védekezés 

 

Az ellenőrzés jogalapja:  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) 

bekezdés, valamint A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az 

állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes 

szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. 

 

Az ellenőrzés formája:  

helyszíni ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés ideje:  

2015. július 01-től  2015. október 01-ig 

 

Az ellenőrzés helyszíne:  

A Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Földhivatala illetékességi területe. 
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Az ellenőrzést végző személy: 

Munkakör szerinti mezőgazdász. 

 

6. Földmérési szakterület  

 

Az ellenőrzés tárgya:  

Bátonyterenye településen az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat 

tartalmát a hivatalunk helyszíneléssel ellenőrzi. 

 

Az ellenőrzés jogalapja:  

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI törvény 14. § (3) bekezdés. 

 

Az ellenőrzés formája:  

helyszíni ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés ideje:  

2015. év 

 

Az ellenőrzés helyszíne: 

Bátonyterenye 

 

Az ellenőrzést végző személy: 

Munkakör szerinti földmérési ügyintéző. 
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A Salgótarjáni Járási Hivatal  

Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 

 

1. Építésügyi hatósági feladatkör 

 

Ellenőrzéssel érintett ágazat:  

Építésügyi hatósági ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés tárgya:   
Annak ellenőrzése, hogy a kivitelezési munka a jogerős és végrehajtható építési engedélyezési 

tervdokumentációnak megfelelően készül-e 

 

Az ellenőrzés jogalapja:   

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. r. 61. §. (2) bekezdése. 

 

Az ellenőrzés típusa:  

helyszíni ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés ideje:  

folyamatos 

 

Az ellenőrzés helyszíne:  
Salgótarjáni Járási Hivatal illetékességi területe 

 

Az ellenőrzést végző személy:  
Munkakör szerinti kormánytisztviselő. 

 

Az ellenőrzés száma:  
A hatóság által kiadott építési engedélyek 10 %-a 

 

2. Örökségvédelmi hatósági feladatkör I. 

 

Ellenőrzéssel érintett ágazat:   

Örökségvédelmi hatósági ellenőrzés. 

 

Az ellenőrzés tárgya:  
Kulturális örökség eleme állapotának, valamint megfelelő használatának ellenőrzése. 

 

Az ellenőrzés jogalapja:   

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. Törvény 63. § (5) bekezdése, 

valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

393/2012. (XII.20.) Korm. r. 7. § (6) bekezdése. 

 

Az ellenőrzés típusa:  

helyszíni ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés ideje:  

folyamatos 

 

Az ellenőrzés helyszíne:  
Nógrád megye területe 



138 

Az ellenőrzést végző személy:  
Munkakör szerinti kormánytisztviselő. 

 

Az ellenőrzés száma: 30 db 

 

 

3. Örökségvédelmi hatósági feladatkör II. 

 

Szakterület megnevezése:  

Örökségvédelmi hatósági ellenőrzés. 

 

Az ellenőrzés tárgya:  
A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek ellenőrzése.  

 

Az ellenőrzés jogalapja:   

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 3932012. 

(XII.20.) Korm.r. 18. § (1) bekezdése. 

 

Az ellenőrzés típusa:  

helyszíni ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés ideje:  

folyamatos. 

 

Az ellenőrzés helyszíne:  
Nógrád megye 

 

Az ellenőrzést végző személy:  
Munkakör szerintő ügyintéző. 

 

Az ellenőrzés száma:  
50 db 

 

4. Építésfelügyelet 

 

Szakterület megnevezése:  

Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés. 

 

Az ellenőrzés tárgya:  
Építési kivitelezési tevékenység szabályosságának és szakszerűségének ellenőrzése. 

  

Az ellenőrzés jogalapja:   

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 46. §, 

valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 

az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm.r. 61-64. §. 

 

Az ellenőrzés típusa:  

helyszíni ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés ideje:  

folyamatos 
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Az ellenőrzés helyszíne:  
A Salgótarjáni Járási Hivatal illetékességi területe. 

 

Az ellenőrzést végző személy:   
Munkakör szerinti ügyintéző. 

