




Ssz.

Ellenőrzött 
szakterület 

megnevezése
Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés 
tárgyához 

kapcsolódó feladat 
rövid leírása

Ellenőrzés 
helyszíne

Ellenőrzés tervezett időpontja/ 
ellenőrzési időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel 
érintett, vizsgált 

időszak
Ellenőrzés módja

Ellenőrzés 
szempontrendszere 

(pl. jogszabályhely 
megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

1 Közfoglalkoztatás

Országos programok 
keretében történő 

közfoglalkoztatáshoz 
kapocsolódó pénzügyi 

tartalmú ellenőrzés

Az országos 
közfoglalkoztatók 
által benyújtott 
pénzügyi 
elszámolások 
ellenőrzése, 
egyeztetése, 
kifizetések 
jóváhagyása

A hatóság 
hivatalos 

helyisége, 
közfoglalkoztató 
székhelye/teleph
elye/a 

foglakoztatás 
helye

2018. évben folyamatosan (I.-IV. 
negyedév)

2017-2018. 

évben 
megállapított 
támogatások 
ellenőrzése

iratellenőrzés/foglalkoztatás 
ellenőrzése

Országos 
közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó pénzügyi 
eljárásrend.

2 Közfoglalkoztatás

Országos és hosszabb 
időtartamú 

közfoglalkoztatási 
programok, valamint a 

járási startmunka 
mintaprogramok 

megvalósulásának 
ellenőrzése

A 

közfoglalkoztatottak  
szabályszerű 
foglalkoztatásának 
ellenőrzése

A hatóság 
hivatalos 

helyisége, 
közfoglalkoztató 
székhelye/teleph
elye/a 

foglakoztatás 
helye

2018. évben folyamatosan (I.-IV. 
negyedév)

2017-2018. 

évben 
megállapított 
támogatások 
ellenőrzése

helyszíni irat és munkavégzés 
ellenőrzés

Hatósági Szerződés, 
valamint az ahhoz 

csatolt Általános 
Szerződési Feltételek, 
2012. évi I tv. A 
munka 

törvénykönyvéről, 
2011. évi CVI tv. a 
közfoglalkoztatásrólés 
a 

közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamnt 
egyéb törvények 
módosításáról

3
Csoportos 

létszámleépítés

A csoportos 

létszámcsökkentésné 
előírt bejelentési 
kötelezettséggel 

kapcsolatos szagbályok 
betartásának ellenőrzése

A csoprotos 

létszámcsökkentésén
él előírt bejelentési 
kötelezettséggel 
kapcsolatos 

szabályok 
betartásának 
ellenőrzése

A csoportos 

létszámleépítést 
bejelentő 
munkáltató 
székhelye/ 
telephelye

2018. évben folyamatosan (I.-IV. 
negyedév)

2018. évben tett 
bejelentések 
ellenőrzése

helyszíni ellenőrzés

2012. évi I tv. (a 
munka 

törvénykönyvéről ) 71-
76.§ 

4
Foglalkoztatáspolitikai 

aktív eszköz

NFA bérgarancia 
alaprészből nyújtott 

támogatások ellenőrzése

A 

felszámolóbiztosnak 
a jogszabályban 
előírt tájékoztatási 
kötelezettsége 
betartására 
vonatkozó vizsgálata

A bérgarancia 
igényt benyújtó 
felszámoló 
székhelye/teleph
elye, a hatósági 
hivatalos 

helyisége

2017. I-III. negyedév

2017. évben 
nyújtott 
támogatások 
ellenőrzése

helyszíni ellenőrzés, 
iratbekérés

1994. évi LXVI. tv.a 
Bérgarancia Alapról

Szervezeti egység: Foglalkoztatási Főosztály



5
Foglalkoztatáspolitikai 

aktív eszköz

NFA dec. fa. keretéből 
nyújtott vállalkozóvá 
válási támogatások 

ellenőrzése

A tőkejuttatásos 
vállalkozóvá válási 

támogatáshoz 
kapcsolódó 

eszközbeszerzése, 
annak nyilvántartása, 

kifizetés előtti és 
közbenső ellenőrzése

Támogatott 
székhelye/teleph

elye, a képző 
intézmény 

székhelye/teleph
elye, a képzés 

helyszíne, 
hatósági 
hivatalos 

helyszíne

2018. I-III. negyedév

2017. és 
2018.évben 

megállapított 
támogatások 
ellenőrzése

Helyszíni ellenőrzés, 
iratbekérés

A foglalkoztatás 
elősegítéséről és a 
munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991. 
évi IV. tv., az állami 
foglalkoztatási szerv, 
a munkavédelmi és 
munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint 
e szervek hatósági és 

más feladatainak  
ellátásáról szóló 

320/2014. (XII.13.) 

korm. rendelet

6
Foglalkoztatáspolitikai 

aktív eszköz

NFA dec. fa. Keretéből 
nyújtott 

munkahelymegőrző 
támogatások ellenőrzése

A 

továbbfoglalkoztatási 
kötelezettség 
teljesítésének 
vizsgálata, valamint 
az átlagos statisztikai 
állományi létszm 
megtartására vállalt 
kötelezettség 
ellenőrzése

A Támogatott 
székhelye/teleph
elye, a hatóság 
hivatalos 

helyisége

2018. I.-II. negyedév

2017. és 2018. 
évben 
megállapított 
támogatások 
ellenőrzése

Helyszíni ellenőrzés, 
iratbekérés

A foglalkoztatás 
elősegítéséről és a 
munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991. 
évi IV. tv., az állami 
foglalkoztatási szerv, 
a munkavédelmi és 
munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint 
e szervek hatósági és 

más feladatainak  
ellátásáról szóló 

320/2014. (XII.13.) 

korm. rendelet

7
Foglalkoztatáspolitikai 

aktív eszköz

NFA Fa. Keretéből 
nyújtott 

munkahelyteremtő 
támogatások ellenőrzése

A vállalt 
foglalkoztatási 
kötelezettség 
teljesítésének a 
támogatás lezárása 
előtti ellenőrzés

A Támogatott 
székhelye/teleph
elye, a 

beruházással 
érintett 
telephely, a 

hatóság 
hivatalos 

helyisége

2018. II.-IV. negyedév Helyszíni ellenőrzés, 
iratbekérés

A foglalkoztatás 
elősegítéséről és a 
munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991. 
évi IV. tv., az állami 
foglalkoztatási szerv, 
a munkavédelmi és 
munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint 
e szervek hatósági és 

más feladatainak  
ellátásáról szóló 

320/2014. (XII.13.) 

korm. rendelet



8
Foglalkoztatáspolitikai 

aktív eszköz

GINOP 5.1.1. program 

keretében nyújtott 
képzési, foglalkoztatási, 

mobilitási és 
vállalkozóvá válási 

támogatások ellenőrzése

A kiemelt projekt 

keretében nyújtott 
támogatások 
felhasználásának 
ellenőrzése. A 
célcsoportnak 
biztosított támogatási 
eszközök tárgyévben 
tervezett kifizetései 
felhasználásának 
projekten belüli 
helyszníni 
ellenőrzése legalább 
a célcsoport 5 %-ára 
kiterjedően

Támogatott 
székhelye/teleph

elye, a képző 
intézmény 

székhelye/teleph
elye, a képzés 

helyszíne, 
hatósági 
hivatalos 

helyszíne

2018. évben folyamatosan (I.-IV. 
negyedév)

2017-2018. 

évben 
megállapított 
támogatások 
ellenőrzése

Helszíni ellenőrzés, 
iratbekérés

A foglalkoztatás 
elősegítéséről és a 
munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991. 
évi IV. tv., az állami 
foglalkoztatási szerv, 
a munkavédelmi és 
munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint 
e szervek hatósági és 

más feladatainak  
ellátásáról szóló 

320/2014. (XII.13.) 

korm. rendelet

9
Foglalkoztatáspolitikai 

aktív eszköz

GINOP 5.2.1. program 

keretében nyújtott 
képzési, foglalkoztatási, 

mobilitási és 
vállalkozóvá válási 

támogatások ellenőrzése

A kiemelt projekt 

keretében nyújtott 
támogatások 
felhasználásának 
ellenőrzése. A 
célcsoportnak 
biztosított támogatási 
eszközök tárgyévben 
tervezett kifizetései 
felhasználásának 
projekten belüli 
helyszníni 
ellenőrzése legalább 
a célcsoport 5 %-ára 
kiterjedően

Támogatott 
székhelye/teleph

elye, a képző 
intézmény 

székhelye/teleph
elye, a képzés 

helyszíne, 
hatósági 
hivatalos 

helyszíne

2018. évben folyamatosan (I.-IV. 
negyedév)

2017-2018. 

évben 
megállapított 
támogatások 
ellenőrzése

Helszíni ellenőrzés, 
iratbekérés

A foglalkoztatás 
elősegítéséről és a 
munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991. 
évi IV. tv., az állami 
foglalkoztatási szerv, 
a munkavédelmi és 
munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint 
e szervek hatósági és 

más feladatainak  
ellátásáról szóló 

320/2014. (XII.13.) 

korm. rendelet



Ssz.
Ellenőrzött szakterület 

megnevezése Ellenőrzés tárgya
Ellenőrzés tárgyához 

kapcsolódó feladat rövid 
leírása

Ellenőrzés helyszíne
Ellenőrzés tervezett 

időpontja/ ellenőrzési 
időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel érintett, 
vizsgált időszak

Ellenőrzés 
módja

Ellenőrzés 
szempontrendszere 

(pl. jogszabályhely 
megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

1 Település- és 
környezetegészségügy

A folyamatosan és 
szezonálisan üzemelő 
medencés fürdőkkel 
kapcsolatos hatósági 
ellenőrzések elvégzése

A vonatkozó rendelet 
szerinti hatósági 
ellenőrzések, hatósági 
vízminőségellenőrző 
vizsgálatok végzése, 
valamint a szezon előtti és 
a szezonzáró jelentések 
küldése

Csongrád megye 
területén nyilvántartott 
valamennyi 

folyamatosan és 
szezonálisan üzemelő 
medencés fürdő

2018. május 1. - 
szeptember 5. 

2018. május 1. - szeptember 
5.

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel

A közfürdők 
létesítésének és 
üzemeltetésének 
közegészségügyi 
feltételeiről szóló 
37/1996. (X.18.) NM 

rendelet

2 Sugáregészségügy Egészségügyben vagy 
iparban használt 
lézerekkel kapcsolatos 
ellenőrzés 

A vonatkozó rendeletben 
foglaltak végrehajtásának 
ellenőrzése az illetékességi 
területen megyénként 
legalább 5 lézert 
alkalmazó munkahelyen, 
megyénként 1-1 egységnél 
helyszíni műszeres 
méréssel kiegészítve. 

Csongrád, Bács-Kiskun 
és Békés megye 
területén megyénként 
legalább 5 lézert 
alkalmazó munkahely 
ellenőrzése

2018. január 1. -  
december 31.

2018. január 1.  - december 
31.

Helyszíni 
ellenőrzés

A munkavállalókat érő 
mesterséges optikai 
sugárzás expozícióira 
vonatkozó minimális 
egészségi és 
biztonsági 
követelményekről 
szóló 22/2010. (V.7.) 
EüM rendelet

3 Járványügy A fekvőbeteg ellátó 
intézményekben 
működő  központi 
sterilizáló 
egységekben, illetve a 
fekvőbeteg szakellátás 
területén sterilizálási 
tevékenységet végző 
dolgozók szakmai 
képzettségének 
felmérése

A fekvőbeteg ellátó 
intézményekben működő  
központi sterilizáló 
egységekben a vezetők,  
valamint a dolgozók 
végzettségének, illetve a 
fekvőbeteg szakellátás 
területén sterilizálási 
tevékenységet végző 
dolgozók szakmai 
végzettségének felmérése

Csongrád megye 
területén lévő 
valamennyi fekvőbeteg 
ellátó egységben 
üzemelő központi 
sterilizáló

2018. február 01. - 
december 31.

2018. január 1.  - december 
31.

Kérdőíves 
felmérés

Az egészségügyi 
szolgáltatások 
nyújtásához szükséges 
szakmai 

minimumfeltételekről 
szóló 60/2003. (X.20.) 
ESZCSM rendelet

A kérdőív 2018. 
januárjában kerül 
kiküldésre.

4 Járványügy AFP surveillance 

megerősítése
A megerősített AFP 
surveillance keretében 
érkező heti jelentések 
validálása a jelentésre 
kötelezett fekvőbeteg 
intézmények helyszíni 
ellenőrzésével

Csongrád megye

területén lévő
valamennyi gyermek-

neurológiai szakellátást
és intenzív ellátást is

biztosító fekvőbeteg
intézmény 

2018. március 01. - 
augusztus 31.

2018. január 1.  - december 
31.

Helyszíni 
ellenőrzés 

A 18/1998. (VI.3.) 