 

Az ellenőrzés száma:  
80 db 
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Salgótarjáni Járási Hivatal 

Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 

 

 

1. Élelmiszerhigiénia 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

élelmiszerhigiéniai megfelelőség ellenőrzés az élelmiszer-előállítás, forgalmazás területén, 

valamint engedélyek kiadásához szükséges élelmiszerhigiéniai ellenőrzések 

monitoring élelmiszerminta vétele az élelmiszer előállítás és forgalmazás területén, a minta 

élelmiszerbiztonsági laboratóriumi vizsgálata céljából 

 

Az ellenőrzés jogalapja:  

Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. tv és 1998.évi XXVIII. 

törvény 

 

Az ellenőrzés formája: 

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 

 

Az ellenőrzés ideje:  

Szakmai irányító szervünk által megadott tervnek megfelelően részben tervezhető, részben 

eseti jellegű vizsgálatok. 

 

Az ellenőrzés helyszíne:  

Központi irányító szervünk által meghatározott tervnek megfelelő egységek, illetve  

engedélyezéshez kötött eseti jellegű ellenőrzések. 

 

Az ellenőrzést végzi: 

Munkakör szerinti hatósági állatorvos, élelmiszerbiztonsági felügyelő. 

 

 

2. Állategészségügyi és állatvédelmi szakterület I. 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

Állattartással (szaporítással, élelmiszertermeléssel, tenyésztéssel ) kapcsolatos 

megfelelőségek ellenőrzése állatjólét, állatvédelmi, állathigiéniai szempontból, állattartás 

engedélyezéséhez szükséges ellenőrzés lefolytatása, monitoring mintavétel laboratóriumi 

vizsgálatra fertőzöttség felderítése céljából. 

 

Az ellenőrzés jogalapja:  

Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. tv. 

 

Az ellenőrzés formája: 

helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

 

Az ellenőrzés ideje: 

A szakmai irányító szervünk által megadott tervnek megfelelően részben tervezhető, részben 

eseti jellegű 

 

Az ellenőrzés helye:  

Központi irányító szervünk által meghatározott tervnek megfelelő egységek esetében igen, 

engedélyezéshez kötött ellenőrzések esetébe eseti 
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Az ellenőrzést végzi: 

Munkakör szerinti hatósági állatorvos 

 

 

3. Állategészségügyi szakterület II. 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

Igazolások kiadásához szükséges feltételek meglétének ellenőrzése.  

 

Az ellenőrzés jogalapja:  

Élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. tv. 

 

Az ellenőrzés formája: 

Iratbetekintés, a központi adatbázis adatainak ellenőrzése. 

 

Az ellenőrzés ideje:  

Nem tervezhető 

 

Az ellenőrzést végzi: 

Munkakör szerinti hatósági állatorvos 

 

 

A Járási Népegészségügyi Intézet és a Járási Munkaügyi Kirendeltség ellenőrzési tervét a 

szakmai irányítást ellátó megyei szakigazgatási szerv koordinálja. 
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Szécsényi járási hivatal 

Hatósági Osztály 

 

 

A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 7. (1) 

bekezdése, és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 

szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 59. § (1) bekezdése alapján, mint 

szolgáltatás felügyeleti hatóság ellenőrzi: 

  

a) szécsényi járás területén telephellyel, székhellyel rendelkező temetkezési szolgáltatókat; 

b) szécsényi járás közigazgatási területén levő temetők fenntartásával és üzemeltetésével 

összefüggő feladatok elvégzését. 

 

 

I. A temetkezési szolgáltatók esetében az: 

- ellenőrzése tárgya: a tevékenység gyakorlásának jogszerűsége; 

- ellenőrzési időszak: 2015. január 1-től folyamatos; 

- az ellenőrzés eszköze: iratbemutatás és egyéb tájékoztatás bekérés,helyszíni 

ellenőrzés, hatósági nyilvántartásból adatkérés; 

- az ellenőrzések ütemezése: 2015. 05. 02-től -2015. 09. 30-ig terjedő időszak. 

 

II. A temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése: 

- az ellenőrzés tárgya:  a nyilvántartások meglétének ellenőrzése; 

- az ellenőrzési időszak: 2015. január 1-jétől folyamatos; 

- az ellenőrzés eszköze: iratbemutatás és egyéb tájékoztatás bekérés, helyszíni 

ellenőrzés,; 

- az ellenőrzések ütemezése: 2015. 05. 02-től -2015. 11. 30-ig terjedő időszak. 