NM rendelet és az 
1/2014. (I.16.) EMMI 

rendelet AFP-re 

vonatkozó előírásai 

Szervezeti egység: Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály



5 Megyei ápolási 
szakfelügyelet

Az otthoni szakápolási 
szolgálatok 
ápolásszakmai, 
személyi, tárgyi, 
szakmai környezeti 
feltételeinek, valamint 
szakmai 

tevékenységének 
ellenőrzése

A vonatkozó rendeletben 
előírt minimumfeltételek 
teljesítésének, a szakmai 
tevékenység 
megfelelőségének 
ellenőrzése. 

Szentes Járási Hivatal 
illetékességi területén 
működő valamennyi 
otthoni szakápolási 
szolgálat

2018. január 1.  - 
december 31. 

2018. január 1.  - december 
31.

Helyszíni 
ellenőrzés 
lefolytatása a 
járási 
egészségügyi 
igazgatási 
munkatárs 
bevonásával

1997. évi CLIV 
törvény, 60/2013. 
(X.20.) ESzCsm 

rendelet, valamint az 

OTFHÁT által később 
összeállításra kerülő 
jegyzőkönyv minta és 
kitöltési segédlet 

Tartós 
helyettesítés 
keretében

6 Megyei ápolási 
szakfelügyelet

Az otthoni hospice 

ellátás ápolásszakmai, 
személyi, tárgyi, 
szakmai környezeti 
feltételeinek, valamint 
a szakmai 

tevékenységének 
ellenőrzése 

A vonatkozó rendeletben 
előírt minimumfeltételek 
teljesítésének, a szakmai 
tevékenység 
megfelelőségének 
ellenőrzése. 

Szentes Járási Hivatal 
illetékességi területén 
működő valamennyi 
otthoni hospice ellátás

2018. január 1.  - 
december 31. 

2018. január 1.  - december 
31.

Helyszíni 
ellenőrzés 
lefolytatása a 
járási 
egészségügyi 
igazgatási 
munkatárs 
bevonásával

1997. évi CLIV 
törvény, 60/2013. 
(X.20.) ESzCsm 

rendelet, valamint az 

OTFHÁT EMMI által 
később összeállításra 
kerülő jegyzőkönyv 
minta és kitöltési 
segédlet 

Tartós 
helyettesítés 
keretében



Ssz.
Ellenőrzött szakterület 

megnevezése Ellenőrzés tárgya
Ellenőrzés tárgyához 

kapcsolódó feladat rövid 
leírása

Ellenőrzés helyszíne
Ellenőrzés tervezett 

időpontja/ ellenőrzési 
időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel 
érintett, vizsgált 

időszak
Ellenőrzés módja

Ellenőrzés 
szempontrendszere 

(pl. jogszabályhely 
megjelölése)

Egyéb információk Teljesítés

1 élelmiszerlánc felügyelet A létesítmények 
élelmiszer előállítói 
tevékenységének 
felülvizsgálata 
(biztonsági, minőségi)

A NÉBIH ÉTBI által 
kidolgozott cheklisták 
alapján helyszíni ellenőrzés 
végrehajtása, az ellenőrzés 
alrendszeri 

rögzítése.Működési 
engedélyezési eljárások 
keretében 
(ideiglenes/végleges) 
kötelező helyszíni ellenőrzés 
alapján a tevékenység 
végzésre feljogosító 
működési engedély kiadása.  

Engedélyköteles 
Élelmiszer-előállítók

Megyei hatáskörbe 
tartozó, kérelemre indult 
engedélyezési eljárás 
során, valamint 
kockázatbecslésen alapuló 
éves terv alapján.

2018.04.01.-

2019.03.31.

Helyszíni ellenőrzés az 
FVM-OÁIR 
alrendszerből letölteheő 
ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján.

2008. évi XLVI. 
törvény az az 
élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről 
4.§ i), 35.§; 
853/2004/EK rendelet 

az állati eredetű 
élelmiszerek különleges 
higiéniai szabályainak 
megállapításáról  4. cikk

 

Helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölteheő 
ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 
alapján/alrendszeri 
lekérdezés

2 élelmiszerlánc felügyelet A létesítmények 
élelmiszer előállítói 
tevékenységének 
felülvizsgálata 
(biztonsági, minőségi)

A NÉBIH ÉTBI által 
kidolgozott cheklisták 
alapján helyszíni ellenőrzés 
végrehajtása, az ellenőrzés 
alrendszeri rögzítése.

Nem Engedélyköteles 
Élelmiszer-előállítók

Kockázatbecslésen 
alapuló éves terv alapján, 
új vállalkozás esetén 30 
napon belül

2018.04.01.-

2019.03.31.

Helyszíni ellenőrzés az 
FVM-OÁIR 
alrendszerből letölteheő 
ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján.

2008. évi XLVI. 
törvény az az 
élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről 
4.§ i), 35.§

 

Helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölteheő 
ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 
alapján/alrendszeri 
lekérdezés

3 élelmiszerlánc felügyelet A létesítmények 
élelmiszer előállítói 
tevékenységének 
felülvizsgálata 
(biztonsági, minőségi)

A kistermelői élelmiszer 
előállításra vonatkozó 
jogszabály alapján helyszíni 
szemle, az ellenőrzés 
alrendszeri rögzítése.

Kistermelők Kockázatbecslésen 
alapuló éves terv alapján

2018.04.01.-

2019.03.31.

Helyszíni ellenőrzés. 2008. évi XLVI. 
törvény az az 
élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről 
4.§ i)
35.§
 

A megyei osztály 
kizárólag a növényi 
eredetű élelmiszert 
előállító kistermelők 
tevékenységét 
ellenőrzi.

Helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölteheő 
ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 
alapján/alrendszeri 
lekérdezés

Szervezeti egység: Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály



4 élelmiszerlánc felügyelet A létesítmények és 
vállalkozók élelmiszer- 
és takarmánybizonsági, 
járványügyi hatósági 
ellenőrzése

A NÉBIH ÉTBI által 
kidolgozott cheklisták 
alapján helyszíni ellenőrzés 
végrehajtása, az ellenőrzés 
alrendszeri rögzítése.

Takarmány előállító 
létesímények 

Kockázatbecslésen alpuló 
éves terv alapján, új 
vállalkozás esetén 30 
napon belül

2018.04.01.-

2019.03.31.

Helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölteheő 
ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

2008. évi XLVI. 
törvény az az 
élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről 
4.§ f)
 36.§

Helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölteheő 
ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 
alapján/alrendszeri 
lekérdezés

5 élelmiszerlánc felügyelet Élelmiszer- és 
Takarmányvizsgálati 
Monitoring   

A NÉBIH ÉTBI által kiadott 
éves mintvételi terv alapján 
történő mintavételezés, a 
minták laboratóriumi 
alrendszeri rögzítése.

Engedélyköteles és nem 
engedélyköteles 
élelmiszer előállítók; 
élelmiszer forgalmazók; 
takarmány előállító 
létesímények és 
forgalmazók; vendéglátó 
és közétkeztető 
létesítmények

Éves terv alapján, megyei 
havi bontásban

2018.04.01.-

2019.03.31.

mintavétel 2008. évi XLVI. 
törvény az az 
élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről 
4.§ f)
 35.§, 36.§

Mintavétel (NÉBIH 
által kiadott mintavételi 
jegyzőkönyvek)/alrends
zeri lekérdezés

6 élelmiszerlánc felügyelet Másodlagos hatósági 
ellenőrzés 

Élelmiszer, takarmány, 
gyógyszer nagy- és 
kiskereskedelmi egységeket, 
elosztó központokat, 
hűtőházakat és előállító 
létesítményeket - 
megkülönböztetéstől mentes, 
kockázatbecslésen alapuló 
vizsgálatokkal ellenőrzi az 
élelmiszerjog előírásainak 
való megfelelést a 
mintavételre is kiterjedően.

Élelmiszer 
előállítók/forgalmazók

Elsősorban gyanú esetén 2018.04.01.-

2019.03.31.

Helyszíni ellenőrzés a 
NÉBIH ÉTBI által 
kiadott ellenőrzési listák 
felhasználásával.

2008. évi XLVI. 
törvény az az 
élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről 
4.§ i); 3/2010. az 
élelmiszer-előállítással 
és -forgalmazással 
kapcsolatos 

adatszolgáltatásról és 
nyomonkövethetőségről 
3.§

 

Helyszíni ellenőrzés a 
központ által kiadott 
ellenőrzési forma 
felhasználásával

7 élelmiszerlánc felügyelet Állatgyógyászati 
termékekek és 
készítmények 
nagykereskedelmi 

forgalmazását végző 
vállalkozások

A NÉBIH ÉTBI által 
kidolgozott cheklisták 
alapján helyszíni ellenőrzés 
végrehajtása, az ellenőrzés 
alrendszeri rögzítése.

Nagykereskedelmi raktár Megyei hatáskörbe 
tartozó, kérelemre indult 
engedélyezési eljárás 
során, valamint 
kockázatbecslésen alapuló 
éves terv alapján.

2018.04.01.-

2019.03.31.

Helyszíni ellenőrzés a 
NÉBIH ÉTBI által 
kiadott ellenőrzési listák 
felhasználásával.

2008. évi XLVI. 
törvény az az 
élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről 
4.§ j), 128/2009. (X. 6.) 
FVM rendelet

az állatgyógyászati 
termékekről 66. §

Helyszíni ellenőrzés a 
központ által kiadott 
ellenőrzési forma 
felhasználásával



8 élelmiszerlánc felügyelet Állatkísérleti helyek és 
kísérleti állatok tartását 
végző helyek ellenőrzése

A NÉBIH ÉTBI által 
kidolgozott cheklisták 
alapján helyszíni ellenőrzés 
végrehajtása, az ellenőrzés 
alrendszeri rögzítése.

Kísérleti illetve tartási 
hely

Kockázatbecslésen 
alapuló éves terv alapján.

2018.04.01.-

2019.03.31.

Helyszíni ellenőrzés a 
NÉBIH ÉTBI által 
kiadott ellenőrzési listák 
felhasználásával.

1998. évi XXVIII. 
Törvény 26.§
az állatok védelméről és 
kíméletéről,40/2013. 
(II. 14.) Korm. rendelet

az állatkísérletekről 49. 
§.

Helyszíni ellenőrzés a 
központ által kiadott 
ellenőrzési forma 
felhasználásával

9 élelmiszerlánc felügyelet Magán állatorvosok 
törvényességi felügyelete

A NÉBIH ÉTBI által 
kidolgozott cheklisták 
alapján helyszíni ellenőrzés 
végrehajtása, az ellenőrzés 
alrendszeri rögzítése.

Állategészségügyi 
szolgáltató létesítmény

Kockázatbecslésen 
alapuló éves terv alapján.

2018.04.01.-

2019.03.31.

Helyszíni ellenőrzés a 
NÉBIH ÉTBI által 
kiadott ellenőrzési listák 
felhasználásával.

2008. évi XLVI. 
törvény az az 
élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről 
34. § (1) a) 

Helyszíni ellenőrzés a 
központ által kiadott 
ellenőrzési forma 
felhasználásával

10 élelmiszerlánc felügyelet Nem állami 
laboratóriumok 
ellenőrzése

A NÉBIH ÉTBI által 
kidolgozott cheklisták 
alapján helyszíni ellenőrzés 
végrehajtása, az ellenőrzés 
alrendszeri 

rögzítése.Működési 
engedélyezési eljárások 
keretében  

Nem állami laboratórium 
telephelye

Megyei hatáskörbe 
tartozó, kérelemre indult 
engedélyezési eljárás 
során, valamint 
kockázatbecslésen alapuló 
éves terv alapján.

2018.04.01.-

2019.03.31.

Helyszíni ellenőrzés a 
NÉBIH ÉTBI által 
kiadott ellenőrzési listák 
felhasználásával.

2008. évi XLVI. 
törvény az az 
élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről 
4. § (1) p) 

Helyszíni ellenőrzés a 
központ által kiadott 
ellenőrzési forma 
felhasználásával



Ssz.

Ellenőrzött 
szakterület 

megnevezése

Ellenőrzés 
tárgya

Ellenőrzés 
tárgyához 

kapcsolódó feladat 
rövid leírása

Ellenőrzés 
helyszíne

Ellenőrzés tervezett időpontja/ 
ellenőrzési időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel érintett, 
vizsgált időszak Ellenőrzés módja

Ellenőrzés 
szempontrendszere 

(pl. jogszabályhely 
megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

1
Termőföld 

hasznosítása 1

Termőföld 
hasznosítási, 
ideiglenes, 

mellékhasznosítá
si kötelezettség 

teljesítése

eljárás megindítása 
(kéremre, 
hivatalból)helyszini 
ellenőrzés, tényállás 
tisztázása döntés

CsMKH 

illetékességi 
területén a 
külterületi 
ingatlanok 

esetében

2018. április 01- 2018. november 
30. folyamatos 

2018. év helszíni szemle

 Hivatalból vagy 
bejelentés,megkeresés 

alapján,Termőföld 
védelméről szóló 

2007. évi CXXIX. Tv. 
5.§ 

2
Termőföld 
védelme 2

Termőföld 
engedély nélküli 

más célú 
hasznosítás

eljárás megindítása 
(kéremre, 
hivatalból)helyszini 
ellenőrzés, tényállás 
tisztázása döntés

CSMKH 

illetékességi 
területén a 
termőföld 
ingatlanok 

esetében

2018.01.01.-2018.12.31. 

folyamatos
2018. év helyszíni szemle/ortofotó/vázrajz 

záradékolása során

Hivatalból vagy 
bejelentés,megkeresés 

alapján, 2007. évi 
CXXIX. tv. 16-17. §

3
Termőföld 

hasznosítása 3

Termőföld 
újrahasznosítása, 

művelési ág 
változás 

bejelentése

eljárás megindítása 
(kéremre, 
hivatalból)helyszini 
ellenőrzés, tényállás 
tisztázása döntés

CsMKH 

illetékességi 
területén a 
külterületi 
ingatlanok 

esetében

2018.01.01.-2018.12.31. 

folyamatos
2018. év helyszíni szemle/ortofotó

Hivatalból vagy 
bejelentés,megkeresés 

alapján,2007. évi 
CXXIX. tv. 6.§, 1997. 

évi CXLI.tv., 
109/1999.(XII.29.) 

FVM rendelet

4
Földhasználati-
nyilvántartás 4

Földhasználat 
belejentése 

földhasználati 
nyilvántartásba 

eljárás megindítása 
(kéremre, 
hivatalból)helyszini 
ellenőrzés, tényállás 
tisztázása döntés

CsMKH 

illetékességi 
területén 
működő 

földhivatali 
osztályokon 

irodai 

ellenőrzés

2018.01.01.-2018.12.31. 

folyamatos
2018. év földhasználati nyilvántartás 

adatbázisából lekérdezés

Hivatalból végzett 
ellenőrzés, 2013. évi 

CCXII. Törvény., 
356/2007. (XII.23.) 

Korm. Rend

5

Parlagfű elleni 
közérdekű 

védekezés  5

Parlagfű elleni 
védekezés 
teljesítése

eljárás megindítása 
(kéremre, 
hivatalból)helyszini 
ellenőrzés, tényállás 
tisztázása döntés

CsMKH 

illetékességi 
területén a 
külterületi 
ingatlanok 

esetében

2018.07.01.-2018.10.15. 

folyamatos
2018.07.01.-2018.10.15. 

helyszíni szemle,FÖMI távérzékelési 
foltja

2008. évi XLVI.tv., 
221/2008.(VIII.30.) 

Korm. R

Szervezeti egység: Jogi és Hatósági Főosztály Földhivatali Osztály



6 Földmérés

Földmérési 
vállalkozók 
ellenőrzése 
(Földmérési 

szakfelügyeleti 
ellenőrzés 

keretén belül)

kataszteri földmérési 
tevékenység 
összhangjának és 
szakmai 

követelmények 
érvényesülésének 
ellenőrzése 
(jogosultság, 
bejelentési 
kötelezettség, 
szakmai szabályzatok 
betartása, minőségi 
követelmények, 
adatok jogszerű 
felhasználása)

 vállalkozás 
székhelyén

2018.01.01.-2018.12.31. 

folyamatos

2018.01.01.-2018.12.31. 

folyamatos
helyszíni szemle

2012. évi XLVI. Tv., 
383/2016. (XII.2.) 

Korm. Rendelet, 

52/2014(IV.29.) VM 

Rendelet, 19/2013 

(III.21.) VM rendelet

7 Földmérés

Vízszintes és 
magassági 
alappontok 

helyszínelése

a földmérési 
tevékenység alapjául 
szolgáló állami 
alapponthálózati 
pontok adatbázisában 
szereplő földmérési 
alappontok 

(földmérési jelek) és 
rájuk vonatkozó 
közérdekű használati 
jog bejegyzések 
ellenőrzése

CsMKH 

illetékességi 
területén lévő 

ingatlanok 

területén

2018.05.01.-2018.12.31. 

folyamatos

2018.01.01.-2018.12.31. 

folyamatos

helyszíni ellenőrző mérés, 
állagmegóvás

2012. évi XLVI. Tv., 
383/2016. (XII.2.) 

Korm. Rendelet, 

51/2014 (IV.29.)VM 

Rendelet

1 Törölve: 2018. július 12.
2 Törölve: 2018. július 12.
3 Törölve: 2018. július 12.
4 Törölve: 2018. július 12.
5 Törölve: 2018. július 12.



Ssz.
Ellenőrzött szakterület 

megnevezése
Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés tárgyához kapcsolódó 

feladat rövid leírása Ellenőrzés helyszíne
Ellenőrzés tervezett 

időpontja/ ellenőrzési 
időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel érintett, 
vizsgált időszak Ellenőrzés módja Ellenőrzés szempontrendszere (pl. 

jogszabályhely megjelölése)
Egyéb információk Teljesítés

1
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás Mártély Községi Gondozási Központ 

A működést engedélyez  szerv 
hivatalból ellen rzi, hogy az 
engedélyes a jogszabályokban és a 
szolgáltatói nyilvántartásban 
foglaltaknak megfelel en működik-e 
(a továbbiakban: rendes ellen rzés)

Mártély, Községház u. 17. 2018. február hó az ellen rzés id pontját megel z  
két év helyszíni ellen rzés

a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 
és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellen rzésér l szóló 369/2013. (X.24.) 
Korm. rendelet (továbbiakban Sznyr.) 36. § 
(1) bek.

2
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Mindszent Város Önkormányzata rendes ellen rzés Mindszent, Köztársaság tér 31. Mindszent, 

Köztársaság tér 16.
2018. február hó az ellen rzés id pontját megel z  

két év
helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

3
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális 
Otthon 

rendes ellen rzés
Tömörkény, Ifjúság utca 8.; Tömörkény, 
Pet fi u. 9/a. 
Tömörkény Szabadság tér 1.

2018. február hó az ellen rzés id pontját megel z  
két év helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátás

Derekegyház Község Önkormányzata rendes ellen rzés Derekegyház, Kossuth u. 4. 2018. február hó az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátás

Csongrád Megyei Napsugár Otthon rendes ellen rzés Kistelek, Kossuth u. 41. 2018. február hó az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

4
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Csongrád Megyei Napsugár Otthon 
Ásotthalmi Részlege rendes ellen rzés Ásotthalom, II. ker. 121. 2018. február hó az ellen rzés id pontját megel z  

két év helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek. Célvizsgálat is:nevelésbe 
vett kiskorúak

5
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Zsombó Nagyközség Önkormányzata rendes ellen rzés Zsombó, Alkotmány u. 3. 2018. február hó az ellen rzés id pontját megel z  

két év
helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

6
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Integrált Szociális Intézmény rendes ellen rzés Balástya, Rákóczi u. 5. 2018. március az ellen rzés id pontját megel z  

két év
helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

7
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás Algy i Egyesített Szociális Intézmény rendes ellen rzés Algy , Piac tér 17.   Algy , Búvár u. 1. 2018. március az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

8
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Ópusztaszer Község Önkormányzata rendes ellen rzés Ópusztaszer, Tóhajlat u. 130. 2018. március az ellen rzés id pontját megel z  

két év
helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

9
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Baks Községi Önkormányzat Gondozási 
Központ 

rendes ellen rzés Baks, F  u. 114. 2018. március az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

10
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Eperjes Község Önkormányzata rendes ellen rzés Eperjes, Pet fi u. 1. 2018. március az ellen rzés id pontját megel z  

két év
helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

11
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény 

rendes ellen rzés Sándorfalva, Szabadság tér 4/A.
Sándorfalva, Dózsa Gy. u. 33. 

2018. március az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

12
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 

rendes ellen rzés Zákányszék, Lengyel tér 1. 2018. március az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

13
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon rendes ellen rzés Szeged, Agyagos u. 45. 2018. március az ellen rzés id pontját megel z  
két év helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

Célvizsgálat: nevelésbe 
vett kiskorúak

14
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény

rendes ellen rzés Földeák, Zárda u. 2.
Óföldeák, Széchenyi u. 16.

2018. március helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

15
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Szermentes Sziget Alacsonyküszöbű 
Szolgáltatóház 

rendes ellen rzés Szeged, Becsei utca 3. 2018. március az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

16
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
Szociális Szolgáltató Központ rendes ellen rzés

Röszke, Felszabadulás 65.
Röszke, Rákóczi u. 22. 
Kübekháza, F  u. 32.
Deszk, Tempfli tér 7. és 10.
Újszentiván, Rét sor  9.
Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Újszentiván, Kossuth u. 19.
Tiszasziget, Szent Antal tér 10.

2018. április az ellen rzés id pontját megel z  
két év helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

17
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Hódmez vásárhelyi Többcélú Kistérségi 
Társulás Kapcsolat Központ 

rendes ellen rzés Mindszent, Köztársaság tér 16.
Mindszent, Iskola u. 72-74.

2018. április az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

18
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Árpádhalom Község Önkormányzata rendes ellen rzés Árpádhalom, Pet fi u. 17. 2018. április az ellen rzés id pontját megel z  

két év
helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

19
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ

rendes ellen rzés Öttömös, Béke u. 3. 
Pusztamérges, Pet fi u. 47. 

2018. április az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

20
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Ruzsai Gondozási Központ rendes ellen rzés Ruzsa, Szegedi út 8. 2018. április az ellen rzés id pontját megel z  

két év
helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

21
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Csongrád Megyei Napsugár Otthon 
Mórahalmi Id sek Otthona 

rendes ellen rzés Mórahalom, Szegedi út 1. 2018. április az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

22
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár 
és Faluház

rendes ellen rzés Apátfalva, Maros u. 39. 2018. április az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

23
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Szent Rozália Szolgálat rendes ellen rzés Szeged, Lechner tér 9. 2018. április az ellen rzés id pontját megel z  

két év
helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

24
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Közösségi Misszió Szolgáltató Centrum rendes ellen rzés Szeged, Zárda utca 7. 2018. április az ellen rzés id pontját megel z  

két év
helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

25
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási 
Központ rendes ellen rzés

Csongrád, Kossuth tér 7.   Csongrád, Síp u. 
3. 

Csongrád, Gr. Apponyi u. 5. 
Csongrád, F  u. 64. 

2018. május az ellen rzés id pontját megel z  
két év helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

26
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás Remény Szociális Alapszolgáltató Központ rendes ellen rzés
Csanytelek, Kossuth utca 39.  Csanytelek, 

Baross G. u. 2.  Felgy , Széchenyi út 2.  
Tömörkény Ifjúság u.8. 

2018. május az ellen rzés id pontját megel z  
két év helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

Szervezeti egység: Jogi és Hatósági Főosztály - Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi Osztály



27
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás Szentes Város Gondozási Központja rendes ellen rzés

Szentes, Horváth M. u. 10.
Szentes, Dózsa Gy. u. 86/A. 
Szentes, Munkás u. 54. 
Szentes, Nagyörvény u. 53. 

2018. május az ellen rzés id pontját megel z  
két év helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

28
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 

rendes ellen rzés Mórahalom, Zákányszéki út 21. 2018. május az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

29
Csongrád Megyei Napsugár Otthon Ruzsai 
Id sek Otthona 

rendes ellen rzés Ruzsa, Pipacs tér 9. 2018. május az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

30 Csanádalberti Község Önkormányzata rendes ellen rzés Csanádalberti, F  u. 30. 2018. május az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

31
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Sorsok Háza Szociális Intézmény rendes ellen rzés Hódmez vásárhely, Damjanich u 13. 2018. május az ellen rzés id pontját megel z  

két év
helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

32
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Napsugár Fejleszt ház Fogyatékkal Él k 
Nappali Intézménye 

rendes ellen rzés Mórahalom, József Attila utca 6. 2018. május az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

33
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye rendes ellen rzés Csongrád, Szent Imre u. 19. 2018. június az ellen rzés id pontját megel z  

két év
helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

34
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Pszichiátriai Betegek Nappali és Közösségi 
Ellátása 

rendes ellen rzés Csongrád, F  u. 74. 2018. június az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

35
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása rendes ellen rzés Csongrád, Templom u. 13/a. 2018. június az ellen rzés id pontját megel z  

két év
helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

36
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Sorsok Háza Szociális Intézmény rendes ellen rzés Makó, Csokonai u. 4. 2018. június az ellen rzés id pontját megel z  

két év
helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

37
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Ambrózfalva Község Önkormányzata rendes ellen rzés Ambrózfalva, Dózsa György u. 25. 2018. június az ellen rzés id pontját megel z  

két év
helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

38
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Krisztusban Hív  Nazarénus Gyülekezetek 
Id sek Otthona

rendes ellen rzés Szeged, Ybl M. u. 4. 2018. augusztus
az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

39
Klárafalva Község Önkormányzata 
Falugondnoki Szolgálat

rendes ellen rzés Klárafalva, Kossuth u. 171. 2018. augusztus
az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

40 Alternatív Támogató Szolgálat rendes ellen rzés Szeged, Veresács utca 17./B. 2018. augusztus
az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