 

Az utóellenőrzéssel érintett települések: 

Szalmatercs, Szécsény 
 

 

Szécsényi járási hivatal 

Kormányablak Osztály 
 

Az ellenőrzések szempontrendszere: a Ttv.-ben és a R.-ben meghatározott előírások. 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: 

Evec.tv.) 3/A. § (2) bekezdése e) pontja és az Evec.tv. 19/A. § alapján, továbbá a 

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

törvény (továbbiakban: Ket.) 87. § - 94. §-ai alapján az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. 

évi hatósági ellenőrzési tervét a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala 

(továbbiakban: Hatóság) illetékességi területén az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Az ellenőrzési időszak: 2015.év 

 

 

Az ellenőrzés célja:  

Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás 

közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének 

biztosítása. A hatósági ellenőrzés célja nem terjed ki a gazdaságossági-célszerűségi 

vizsgálatokra. A hatósági ellenőrzés keretében az ellenőrzést végző ellenőrzi, hogy az egyéni 

vállalkozói tevékenységet létesítő, módosító, szünetelését követően folytató egyéni vállalkozó 
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az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása során betartja-e a működésére vonatkozó 

jogszabályban foglaltakat. 

 

Az ellenőrzés alá vont települések: 

Az Evec.tv. 3/A. § (2) bekezdése e) pontja és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

218/2012. (VIII.13.) Korm.rend. 1. mellékletében meghatározottak alapján:  

 Endrefalva 

 Hollókő 

 Ludányhalászi 

 Magyargéc 

 Nagylóc 

 Nógrádmegyer 

 Nógrádsipek 

 Nógrádszakál 

 Piliny 

 Rimóc 

 Szalmatercs 

 Szécsény 

 Szécsényfelfalu 

 Varsány 

 

Az ellenőrzés alá vont egyéni vállalkozók: 

Kiemelt figyelemmel kerül sor azon egyéni vállalkozók ellenőrzésére, akik élelmiszer 

előállításával, forgalmazásával foglalkoznak, az emberi életre veszélyes, illetve egészségügyi 

és környezeti kockázattal járó veszélyt jelenthetnek. Az Evec.tv. 19/A. § (2) bekezdésében 

meghatározottak szerint a Hatóság a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül ellenőrzi, 

hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. 

 

Különös tekintettel: 

- Azon egyéni vállalkozói tevékenységüket megkezdők ellenőrzésére, akiknek az 

általuk meghatározott tevékenység folytatásához szakképesítés, külön engedély vagy 

bejelentés szükséges. 

- Azon egyéni vállalkozók, akik tevékenységi körüket olyan tevékenységgel bővítik, 

amelyhez szakképesítés, külön engedély vagy bejelentés megléte szükséges. 

 

Az ellenőrzés kiemelt szakterületei: 

- Élelmiszeripari tevékenység 

- Bejelentéshez, és/vagy engedélyhez kötött kereskedelmi és vendéglátó-ipari 

tevékenységek 

- Bejelentéshez, és/vagy engedélyhez kötött ipari tevékenységek 

- A Szécsényi Járás területén élő szolgáltatást igénybe vevők élet, testi épségét, 

vagyonát érintő kockázatokat magában hordozó szabályozott szakmákat gyakorló 

egyéni vállalkozók ellenőrzése (pl. kozmetikusok, egészségügyi tevékenységet 

végzők, személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytatók, biztosítási ügynökök) 

- Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások ellenőrzése  

 

Az ellenőrzés formája: 

- Interneten elérhető nyilvántartott adatbázisokban történő ellenőrzés 

- Idézéssel történő igazoló okiratok bekérése 

- Adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló 

ellenőrzés 
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Az ellenőrzés végrehajtásába bevont hatóságok: 

- Amennyiben szükséges, a települési önkormányzati jegyzők 

- Amennyiben szükséges, az adott tevékenységet felügyelő, illetve engedélyező 

hatóságok 

 

Az ellenőrzési szempontok: 

- Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a 

jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. 

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a 

képesítési követelménynek maga nem felel meg, de az adott tevékenység 

folytatásában személyesen közreműködik, az általa határozatlan időre foglalkoztatott 

személyek között olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

- A képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 

érvényesíteni kell. 

- Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását a 

változástól számított 15 napon belül köteles bejelenteni. 

- Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez 

köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az engedély birtokában végezheti. 

- Szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni 

vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő 

új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. 

 

Az ellenőrzés tárgya szerinti részletezés: 

 

1. Új egyéni vállalkozók: 

- Az ellenőrzést koordináló szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási 

Hivatala (továbbiakban: Hatóság). A Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont 

szerveket (amennyiben szükséges más szerv bevonása). 

- Az ellenőrzés formája: idézéssel történő igazoló okiratok bekérése, internet 

igénybevétele, személyes megjelenés, belföldi jogsegély kérése. 

- Az ellenőrzést végző szerv: a Hatóság 

- Az ellenőrzésben bevont tevékenység szerint illetékes piacfelügyeleti hatóság, 

amennyiben tevékenységi körtől függően szükséges. 

 

2. Tevékenység kör bővítése: 

- Az ellenőrzést koordináló szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási 

Hivatala (továbbiakban: Hatóság). A Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont 

szerveket (amennyiben szükséges más szerv bevonása). 

- Az ellenőrzés formája: idézéssel történő igazoló okiratok bekérése, internet 

igénybevétele, személyes megjelenés, belföldi jogsegély kérése. 

- Az ellenőrzést végző szerv: a Hatóság 

- Az ellenőrzésben bevont tevékenység szerint illetékes piacfelügyeleti hatóság, 

amennyiben tevékenységi körtől függően szükséges. 

 

3. Egyéb ellenőrzések: 

- Az ellenőrzést koordináló szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási 

Hivatala (továbbiakban: Hatóság). A Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont 

szerveket (amennyiben szükséges más szerv bevonása). 

- Az ellenőrzés formája: idézéssel történő igazoló okiratok bekérése, internet 

igénybevétele, személyes megjelenés, belföldi jogsegély kérése. 

- Az ellenőrzést végző szerv: a Hatóság 
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- Az ellenőrzésben bevont tevékenység szerint illetékes piacfelügyeleti hatóság, 

amennyiben szükséges tevékenységi körtől függően. 

- Az egyéb ellenőrzések köre kiterjed az ellenőrzés kiemelt szakterületeire. 

 

A hatósági ellenőrzések jogkövetkezményei: 

 

Amennyiben a hatósági ellenőrzési eljárás eredménytelen, abban az esetben az alábbi 

jogkövetkezmények alkalmazására van lehetőség: 

 

Az Evec.tv. 19. § (3) bekezdése alapján: „A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység 

folytatását megtiltja, ha  

a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

b) ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett 

az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, 

c) ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem 

folytathatja jogszerűen.” 

Az Evec.tv. 19/A.§ (3) bekezdése alapján: „Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység 

megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel, és az elhárítható, a Hatóság – a 19. § 

(3) bekezdés szerinti jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel – felszólítja az egyéni 

vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a 19. § 

(3) bekezdés szerint jár el.” 

Az Evec.tv. 19/A.§ (4) bekezdése alapján: „A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevénysége 

vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az az e törvényben vagy 

más jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére 

az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget. A 

Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető 

szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásából.” 

 

Az Evec.tv. 19/A.§ (5) bekezdése alapján: „Amennyiben az egyéni vállalkozó által végzett 

valamely tevékenység az e törvényben vagy más jogszabályban előírt követelményeknek nem 

felel meg, és a tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóság felszólítása ellenére az 

egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget, a 

tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó 

jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy 

tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.” 

 

 

Z Á R A D É K 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal érintett szervezeti egységei 2015. július 1-31. között 

kötelesek felülvizsgálni a 2015. évi összevont ellenőrzési terv időarányos teljesítését. A 

felülvizsgálat függvényében az egyes szervezeti egységek vezetői javaslatot tehetnek az 

ellenőrzési terveik módosítására, kiegészítésére. A módosítások nem érinthetik a 

kormányhivatal kiemelt feladat és célkitűzéseinek magas színvonalú, határidőben történő 

végrehajtását. 

Salgótarján 2014. december 15. 

  

 