41
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Fogyatékkal Él  Gyermekek Nappali 
Intézménye és „Makray” Iskola

rendes ellen rzés Szeged, Felh  utca 1./B. 2018. augusztus
az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

42
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Piroskavárosi Id sek Otthona rendes ellen rzés Csongrád, Szent Imre u. 19. 2018. szeptember

az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

43
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
Egyesített Szociális Intézmény
Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági 
Drogcentrum Rehabilitációs Centrum

rendes ellen rzés

Szatymaz, Kossuth utca 1. 2018. szeptember

az ellen rzés id pontját megel z  
két év helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

44
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Dr. Sipos Ferenc Parkerd  Otthon rendes ellen rzés Szentes, Kováts Károly u. 3. 2018. szeptember

az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

45
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ rendes ellen rzés

Forráskút, F  u. 74. 
Üllés, Radnai u. 22. 2018. szeptember

az ellen rzés id pontját megel z  
két év helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

46
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Aranysziget Otthon rendes ellen rzés Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9. 2018. szeptember

az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

47 Óföldeák Község Önkormányzata rendes ellen rzés Óföldeák, Széchenyi u. 16. 2018. szeptember
az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

48
Hód-Drog Szenvedélybetegek 
Alacsonyküszöbű Ellátása Hódmez vásárhely 
és Kistérségében 

rendes ellen rzés
Hódmez vásárhely, Serháztér utca 6. 2018. szeptember

az ellen rzés id pontját megel z  
két év helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

49
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Támaszpont Szenvedélybetegek Közösségi 
Ellátása

rendes ellen rzés Szentes, Csongrádi út 2. 2018. szeptember
az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

50
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Szegedi sz Id sotthon rendes ellen rzés Szeged, Zákány utca 25. 2018. október

az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

51
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény
Szociális Ápoló otthon Gondviselés a Háza

rendes ellen rzés

Csongrád, Vasút u. 92. 2018. október

az ellen rzés id pontját megel z  
két év helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

52
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Hódmez vásárhelyi Többcélú Kistérségi 
Társulás Kapcsolat Központ rendes ellen rzés

Hódmez vásárhely, Serház tér u. 6.    
Mindszent, K rösi Csoma S. u. 1. 2018. október

az ellen rzés id pontját megel z  
két év helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

53
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 

rendes ellen rzés Mórahalom, Bercsényi út 564/17. 2018. október
az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

54
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás Mórahalom Városi Önkormányzat rendes ellen rzés
Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Mórahalom, Zákányszéki út 21. 2018. október

az ellen rzés id pontját megel z  
két év helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

55
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Aranysziget Otthon Nagymágocsi 
Kastélyotthona 

rendes ellen rzés Nagymágocs, Szentesi út 2. 2018. október
az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

56
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Támogató Szolgálat rendes ellen rzés Szeged, Budapesti krt. 12./B. fszt. 2. 2018. október

az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

57
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Csengele Község Önkormányzata rendes ellen rzés Csengele, Pet fi u. 13 2018. november

az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

58
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Bálint Sándor Szeretetotthon rendes ellen rzés Szeged, Harmat u. 2-4 2018. november

az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

59
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Kálvária Véd otthon rendes ellen rzés Szeged, Kálvária sgt. 108. 2018. november

az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

60
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata rendes ellen rzés
Ásotthalom, Szent István tér 1. 
Ásotthalom, Királyhalmi u. 2-6. 2018. november

az ellen rzés id pontját megel z  
két év helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

61
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Pusztamérges Község Önkormányzata rendes ellen rzés Pusztamérges, Móra tér 2. 2018. november

az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

62
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Öttömös Község Önkormányzata rendes ellen rzés Öttömös, F  u. 12. 2018. november

az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

63
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Csongrád Megyei Szivárvány Otthon 
Óföldeáki Návay Aranka Id sek Otthona

rendes ellen rzés Óföldeák, Návay L. u. 2. 2018. november
az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.



64
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Kövegy Község Önkormányzata Falugondnoki 
Szolgálat

rendes ellen rzés Kövegy, Kossuth u. 29. 2018. november
az ellen rzés id pontját megel z  
két év

helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

65
személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátás
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása ESZI 
hajléktalan krízisellátás

rendes ellen rzés
Szeged, Indóház tér 3.
Szeged, Bajai út 9.
Szeged, Moszkvai krt 3. 2018. december

az ellen rzés id pontját megel z  
két év helyszíni ellen rzés Sznyr. 36. § (1) bek.

Sznyr. 36. § (1) bek.



Ssz.

Ellenőrzött 
szakterület 

megnevezése
Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés tárgyához 
kapcsolódó feladat 

rövid leírása
Ellenőrzés helyszíne

Ellenőrzés tervezett 
időpontja/ ellenőrzési 

időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel érintett, 
vizsgált időszak

Ellenőrzés 
módja

Ellenőrzés 
szempontrendszere 

(pl. jogszabályhely 
megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (család- és gyermekjóléti 
szolgálat):1. * Zákányszék, Dózsa György u. 44. 2018. február hó

2. * Ásotthalom, Királyhalmi u. 2-6. 2018. február hó
3. * Mórahalom, Röszkei u. 2. 2018. február hó
4. * Pusztamérges, Petőfi u. 47. 2018. február hó
5. * Ruzsa, Szegedi u. 8. 2018. február hó
6. * Öttömös, Béke u. 3. 2018. február hó
7. * Forráskút, Fő u. 74. 2018. február hó
8. * Üllés, Radnai u. 22. 2018. február hó
9. * Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18. (család- és gyermekjóléti központ) 2018. február hó

10.
Makó, Deák F. u. 57. (család- és gyermekjóléti központ és család- és 
gyermekjóléti szolgálat) 2018. február hó

11. Maroslele, Petőfi u. 4. 2018. február hó

12.
Csongrád, Kis-Tisza u. 4. (család- és gyermekjóléti központ és család- és 
gyermekjóléti szolgálat) 2018. március hó

 Alsó-Tisza menti Önkormányzati Társulás:
13. * Csanytelek, Baross G. u. 2. 2018. március hó
14. * Felgyő, Széchenyi u. 2. 2018. március hó
15. * Tömörkény, Ifjúság u. 8. 2018. március hó
16. Bordány, Kossuth u. 53/2. 2018. április hó
17. Algyő, Piac tér 17. 2018. április hó
18. Sándorfalva, Szabadság tér 4/A. 2018. április hó
19. Szegvár, Hunyadi J. u. 27. (ellátási területként.: Derekegyház) 2018. május hó
20. Fábiánsebestyén, Szabadság u. 1. ((ellátási területként.: Eperjes) 2018. május hó

Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása (család- és gyermekjóléti 
szolgálat):

21. * Kistelek, Tisza u. 1. 2018. június hó
22. * Baks, Fő u. 114. 2018. június hó
23. * Balástya, Rákóczi u. 5. 2018. június hó
24. * Csengele, Petőfi u. 13. 2018. június hó
25. * Ópusztaszer, Felszabadulás u. 30. 2018. június hó
26. * Pusztaszer, Kossuth u. 49. 2018. június hó
27. * Kistelek, Kossuth u. 1. (család- és gyermekjóléti központ) 2018. június hó

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás (család- és gyermekjóléti 
szolgálat)

28. * Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 70. 2018. július hó
29. *Mindszent, Köztársaság tér 16. 2018. július hó
30. * Székkutas, Vásárhelyi út 14. 2018. július hó
31. * Mártély, Fő u. 49. 2018. július hó

32.
* Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 70. (család- és 
gyermekjóléti központ) 2018. július hó

Szentes Város Önkormányzata:
33. * Gyermekek Átmeneti Otthona (Szentes, Munkácsy M. u. 3.) 2018. augusztus hó
34. * Családok Átmeneti Otthona (Szentes, Koszta J. u. 7/A.) 2018. augusztus hó
35. Gyermekek Átmeneti Otthona (Csongrád, Széchenyi u. 29.) 2018. augusztus hó

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (ESZI):
36. * Gyermekek Átmeneti Otthona (Szeged, Kapisztrán u. 60.) 2018. szeptember hó
37. * Családok Átmeneti Otthona (Szeged, Kapisztrán u. 60.) 2018. szeptember hó

Szervezeti egység: Jogi és Hatósági Főosztály - Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi Osztály (gyermekvédelem)

gyermekjóléti 
alapellátások: 
gyermekjóléti 
szolgáltatás

család- és gyermekjóléti 
szolgálat és család- és 
gyermekjóléti központ

helyszíni 
ellenőrzés

a szociális, 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 

szolgáltatók, 
intézmények és 

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

Korm. rendelet 

(továbbiakban Sznyr.) 
36. § (1) bek.

gyermekek 

átmeneti 
gondozása

gyermekek átmeneti 
otthona és családok 

átmeneti otthona

A működést 
engedélyező szerv 

hivatalból ellenőrzi, 
hogy az engedélyes a 
jogszabályokban és a 

szolgáltatói 
nyilvántartásban 

foglaltaknak 

megfelelően működik-e

az ellenőrzés időpontját 
megelőző három év



Ssz.

Ellenőrzött 
szakterület 

megnevezése
Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés tárgyához 
kapcsolódó feladat 

rövid leírása
Ellenőrzés helyszíne

Ellenőrzés tervezett 
időpontja/ ellenőrzési 

időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel érintett, 
vizsgált időszak

Ellenőrzés 
módja

Ellenőrzés 
szempontrendszere 

(pl. jogszabályhely 
megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata:
1. * Szentmihályi Bölcsőde (Szeged, Óvoda u. 2.) 2018. február hó
2. * Vedres Utcai Bölcsőde (Szeged, Vedres u. 15.) 2018. február hó
3. * Csillag Téri Bölcsőde (Szeged, Tünde tér 2-4.) 2018. február hó
4. Biztos Kezdet Napsugár Gyerekház (Mórahalom, József Attila u. 6.) 2018. február hó
5. Kipp-Kopp Biztos Kezdet Gyerekház (Kistelek, Ifjúság tér 4.) 2018. február hó
6. Kölyöksziget Bölcsőde (Szeged, Szabadkai u. 18.) 2018. március hó

DÉLI HORIZONT Szülők, Gyermekek, Fiatalok a Holnapért Egyesület:
7. * Tótágas Családi Bölcsőde (Szeged, Verseny u. 7.) 2018. március hó
8. * Szitakötő Családi Bölcsőde (Szeged, Verseny u. 7.) 2018. március hó

Pirinkó Családi Napközi és Játszóház Közhasznú Alapítvány:
9. * Pirinkó Családi Bölcsőde 1. (Szeged, Fogarasi u. 16/B.) 2018. március hó
10. * Pirinkó Családi Bölcsőde 2. (Szeged, Fogarasi u. 16/B.) 2018. március hó
11 Mustármag Családi Bölcsőde (Szeged, Honvéd tér 1.) 2018. március hó

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás
12. * Bölcsőde (Hódmezővásárhely, Hóvirág u. 7.) 2018. április hó
13. * Bölcsőde (Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 6..) 2018. április hó
14. Vitalcenter Tündérkert Játszóház (Szentes, Arany János u. 15.) 2018. április hó

Szivárvány a Gyermekekért Egyesület:
15. * Szivárvány Családi Bölcsőde (Szeged, Agyagos u. 53.) 2018. április hó
16. * Százszorszép Családi Bölcsőde (Szeged, Agyagos u. 53.) 2018. április hó
17. Szivárvány Református Bölcsőde (Makó, Kálvin tér 4.) 2018. május hó
18. Makó Kálvin téri Bölcsőde (Makó, Kálvin tér 6.) 2018. május hó

Napsugár Fejlesztő Egyesület:
19. * Bogyókák Családi Bölcsőde (Sándorfalva, Ady E. u. 18.) 2018. május hó
20. * Babócák Családi Bölcsőde (Sándorfalva, Sövényházi út 15.) 2018. május hó
21. Ringat-Lak Családi Bölcsőde (Deszk, József A. u. 38.) 2018. május hó
22. Szegedi Közösségi Ház (Szeged, Szövetkezeti u. 3.) 2018. május hó
23. Pöttömőrző Családi Bölcsőde (Szeged, Kálvária sgt. 35. I/4.) 2018. június hó
24. Vackor Családi Bölcsőde (Szegvár, Malom u. 20.) 2018. június hó
25. Mikkamakka Játszóház (Játéktár) (Hódmezővásárhely, Andrássy u. 54.) 2018. július hó

Mosolygó Arc Alapítvány:
26. * Teddy Családi Bölcsőde (Szeged, Bokányi D. u. 34.) 2018. október hó
27. * Teddy 2. Családi Napközi (Szeged, Bokányi D. u. 34.) 2018. október hó

Hetednapi Adventista Egyház:
28. * Csipet Csapat Családi Bölcsőde (Hódmezővásárhely, Bercsényi u. 31.) 2018. október hó
29. * Napraforgó Családi Bölcsőde (Hódmezővásárhely, Bercsényi u. 31.) 2018. október hó

„VÁR-LAK” Gyermekjóléti Közhasznú Alapítvány:
30. * VÁR-LAK Családi Bölcsőde (Hódmezővásárhely, Nyárfa u. 125.) 2018. október hó
31. * TÖRPIKÉK Családi Bölcsőde (Hódmezővásárhely, Nyárfa u. 125.) 2018. október hó
32. Csiga-Bölcsi Családi Bölcsőde (Csongrád, Fohász u. 4.) 2018. november hó

Ssz.

Ellenőrzött 
szakterület 

megnevezése
Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés tárgyához 
kapcsolódó feladat 

rövid leírása
Ellenőrzés helyszíne

Ellenőrzés tervezett 
időpontja/ ellenőrzési 

időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel érintett, 
vizsgált időszak

Ellenőrzés 
módja

Ellenőrzés 
szempontrendszere 

(pl. jogszabályhely 
megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

Szeged-Csanádi Egyházmegye: 
1. * Csanádpalota 1. számú lakásotthon (Csanádpalota, Kossuth u. 16.) 2018. március hó
2. * Csanádpalota 2. számú lakásotthon (Csanádpalota, Kossuth u. 31.) 2018. március hó

Sznyr. 36. § (1) bek. 

Szervezeti egység: CsMKH Jogi és Hatósági Főosztály - Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi Osztály

gyermekvédelm
i szakellátás 

otthont nyújtó ellátás, 
utógondozói ellátás és 

területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatás 

A működést 
engedélyező szerv 

hivatalból ellenőrzi, 
hogy az engedélyes a 
jogszabályokban és a 

szolgáltatói 
nyilvántartásban 

megfelelően működik-e

az ellenőrzés időpontját 
megelőző egy év

helyszíni 
ellenőrzés

helyszíni 
ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. 
b) pont

az ellenőrzés időpontját 
megelőző két év

Szervezeti egység: CsMKH Jogi és Hatósági Főosztály - Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi Osztály

gyermekjóléti 
alapellátások: 

gyermekek 

napközbeni 
ellátása

(/bölcsődei ellátás: 
bölcsőde, mini bölcsőde, 

családi bölcsőde/; 
alternatív napközbeni 
ellátás, napközbeni 
gyermekfelügyelet) 

A működést 
engedélyező szerv 

hivatalból ellenőrzi, 
hogy az engedélyes a 
jogszabályokban és a 

szolgáltatói 
nyilvántartásban 

foglaltaknak 

megfelelően működik-e



3.
SzGyF Szegedi Dr. Waltner K. Otthon Gyermekotthona és Nevelőszülői 
Hálózata (Szeged, Bölcsőde u. 3.) 2018. április hó
Szeged-Csanádi Egyházmegye :

4. * Lakásotthon (Szegvár, Kórógy u. 81.) 2018. június hó
5. * Lakásotthon (Hódmezővásárhely, Béla cigány u. 17.) 2018. június hó
6. * Dr. Foltán József Lakásotthon (Szeged, Budai N. A. u. 51.) 2018. augusztus hó

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság:

7.
* Szegedi Dr. Waltner K. Otthon Különleges Gyermekotthona 
(Hódmezővásárhely, Klauzál u. 12.) 2018. szeptember hó

8. * Szegedi Dr. Waltner K. Otthon I. sz. Lakásotthona (Makó, Ráday u. 5.) 2018. szeptember hó
9. * Szegedi Dr. Waltner K. Otthon II. sz. Lakásotthon (Makó, Szt. Lőrinc u. 6.) 2018. szeptember hó

10.
* Szegedi Dr. Waltner K. Otthon III. sz. Lakásotthon (Ópusztaszer, Komócsin 
u. 1.) 2018. szeptember hó
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság:

11.
* Szegedi Dr. Waltner K. Otthon Szentesi Gyermekotthona (Szentes, Deák F. 
u. 52-54.) 2018. október hó

12.
* Szegedi Dr. Waltner K. Otthon Szentesi Gyermekotthona (Szentes, Deák F. 
u. 52-54.) 2018. október hó

13.
SOS Gyermekfalu Program Orosháza Szegedi Ifjúsági Ház (Szeged, Zágráb u. 
11.) 2018. november hó

14. Csongrád Megyei TEGyESz (Szeged, Bal fasor 6.) 2018. november hó
15. Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató (Szeged, Bal fasor 6.) 2018. november hó

Sznyr. 36. § (1) bek. 
a) pont

gyermekvédelm
i szakellátás 

otthont nyújtó ellátás, 
utógondozói ellátás és 

területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatás 

A működést 
engedélyező szerv 

hivatalból ellenőrzi, 
hogy az engedélyes a 
jogszabályokban és a 

szolgáltatói 
nyilvántartásban 

foglaltaknak 

megfelelően működik-e

az ellenőrzés időpontját 
megelőző egy év

helyszíni 
ellenőrzés



Ssz.
Ellenőrzött szakterület 

megnevezése Ellenőrzés tárgya
Ellenőrzés tárgyához 

kapcsolódó feladat rövid 
leírása

Ellenőrzés helyszíne
Ellenőrzés tervezett 

időpontja/ ellenőrzési 
időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel érintett, 
vizsgált időszak

Ellenőrzés 
módja

Ellenőrzés szempontrendszere (pl. 
jogszabályhely megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

1
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

CH-PLUSSZ-2000 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 6750 Algyő, Ipartelep 
01884/2. hrsz.

12 nap / 2013.01.01-től / 
2018. I. félév 2013.01.01-2017.12.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

2
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

AGROMAG Mezőgazdasági Termékelőállító, Forgalmazó és Szolgáltató Kft. 6726 
Szeged, Jósika utca 13.

10 nap / 2013.04.01-től / 
2018. I. félév 2013.04.01-2018.03.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

3
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

MÁK CSONGRÁD MEGYEI IGAZGATÓSÁG  KKV. FIN. KÖR 6720 Szeged, 
Széchenyi tér 9.

10 nap / 2013.04.01-től / 
2018. I. félév 2013.04.01-2017.10.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

4
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 20 nap / 2013.05.01-től / 
2018. I. félév 2013.05.01-2017.12.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

5
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Szegedi Rendészeti Szakgimnázium 6724 Szeged, Bajai út 14. 1 nap / 2013.05.01-től / 2018. 
I. félév 2013.05.01-2018.04.30.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

felkérés 
(belföldi 
jogsegély)

Szervezeti egység: Jogi és Hatósági Főosztály Társadalombiztosítási Osztály



6
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Délalföldi Kertészek Zöldség-Gyümölcs Termelői és Értékesítő Mezőgazdasági 
Szövetkezete 6600 Szentes, Szarvasi út 3. B. ép.

9 nap / 2013.09.01-től / 2018. 
I. félév 2013.09.01-2017.12.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

7
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

ROBA TISZA Kft. 6640 Csongrád, Bútorgyár utca 1. 8 nap / 2013.10.01-től / 2018. 
I. félév 2013.10.01-2018.01.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

8
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

TAUGÉP Gumiipari Gépgyártó és Kereskedelmi Kft. 6772 Deszk, Alkotmány utca 13. 10 nap / 2013.11.01-től / 
2018. I. félév 2013.11.01-2018.03.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

9
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. 6722 Szeged, Guttenberg utca 25-27. 1 nap / 2013.11.01-től / 2018. 
I. félév 2013.11.01-2018.10.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

10
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

ÁRPÁD-AGRÁR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 6600 Szentes, Apponyi 
tér 12.

12 nap / 2014.02.01-től / 
2018. I. félév 2014.02.01-2018.02.28.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

11
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

"TE-DI TRADE" Kereskedelmi Kft. 6728 Szeged, Back Bernát utca 6. 10 nap / 2014.02.01-től / 
2018. I. félév 2014.02.01-2018.01.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.



12
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

ALUKONSTRUKT Kft. 6728 Szeged, Budapesti út 8. 8 nap / 2014.03.01-től / 2018. 
I. félév 2014.03.01-2018.01.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

13
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Imerys Magyarország Tűzállóanyaggyártó Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 
7.

10 nap / 2014.04.01-től / 
2018. I. félév 2014.04.01-2018.01.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

14
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 6900 Makó, Rákosi út 3. 2 nap / 2014.04.01-től / 2018. 
I. félév 2014.04.01-2018.06.30.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

felkérés 
(belföldi 
jogsegély)

15
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

FLÓRATOM Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6728 Szeged, 
Külterület 35.

10 nap / 2014.05.01-től / 
2018. I. félév 2014.05.01-2018.03.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

16
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Délalföldi Erdészeti Zrt. 6721 Szeged, Zsótér utca 4/B. 12 nap / 2014.05.01-től / 
2018. I. félév 2014.05.01-2018.03.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

17
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

VÁLL-KER Vállalkozói és Kereskedelmi Kft. 6900 Makó, Návay Lajos tér 8. 12 nap / 2014.05.01-től / 
2018. I. félév 2014.05.01-2018.04.30.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.



18
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Szeremlei Sámuel Református Óvoda 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. Utca 13. 3 nap / 2014.06.01-től / 2018. 
I. félév 2014.06.01-2018.03.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

19
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

SOLE-MiZo Zrt. 6728 Szeged, Budapesti út 6. 12 nap / 2014.06.01-től / 
2018. I. félév 2014.06.01.-2018.05.30.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

20
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Makói-Fémipari Kereskedelmi Kft. 6900 Makó, Honvéd 4. 8 nap / 2014.08.01-től / 2018. 
II. félév 2014.08.01-2018.06.30.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

21
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Héjja Testvérek Kft. 6640 Csongrád, Tanya 248. 8 nap / 2014.08.01-től / 2018. 
II. félév 2014.08.01-2018.06.30.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

22
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

GLB Alkatrészgyártó és Szerelőipari Vállalkozási Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 44. 8 nap / 2014.09.01-től / 2018. 
II. félév 2014.09.01-2018.06.30.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

23
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Szegedi Közlekedési Kft. 6720 Szeged, Zrínyi utca 4-8. 14 nap / 2014.09.01-től / 
2018. II. félév 2014.09.01-2018.07.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.



24
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Szegedi Öntöde Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 65-67. 8 nap / 2014.10.01-től / 2018. 
II. félév 2014.10.01-2018.07.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

25
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

ContiTech Rubber Industrial Kft. 6728 Szeged, Budapesti út 10. 1 nap / 2014.10.01-től / 2018. 
II. félév 2014.10.01-2018.12.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

26
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

PICK Gyermeknevelési Alapítvány 6725 Szeged, Szabadkai út 18. 2 nap / 2014.10.01-től / 2018. 
II. félév 2014.10.01-2018.09.30.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

27
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Csanyteleki Agrár Szövetkezet 6644 Csanytelek, Tiszai utca18/A. 4 nap / 2014.10.01-től / 2018. 
II. félév 2014.10.01-2018.08.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

28
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 6728 Szeged, Városgazda sor 1. 5 nap / 2014.11.01-től / 2018. 
II. félév 2014.11.01-2018.06.30.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

29
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 6726 Szeged, Bal fasor 6. 14 nap / 2014.11.01-től / 
2018. II. félév 2014.11.01-2018.07.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.



30
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Clarisseum Református Óvoda 6721 Szeged, Kálvin tér 2. 4 nap / 2014.11.01-től / 2018. 
II. félév 2014.11.01-2018.08.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

31
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88. 12 nap / 2014.11.01-től / 
2018. II. félév 2014.11.01-2018.10.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

32
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Szikszai György Református Iskola 6900 Makó, Szikszai utca 4. 4 nap / 2014.11.01-től / 2018. 
II. félév 2014.11.01-2018.11.30.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

33
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

NKM Áramhálózati Kft. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66. 12 nap / 2014.11.01-től / 
2018. II. félév 2014.12.01-2018.11.30.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

34
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 6722 Szeged, Dáni János utca 14-16. 10 nap / 2015.01.01-től / 
2018. II. félév 2015.02.01-2018.08.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

35
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Szeged-Csanádi Egyházmegye 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. 10 nap / 2015.02.01-től / 
2018. II. félév 2015.02.01-2018.11.30.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.



36
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Bodrogi Bau Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás utca 38. 8 nap / 2015.02.01-től / 2018. 
II. félév 2015.02.01-2018.09.30.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

37
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

CSOMIÉP Beton, Melior Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Makói út 8 nap / 2015.02.01-től / 2018. 
II. félév 2015.02.01-2018.10.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

38
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Hód-Mezőgazda Zrt. 6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 2. 12 nap / 2015.02.01-től / 
2018. II. félév 2015.02.01-2018.11.30.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

39
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Árpád-Masterplant Kft. 6600 Szentes, Apponyi tér 12. 6 nap / 2015.02.01-től / 2018. 
II. félév 2015.02.01-2018.09.30.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

40
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Szentesi Paradicsom Kft. 6600 Szentes, Apponyi tér 12. 8 nap / 2015.02.01-től / 2018. 
II. félév 2015.02.01-2018.10.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

41
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

Pankotai Agrár Zrt. 6600 Szentes, Klauzál utca 17. 8 nap / 2015.02.01-től / 2018. 
II. félév 2015.02.01-2018.11.30.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.



42
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
soros átfogó ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt. 6728 Szeged, Zsámbokréti sor 1/A. 10 nap / 2015.03.01-től / 
2018. II. félév 2015.03.01-2018.11.30.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

43
Társadalombiztosítási 

Kifizetőhely
záró ellenőrzés

kifizetőhelyi ügyviteli feladatok 
(biztosítási kötelezettség 
elbírálása, nyilvántartása, 
adatszolgáltatás,ellátások 
megállapítása, folyósítása, 
elszámolásának) vizsgálata.

PILLÉR Takarékszövetkezet 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. 12 nap / 2015.03.01-től / 
2018. II. félév 2015.03.01-2017.12.31.

helyszíni 
ellenőrzés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.

(XII. 1.) kormányrendelet, továbbá a

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §
bekezdései alapján végezzük.

44 Foglalkoztató célellenőrzés 

Adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésével, nyugdíjbiztosítási 

nyilvántartások adatai 
megbízhatóságával kapcsolatos 

célellenőrzések. 

Foglalkoztató székhelye, nyilvántartások, okmányok őrzésének helye, Jogi és Hatósági 
Főosztály Társadalombiztosítási Osztályának telephelye

2018.01.01.-2018.12.31.
Adatszogáltatási életút 
fügvényében iratbetekintés

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás 
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 
1997. évi LXXX. tövény 100. §

12 db 

célellenőrzés



Ssz.

Ellenőrzött 
szakterület 

megnevezése
Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés tárgyához 
kapcsolódó feladat 

rövid leírása

Ellenőrzés 
helyszíne

Ellenőrzés tervezett időpontja/ 
ellenőrzési időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel érintett, 
vizsgált időszak

Ellenőrzés 
módja

Ellenőrzés szempontrendszere (pl. 
jogszabályhely megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

1 ingatlannyilvántartás

Az ellenőrzés tárgya az
ingatlannyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI.

Törvény alapján a
Csongrád Megyei

TakarNet felhasználók
adatlekérdezései

jogszerűségének és a
biztonsági előírások

betartásának ellenőrzése.

Az ellenőrzés előzetes 
értesítés
megküldésével a 
TakarNet

felhasználó telephelyén 
történik.

Csongrád Város
Önkormányzata negyedévente negyedéves időintervallum személyesen

1997. évi CXLI. Törvény, 109/1999. 
(XII.29.) FVM rendelet , 2004. évi 
CXL.

törvény , 1996. évi LXXXV. Törvény, 
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet,

63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM 
együttes rendelet, 155/2009. (XI. 16.) 
FVM

rendelet, 207/2006. (X.16.) Korm. 

rendelet

2 ingatlannyilvántartás

Az ellenőrzés tárgya az
ingatlannyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI.

Törvény alapján a
Csongrád Megyei

TakarNet felhasználók
adatlekérdezései

jogszerűségének és a
biztonsági előírások

betartásának ellenőrzése.

Az ellenőrzés előzetes 
értesítés
megküldésével a 
TakarNet

felhasználó telephelyén 
történik.

Bodorné dr. 
Versegi Rita

negyedévente negyedéves időintervallum személyesen

1997. évi CXLI. Törvény, 109/1999. 
(XII.29.) FVM rendelet , 2004. évi 
CXL.

törvény , 1996. évi LXXXV. Törvény, 
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet,

63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM 
együttes rendelet, 155/2009. (XI. 16.) 
FVM

rendelet, 207/2006. (X.16.) Korm. 

rendelet

3 ingatlannyilvántartás

Az ellenőrzés tárgya az
ingatlannyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI.

Törvény alapján a
Csongrád Megyei

TakarNet felhasználók
adatlekérdezései

jogszerűségének és a
biztonsági előírások

betartásának ellenőrzése.

Az ellenőrzés előzetes 
értesítés
megküldésével a 
TakarNet

felhasználó telephelyén 
történik.

Csanytelek

Község
Önkormányzata

negyedévente negyedéves időintervallum személyesen

1997. évi CXLI. Törvény, 109/1999. 
(XII.29.) FVM rendelet , 2004. évi 
CXL.

törvény , 1996. évi LXXXV. Törvény, 
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet,

63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM 
együttes rendelet, 155/2009. (XI. 16.) 
FVM

rendelet, 207/2006. (X.16.) Korm. 

rendelet

Szervezeti egység: Csongrádi Járási Hivatal Földhivatali Osztály



4 ingatlannyilvántartás

Az ellenőrzés tárgya az
ingatlannyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI.

Törvény alapján a
Csongrád Megyei

TakarNet felhasználók
adatlekérdezései

jogszerűségének és a
biztonsági előírások

betartásának ellenőrzése.

Az ellenőrzés előzetes 
értesítés
megküldésével a 
TakarNet

felhasználó telephelyén 
történik.

Tömörkényi
Közös
Önkormányzati
Hivatal

negyedévente negyedéves időintervallum személyesen

1997. évi CXLI. Törvény, 109/1999. 
(XII.29.) FVM rendelet , 2004. évi 
CXL.

törvény , 1996. évi LXXXV. Törvény, 
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet,

63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM 
együttes rendelet, 155/2009. (XI. 16.) 
FVM

rendelet, 207/2006. (X.16.) Korm. 

rendelet

5. Ingatlannyilvántartás

földátruházási biztonsági
okmánnyal összefüggő

kötelezettségek
ellenőrzése

A földátruházási 
okmányok, így
különösen az általunk 
értkesítettek,
jogszerű 
felhasználásának, 
szigorú
elszámolásáról, illetve a
továbbszolgáltatások
dokumentáltságának, az 
előírások
betartásának 
ellenőrzésére a
területileg illetékes 
fővárosi és
megyei 

kormányhivatalok –
földhivatali főosztálya - 
és az illetékes
járási hivatalok – 
földhivatali
osztályainak - 
bevonásával jogosult.

A felhasználás
helyszíne

2017. év április, július,
október, 2018 év január

2017. év megfelelő
negyedévei

a föld tulajdonjogának átruházását, 
vagy a föld tulajdonjogát érintő más 
írásba foglalt jogügyletet tartalmazó 
papír alapú okmány biztonsági 
kellékeiről és kibocsátásainak 
szabályairól 47/2014. (II. 26.) Korm. 
Rendelet

6. Ingatlan-nyilvántartás

A Földforgalmi 
törvényben 

meghatározott szerzési 
feltételek, illetve 

korlátozások, és tilalmak 
betartásának 

mezőgazdasági 
igazgatási szerv általi 

ellenőrzése

A mező- és 
erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. 
évi CXXII. törvény 62. § 
alapján annak 
ellenőrzése, hogy a 
tulajdonos, illetve 

földhasználó betartja-e a 
szerzéshez vállalt és 
előírt kötelezettségeket.

Csongrádi Járási
Hivatal

illetékességi
területe
(Csongrád,
Csanytelek,

Tömörkény,
Felgyő
települések)

folyamatos folyamatos
helyszíni 
ellenőrzés

a mező és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 
törvény 88. § 



7. földvédelem hasznosítási
kötelezettség teljesítése

A határszemle keretén 
belül
lefolytatásra kerülő 
hasznosítási,
ideiglenes hasznosítási 
és
mellékhasznosítási 
kötelezettséget
ellenőrzi az ingatlanügyi 
hatóság.

Csongrádi Járási
Hivatal

illetékességi
területe
(Csongrád,
Csanytelek,

Tömörkény,
Felgyő
települések)

minden év június-október június-október helyszíni
szemle

 a termőföld védelméről szóló 2007. 
évi CXXIX. törvény 5. §

8. földvédelem parlagfűvel fertőzött
területek felkutatása

Az ellenőrzés célja a 
külterületi
termőföldeken és 
termőföldnek nem
minősülő kivett 
ingatlanokon az

adott év június 30. 
napjáig a parlagfű
virágbimbójának 
kialakulásának
megakadályozása

Csongrádi Járási
Hivatal

illetékességi
területe
(Csongrád,
Csanytelek,

Tömörkény,
Felgyő
települések)

július 1. napjától október
5-ig

július 1. napjától október 5-
ig

helyszíni
szemle

a termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. törvény 5. §, az
élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
Törvény, a
közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésének 
részletes
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet

9.
földminősítési

eljárás
újrahasznosítási

kötelezettség ellenrőzése

Kivett területként 
nyilvántartott vagy
a természetbeni állapota 
szerint mezővagy
erdőgazdasági művelés 
alatt

nem álló földként 
történő használat
megszűnésének 
vizsgálata.

Csongrádi Járási
Hivatal

illetékességi
területe
(Csongrád,
Csanytelek,

Tömörkény,
Felgyő
települések)

Az átfogó jellegű
ellenőrzés keretén belül
végzett határszemlék
alkalmával a gazdálkodási,
időjárási viszonyokhoz
igazodóan 2018. évben
június 3. napjától október
30. napjáig terjed.

Az átfogó jellegű
ellenőrzés keretén belül
végzett határszemlék
alkalmával a gazdálkodási,
időjárási viszonyokhoz
igazodóan 2018. évben
június 3. napjától október
30. napjáig terjed.

helyszíni
szemle

a termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. törvény 6. § és 6/A §



10.
földminősítési

eljárás

művelési ág változás
bejelentésének

ellenőrzése

Az ellenőrzés tárgya a 
mező és
erdőgazdasági művelés 
alatt álló
belterületi földek, 
külterületi
termőföldek és 
termőföldnek nem
minősülő kivett művelési 
ágú
ingatlanok (utak, 

csatornák,
beruházási területek, 
beruházási
célterületek, stb). Az 
ellenőrzés célja
a természetbeni állapot 
és az 
ingatlannyilvántartás
tartalmának
egyezőségét biztosítani.

Csongrádi Járási
Hivatal

illetékességi
területe
(Csongrád,
Csanytelek,

Tömörkény,
Felgyő
települések)

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

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

helyszíni
szemle

A termőföld védlméről szóló 2007. évi 
CXXIX. törvény 3. §, az 
ingatlannyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI. törvény, 
földminősítés részletes
szabályairól szóló 105/1999. (XII.22.) 
FVM rendelet

11 földvédelem

termőföld engedély
nélküli más célú
hasznosításának

ellenőrzése

Az ellenőrzés tárgya a 
külterületi
termőföldek. A talaj, a 
termőföld az
egyik legfontosabb 

feltételesen
megújuló természeti 
erőforrás. Az
ellenőrzés célja a 
termőföldek
mennyiségi védelme, 
minőségük
megőrzése a különböző 
hatósági
eljárások alkalmával. 
Feltárni és
mielőbb intézkedni a 
jogszabálysértő
állapot megszüntetése 
érdekében a
termőföldvédelmi 
szempontok

figyelembe vételével.

Csongrádi Járási
Hivatal

illetékességi
területe
(Csongrád,
Csanytelek,

Tömörkény,
Felgyő
települések)

Az ingatlanügyi hatóság a
napi tevékenysége során a
termőföldek más célú
hasznosítására irányuló, a
művelési ág változási és
záradékolási eljárások
elbírásánál 0folyamatosan
látja el ellenőrzési
feladatát. Az átfogó jellegű
helyszíni ellenőrzések
alkalmasak arra, hogy a

termőföldeket érintő be
nem jelentett más célú
hasznosítások feltárása
megtörténjen. Átfogó
jellegű ellenőrzés a
gazdálkodási, időjárási
viszonyokhoz igazodóan
június 3. napjától október
30. napjáig terjed.

Az ingatlanügyi hatóság a
napi tevékenysége során a
termőföldek más célú
hasznosítására irányuló, a
művelési ág változási és
záradékolási eljárások
elbírásánál folyamatosan
látja el ellenőrzési
feladatát. Az átfogó jellegű
helyszíni ellenőrzések
alkalmasak arra, hogy a

termőföldeket érintő be
nem jelentett más célú
hasznosítások feltárása
megtörténjen. Átfogó
jellegű ellenőrzés a
gazdálkodási, időjárási
viszonyokhoz igazodóan
június 3. napjától október
30. napjáig terjed.

helyszíni
szemle

a termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. Törvény 14. § (5)



12. földmérés Víszintes alappontok
meglétének ellenőrzése

Alappont felkeresése, 
környezet
gaztalanítása, jel 
lefestés: szintezési
csap és gomb - fekete, 
betonkőben
gomb - fehér digitális 
fénykép
készítése, EOV 
koordináta
meghatározása (ahol 
nem épületben
van a jel), helyszínrajzi 
változások
bemérése, mérési jegyzet 
készítése,
fel nem lelt (befedett)

valószínűsíthetően 
elpusztult

pontokról 
jegyzőkönyvfelvétel,
fényképkészítés a 
feltételezett helyről

Csongrádi Járási
Hivatal

illetékességi
területe
(Csongrád,
Csanytelek,

Tömörkény,
Felgyő
települések)

folyamatos 2018. évben helyszíni

a földművelésügyi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 2016. évi 383. 
Korm. Rendelet 39.§. (2) bekezdés ah, 
pont alapján illetékességi területén 
ellátja az állandó földmérési jelek 
helyszínelését, karbantartását,



Ssz.

Ellenőrzött 
szakterület 

megnevezése
Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés 
tárgyához 

kapcsolódó feladat 
rövid leírása

Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzés tervezett időpontja/ 
ellenőrzési időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel érintett, 
vizsgált időszak

Ellenőrzés 
módja

Ellenőrzés 
szempontrendszere 

(pl. jogszabályhely 
megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

1. Halászati ágazat 1 Haltelepítések ellen rzése

A telepítésre kerül  
hal származásának,a 

telepítés 
bejelentésnek, a 
halgazdálkodási 
tervben szrepl  

el írások vizsgálata

Halgazdálkodási 
vízterületek 
illetékességi 

területen

03.-07. és 9.-11. hó között a telepítés id pontjában 
el zetes bejelentésre

helyszini 

szemle, 

adminsztratív 
ellen rzés

A halgazdálkodásról 
és a hal védelmér l 
sz l  2013. évi CII. 
Törvény 52. § 1-4 

bekezdése

2. Halászati ágazat 2 Halpusztulások vizsgálata

Intézkedés, kötelezés 
a tetemek 

elszállításáról az 
ártalmatlanításról, 
állományvédelmi 

intézkedések 
megtétele

Halgazdálkodási 
vízterületek 
illetékességi 

területen

alkalomszerűen halpusztulás id pontjában 
bejelentésre

helyszini 

szemle, 

adminsztratív 
ellen rzés

133/2013 (XII.29.) 

VM rendelet a 

halgazdálkodás és a 
halvédelem egyes 

szabályainak 
megállapításáról 

3. Halászati ágazat 3
Halgazdálkodási tervek 

végrehajtásának ellen zése

A halgazdálkodási 
tervben foglalt 

el írások 
id szakonkénti 

összevetése a valós 
intézkedésekkel

Halgazdálkodási 
vízterületek 
illetékességi 

területen

negyedévente folyamatos

helyszini 

szemle, 

adminsztratív 
ellen rzés

A halgazdálkodásról 
és a hal védelmér l 
sz l  2013. évi CII. 

Törvény 49. §

4. Halászati ágazat 4
Halgazdálkodási vízterület 

nyilvántartásba vétele

Kiterjedés felmérése, 
jelleg, állapot 
megállapítása

Halgazdálkodási 
vízterületek 
illetékességi 

területen

alkalomszerűen a kérelem benyújtását 
követ en

helyszini 

szemle, 

adminsztratív 
ellen rzés

A halgazdálkodásról 
és a hal védelmér l 
sz l  2013. évi CII. 

Törvény 34. §

5. Halászati ágazat 5
Szakhatósági állásfoglalás 

kiadása vízjogi 
engedélyezési eljárásban

Vízterület haznosítási 
módjának 

állapotának, más 
vízterülettel való 

kapcsolatának 
vizsgálata

Halgazdálkodási 
vízterületek 
illetékességi 

területen

alkalomszerűen a kérelem benyújtását 
követ en

helyszini 

szemle, 

adminsztratív 
ellen rzés

223/2014. (IX. 04.) 

Korm. rendelet 13. § 

6. Halászati ágazat 6
Halászat- horgászat 

szabályainak betartása

Jogosultság, 
jogszerüség 
vizsgálata

Halgazdálkodási 
vízterületek 
illetékességi 

területen

Közös ellen rzések, rendvédelmi 
szervekkel, Állami Hal ri 

Szolgálattal, jogosultak halászati 
reivel

felkérés alapján

helyszini 

szemle, 

adminsztratív 
ellen rzés

A halgazdálkodásról 
és a hal védelmér l 
sz l  2013. évi CII. 

Törvény 45. §

7. Halászati ágazat SZÁK program 
működésének ellen rzése

lejárt eltiltások 
visszaállítása,okmány

ok meglétének, 
érvényességének 

ellen rzése

Online naponta
adminisztratív 

ellen rzés

A halgazdálkodásról 
és a hal védelmér l 
sz l  2013. évi CII. 

Törvény 42. §

8. Halászati ágazat Hal-, haltermék 
forgalmazás ellen rzése

Tétel származásának, 
jogosultságok 

ellen rzése

Hal- haltermék 
forgalmazó helyek 

illetékességi 
területen

Húsvéti- Karácsonyi ünnepeket 
megel z  id szaka

2018. április, ill. 2018 
december

helyszini 

szemle, 

adminsztratív 
ellen rzés

A halgazdálkodásról 
és a hal védelmér l 
sz l  2013. évi CII. 

Törvény 65. §

Szervezeti egység: Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály



9. Földművelésügy 7
stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.01.19 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

10. Földművelésügy 8
stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.02.02 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

11. Földművelésügy 9
stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.02.23 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

12. Földművelésügy 10 stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Mindszent helyi piac 2018.03.10 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

13. Földművelésügy 11 stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.04.13 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

14. Földművelésügy 12 stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.05.25 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

burgonya, 

szamóca

15. Földművelésügy 13 stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.05.31 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

burgonya, 

szamóca

16. Földművelésügy 14 stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.06.08 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

burgonya, 

szamóca

17. Földművelésügy 15 stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.06.22 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

dinnye

18. Földművelésügy 16 stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.07.06 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

dinnye

19. Földművelésügy 17 stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.07.13 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

dinnye

20. Földművelésügy 18 stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.07.20 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

dinnye

21. Földművelésügy 19 stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.07.24 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

22. Földművelésügy 20 stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.08.03 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

23. Földművelésügy stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.08.10 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

24. Földművelésügy stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.08.24 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

25. Földművelésügy stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.09.14 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet



26. Földművelésügy stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Mindszent helyi piac 2018.09.19 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

27. Földművelésügy stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.10.12 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

28. Földművelésügy stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.10.26 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

29. Földművelésügy stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.11.09 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

30. Földművelésügy stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.11.23 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

31. Földművelésügy stermel k piaci 
ellen rzése Általános ellen rzés Hódmez vásárhelyi 

piac
2018.12.14 2018.01.01-2018.12.31.

helyszíni, 
adminisztratív

436/2015. 

(XII.28.)Korm. 

Rendelet

32.
Vadászati Hatósági 

ügyek él hely ellen rzése
Vadászatra jogosult 

él helyvédelmi 
feladatainak ell.

Csongrád Megye 
76db vadászatra 

jogosult

2018.03.01-2018.09.31.
tavaszi-nyári vegetációs 

id szak
helyszíni 
szemle

1996.évi LV. tv.; 
79/2004. (V. 4.) FVM 

rendelet

33.
Vadászati Hatósági 

ügyek
csapda alkalmazás  

ellen rzése

Vadászatra jogosult 
csapda használati 
kötelezettségeinek 

teljesítése

Csongrád Megye 
76db vadászatra 

jogosult

2018.01.01.-2018.12.31 egész évben, folyamatos helyszíni 
szemle

1996.évi LV. tv.; 
79/2004. (V. 4.) FVM 

rendelet

34.
Vadászati Hatósági 

ügyek vadföld  ellen rzése

Vadászatra jogosult 
tervezett vadföldek 
kezelése, megléte, 
annak vadászati 

szempontból 
megfelel  

alkalmazása

Csongrád Megye 
76db vadászatra 

jogosult

2018.05.01.-2019.02.28. tavaszi vetési id szak után helyszíni 
szemle

1996.évi LV. tv.; 
79/2004. (V. 4.) FVM 

rendelet

35.
Vadászati Hatósági 

ügyek
vadgazdálkodási 

berendezések  ellen rzése

Vadászatra 
jogosultak 

vadgazdálkodási 
berendezéseinek 

számszarű megléte, 
azok biztonságos 

üzemeltetése

Csongrád Megye 
76db vadászatra 

jogosult

2018.01.01.-2018.12.31 egész évben, folyamatos helyszíni 
szemle

1996.évi LV. tv.; 
79/2004. (V. 4.) FVM 

rendelet

36.
Vadászati Hatósági 

ügyek
Egyéni és társas vadászat 

ellen rzése

Vadászatra jogosult 
egyéni és társas 
vadászatának 

ellen rzése, különös 
tekinttettel a 

biztonsági és törvényi 
el írásokra való 

tekintettel

Csongrád Megye 
76db vadászatra 

jogosult

2018.01.01.-2019.02.28. egész évben, folyamatos helyszíni 
szemle

1996.évi LV. tv.; 
79/2004. (V. 4.) FVM 

rendelet



37.
Vadászati Hatósági 

ügyek Tervteljesítés  ellen rzése

Vadászatra jogosult 
becsléstervben foglalt 

hasznosítási 
számainak 
ellen rzése

Csongrád Megye 
76db vadászatra 

jogosult

2018.10.01.-2019.02.28.

az év  4. negyedévében, és 
következ  naptári év els  

két hónapjában
adatbekérés

1996.évi LV. tv.; 
79/2004. (V. 4.) FVM 

rendelet

38.
Vadászati Hatósági 

ügyek
zárttéri vadtartás  

ellen rzése

Vadászatra jogosult 
vadaskert 

üzemeltetése, és apró 
és nagyvad nevelés 

esetén

Vadaskerttel, vad 

zárttéri tartásra 
jogosult vadászatra 
jogosultak esetében

2018.01.01.-2019.02.28.
vadászati évben 

folyamatosan, bármikor

helyszíni 
szemle, adat 

bekérés

1996.évi LV. tv.; 
79/2004. (V. 4.) FVM 

rendelet

39.
Vadászati Hatósági 

ügyek
él  vad befogás  

ellen rzése

Él nyúl befogásra 
engedélyt kapott 

vadászatra jogosultak 
befogási 

stratégiájának, 
ellen rzése a 
tervezett és 

megvalósult számok 
tekintetében

Él nyúl befogásra 
engedélyt kapott 

vadászatra jogosultak
2018.01.01.-2019.02.28.

2018.01.01.-2018.02.28.és 
2018.11.01.-2019.02.28.

helyszíni 
szemle

1996.évi LV. tv.; 
79/2004. (V. 4.) FVM 

rendelet

40. Földművelésügy 21 Étkezési mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Makó 0318/197 2018.05.31 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

41. Földművelésügy 22 Étkezési mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Makó 0276/14 2018.05.31 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

42. Földművelésügy 23 Étkezési mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés

Hódmez vásárhely 
0489/35-37

2018.05.31 2018.05.15-2018.06.30
helyszíni, 

adminisztratív
162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

43. Földművelésügy 24 Étkezési mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés

Hódmez vásárhely 
0144/66

2018.05.30 2018.05.15-2018.06.30
helyszíni, 

adminisztratív
162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

44. Földművelésügy 25 Étkezési mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Csanádalberti 011/47 2018.05.31 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

45. Földművelésügy 26 Étkezési mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Pitvaros 07/11 2018.05.31 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

46. Földművelésügy 27 Étkezési mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Pitvaros 024/26 2018.05.31 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

47. Földművelésügy 28 Étkezési mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Pitvaros 080/18 2018.05.31 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

48. Földművelésügy 29 Étkezési mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Ambrózfalva 015/26 2018.05.31 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

49. Földművelésügy 30 Étkezési mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Ambrózfalva 022/18 2018.05.31 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

50. Földművelésügy 31 Étkezési mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés

Ambrózfalva 036/15-
16

2018.05.31 2018.05.15-2018.06.30
helyszíni, 

adminisztratív
162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

51. Földművelésügy 32 Étkezési mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Csanádalberti 011/37 2018.05.31 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

52. Földművelésügy 33 Étkezési mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Székkutas 078/2 2018.05.30 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

53. Földművelésügy 34 Étkezési mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Székkutas 0337/11 2018.05.30 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

54. Földművelésügy 35 Étkezési mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés

Székkutas 0387/53-
54

2018.05.30 2018.05.15-2018.06.30
helyszíni, 

adminisztratív
162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

55. Földművelésügy 36 Étkezési mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Székkutas 00379/53 2018.05.30 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve



56. Földművelésügy 37 Étkezési mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Ruzsa 017/13 2018.05.30 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

57. Földművelésügy 38 Étkezési mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Zákányszék 0142/34 2018.05.30 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

58. Földművelésügy Ipari mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Csanádpalota 2018.06.18 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet

nem volt 

bejelentés (az 
adott területen 

nem történt 
máktermesztés

)

59. Földművelésügy Ipari mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Csanádpalota 2018.06.18 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet

nem volt 

bejelentés (az 
adott területen 

nem történt 
máktermesztés

)

60. Földművelésügy 39 Ipari mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Makó 2018.06.07 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

61. Földművelésügy 40 Ipari mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Makó 2018.06.07 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

62. Földművelésügy 41 Ipari mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Makó 2018.06.07 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

63. Földművelésügy 42 Ipari mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Makó 2018.06.07 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

64. Földművelésügy 43 Ipari mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Makó 2018.06.07 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

65. Földművelésügy 44 Ipari mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Ópusztaszer 2018.06.14 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

66. Földművelésügy 45 Ipari mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Szatymaz 2018.06.14 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

67. Földművelésügy 46 Ipari mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Szatymaz 2018.06.14 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

68. Földművelésügy 47 Ipari mák ellen rzés Szántóföldi 
ellen rzés Sándorfalva 2018.06.14 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet
teljesítve

69. Földművelésügy Tavaszi étkezési mák 
ellen rzés

Szántóföldi 
ellen rzés Szatymaz 2018.06.25 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet

nem volt 

bejelentés (az 
adott területen 

nem történt 
máktermesztés

)

70. Földművelésügy Tavaszi étkezési mák 
ellen rzés

Szántóföldi 
ellen rzés Csanádpalota 2018.06.25 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet

nem volt 

bejelentés (az 
adott területen 

nem történt 
máktermesztés

)



71. Földművelésügy Tavaszi étkezési mák 
ellen rzés

Szántóföldi 
ellen rzés Csanádpalota 2018.06.25 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet

nem volt 

bejelentés (az 
adott területen 

nem történt 
máktermesztés

)

72. Földművelésügy Tavaszi étkezési mák 
ellen rzés

Szántóföldi 
ellen rzés Csanádpalota 2018.06.25 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet

nem volt 

bejelentés (az 
adott területen 

nem történt 
máktermesztés

)

73. Földművelésügy Tavaszi étkezési mák 
ellen rzés

Szántóföldi 
ellen rzés Makó 2018.06.26 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet

nem volt 

bejelentés (az 
adott területen 

nem történt 
máktermesztés

)

74. Földművelésügy Tavaszi étkezési mák 
ellen rzés

Szántóföldi 
ellen rzés Makó 2018.06.26 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet

nem volt 

bejelentés (az 
adott területen 

nem történt 
máktermesztés

)

75. Földművelésügy Tavaszi étkezési mák 
ellen rzés

Szántóföldi 
ellen rzés Makó 2018.06.26 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet

nem volt 

bejelentés (az 
adott területen 

nem történt 
máktermesztés

)

76. Földművelésügy Tavaszi étkezési mák 
ellen rzés

Szántóföldi 
ellen rzés Árpádhalom 2018.06.26 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet

nem volt 

bejelentés (az 
adott területen 

nem történt 
máktermesztés

)

77. Földművelésügy Tavaszi étkezési mák 
ellen rzés

Szántóföldi 
ellen rzés Árpádhalom 2018.06.26 2018.05.15-2018.06.30

helyszíni, 
adminisztratív

162/2003 (X.16.) 

Korm. rendelet

nem volt 

bejelentés (az 
adott területen 

nem történt 
máktermesztés

)

78. Kárenyhítés kárbejelentés ell. kár megállapítása Csongrád megye 
külterület 2017.11.01.-2018.10.31.

a kár bekövetkezésének 
id pontja helyszínelés 27/2014 (XI.25.) FM 

rendelet

nem tervezhet  
db szám (kb 

800 db)

79. Kárenyhítés kárenyhítési kérelem
hozamérték 
csökkenés 
ellen rzése

Adminisztratív 2018.12.04.-2019.01.15.

MÁK által átadott 
elektronikus kérelmek 

átadását követ en
admin.

27/2014 (XI.25.) FM 

rendelet

nem tervezhet  
db szám ( kb 

300 db)

80.

Vis maior esemény 
termel i bejelentés 

alapján

vis maior esemény 
ellen rzése

vis maior esemény 
megállapítása

Csongrád megye 
külterület 2018.01.01.-2018.12.31.

a vis maior eseménnyel 
érintett id szak helyszínelés 2011. évi CLXVIII. 

Törvény
nem tervezhet  

(kb 50 db) 



81. Ültetvény telepítés ültetvény ellen rzése telepítés megtörténte, 
term re fordulás

Csongrád megye 
külterület 2018.01.01.-2018.12.31. a bejelentés id pontja helyszínelés 2007. évi CXXIX 

Törvény
nem tervezhet  

(kb 10 db)  

1 Módosítva: 2018. július 12.
2Módosítva: 2018. július 12.
3Módosítva: 2018. július 12.
4 Módosítva: 2018. július 12.
5 Módosítva: 2018. július 12.
6Módosítva: 2018. július 12.
7Módosítva: 2018. július 12.
8Módosítva: 2018. július 12.
9Módosítva: 2018. július 12.

10Módosítva: 2018. július 12.
11Módosítva: 2018. július 12.
12Módosítva: 2018. július 12.
13Módosítva: 2018. július 12.
14Módosítva: 2018. július 12.
15Módosítva: 2018. július 12.
16Módosítva: 2018. július 12.
17Módosítva: 2018. július 12.
18Módosítva: 2018. július 12.
19Módosítva: 2018. július 12.
20Módosítva: 2018. július 12.
21Módosítva: 2018. július 12.
22Módosítva: 2018. július 12.
23Módosítva: 2018. július 12.
24Módosítva: 2018. július 12.
25Módosítva: 2018. július 12.
26Módosítva: 2018. július 12.
27Módosítva: 2018. július 12.
28Módosítva: 2018. július 12.
29Módosítva: 2018. július 12.
30Módosítva: 2018. július 12.
31Módosítva: 2018. július 12.
32Módosítva: 2018. július 12.
33Módosítva: 2018. július 12.
34Módosítva: 2018. július 12.
35Módosítva: 2018. július 12.
36Módosítva: 2018. július 12.
37Módosítva: 2018. július 12.
38Módosítva: 2018. július 12.
39Módosítva: 2018. július 12.
40Módosítva: 2018. július 12.
41Módosítva: 2018. július 12.
42Módosítva: 2018. július 12.
43Módosítva: 2018. július 12.
44Módosítva: 2018. július 12.
45Módosítva: 2018. július 12.
46Módosítva: 2018. július 12.
47Módosítva: 2018. július 12.



Ssz.
Ellenőrzött szakterület 

megnevezése Ellenőrzés tárgya
Ellenőrzés tárgyához 

kapcsolódó feladat rövid 
leírása

Ellenőrzés helyszíne
Ellenőrzés tervezett 

időpontja/ ellenőrzési 
időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel 
érintett, vizsgált 

időszak

Ellenőrz
és módja

Ellenőrzés 
szempontrendszere 

(pl. jogszabályhely 
megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

1
járványügy és 
állatvédelem

a létesítmények és 
vállalkozók hatósági 

ellenőrzése

állattartó telepek, 
állatforgalmazó 
létesítmények és 
vállalkozások helyszíni 
ellenőrzése 

állattartó telepek, 
állatforgalmazó 
létesítmények és 
vállalkozások;

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos

2018.04.01.-

2019.03.31.
helyszíni

helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölthető 
ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

2 gyógyszer-forgalmazás
a létesítmények és 

vállalkozók hatósági 
ellenőrzése

gyógyszer-forgalmazás és -
felhasználás helyszíni 
ellenőrzése

gyógyszer-forgalmazás és -
felhasználás ellenőrzése

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos

2018.04.01.-

2019.03.31.
helyszíni

helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölthető 
ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

3 élelmiszer-előállítás
a létesítmények és 

vállalkozók hatósági 
ellenőrzése

engedélyköteles élelmiszer-
előállítók helyszíni 
ellenőrzése 

engedélyköteles 
élelmiszer-előállítók

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos

2018.04.01.-

2019.03.31.
helyszíni

helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölthető 
ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

4 élelmiszer-forgalmazás
a létesítmények és 

vállalkozók hatósági 
ellenőrzése

élelmiszer forgalmazók 
helyszíni ellenőrzése élelmiszer forgalmazók az ellenőrzési időszakban 

folyamatos

2018.04.01.-

2019.03.31.
helyszíni

helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölthető 
ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

5
közétkeztetés-
vendéglátás

a létesítmények és 
vállalkozók hatósági 

ellenőrzése

vendéglátók, közétkeztetők 
helyszíni ellenőrzése 

vendéglátók, 
közétkeztetők

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos

2018.04.01.-

2019.03.31.
helyszíni

helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölthető 
ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

6
élelmiszer-előállítás és 

forgalmazás
kistermelők hatósági 

ellenőrzése

kistermelői élelmiszer-
előállítás és -forgalmazás 
helyszíni ellenőrzése 

kistermelői élelmiszer-
előállítás és -forgalmazás

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos

2018.04.01.-

2019.03.31.
helyszíni

helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölthető 
ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

7
élelmiszer- és 

takarmánybiztonság

a létesítmények és 
vállalkozók hatósági 

ellenőrzése

takarmány-előállító és -
forgalmazó létesítmények és 
vállalkozások helyszíni 
ellenőrzése

takarmány-előállító és -
forgalmazó létesítmények 

és vállalkozások

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos

2018.04.01.-

2019.03.31.
helyszíni

helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölthető 
ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

Szervezeti egység: Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály



8
élelmiszer- és 

takarmánybiztonság

élelmiszer- és 
takarmányvizsgálati 

monitoring   

engedélyköteles élelmiszer-
előállítók és -forgalmazók, 
takarmány-előállító és -
forgalmazó létesímények és 
vállalkozások,vendéglátók 
és közétkeztetők monitoring 
mintavétele

engedélyköteles 
élelmiszer-előállítók és -
forgalmazók, takarmány-
előállító és -forgalmazó 

létesímények és 
vállalkozások,vendéglátók 

és közétkeztetők

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos

2018.04.01.-

2019.03.31.
helyszíni mintavétel

9 járványügy járványügyi monitoring állattartó telepek 
járványügyi mintavétele állattartó telepek az ellenőrzési időszakban 

folyamatos

2018.04.01.-

2019.03.31.
helyszíni mintavétel

10 Kölcsönös Megfeleltetés

a kölcsönös 
megfeleltetés (KM) 

körébe tartozó 
ellenőrzések 

helyszíni ellenőrzés a KM 
szakrendszerből generált 
dokumentumok 

felhasználásával  az 
állategészségügy, az 
élelmiszerbiztonság, az 
állatvédelem és a helyes 
mezőgazdasági és 
környezeti állapot normái és 
kötelezettségek ellenőrzése

az MVH kijelölése 
alapján az agrár 

támogatást igénybevevő 
gazdálkodók 

vonatkozásában

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos

2018.04.01.-

2019.03.31.
helyszíni

helyszíni ellenőrzés a 
KM szakrendszerből 
generált 
dokumentumok 

felhasználásával  az 
állategészségügy, az 
élelmiszerbiztonság, az 
állatvédelem és a 
helyes mezőgazdasági 
és környezeti állapot 
normái és 
kötelezettségek 
ellenőrzése

11 járványügy ENAR ellenőrzések állattartó telepek helyszíni 
ellenőrzése állattartó telepek az ellenőrzési időszakban 

folyamatos

2018.04.01.-

2019.03.31.
helyszíni helyszíni ellenőrzés

12 állatvédelem állatvédelmi 
ellenőrzések

állattartó telepek, 
határállomás, állatszállítás, 
vágóhidak, menhelyek, 
gyepmesteri telepek 

helyszíni ellenőrzése

állattartó telepek, 
határállomás, 

állatszállítás, vágóhidak, 
menhelyek, gyepmesteri 

telepek

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos

2018.04.01.-

2019.03.31.
helyszíni helyszíni ellenőrzés

13
járványügy és 
állatvédelem mélységi ellenőrzések

közúti szállítás során a 
forgalomban résztvevő EU-
os illetve 3. országba 
irányított élőállat-
szállítmányok helyszíni 
ellenőrzése

közúti szállítás során a 
forgalomban résztvevő 

EU-os illetve 3. országba 
irányított élőállat-

szállítmányok

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos

2018.04.01.-

2019.03.31.
helyszíni helyszíni ellenőrzés



Ssz.

Ellenőrzött 
szakterület 

megnevezése
Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés tárgyához 

kapcsolódó feladat rövid leírása Ellenőrzés helyszíne
Ellenőrzés tervezett 

időpontja/ ellenőrzési 
időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel érintett, 
vizsgált időszak Ellenőrzés módja

Ellenőrzés 
szempontrendszere 

(pl. jogszabályhely 
megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

1 Közfoglalkoztatás
Hatósági szerződésben (Hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás; járási startmunka 
mintaprogramok) foglaltak teljesítésének 

ellenőrzése

a járási startmunka programok és a 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 

programok munkatervében vállalt 
feladatok időarányos teljesítésének 
ellenőrzése; a közfoglalkoztatottak 

munkavégzésének helyszíni ellenőrzése 
során annak vizsgálata, hogy a 

kérelemben vállalt közfoglalkoztatási 
feladatokat hogyan végzik; vizsgálat alá 

vetve : a közfoglalkoztatató és 
közfoglalkoztatott között létrejött 

szerződés, munkaköri leírás, 
foglalkoztathatósági szakvélemény, 

jelenléti ívek pontos - napra kész 
vezetése, fizetett szabadság kiadásának 
gyakorlata, dokumentáltsága; közvetlen 

költségekkel való elszámolás, azok 
bizonylatainak ellenőrzése   

a foglalkoztató kérelméhez 
benyújtott munkatervében foglalt 

helyszíneken

havi rendszerességgel, a megkötött 
hatósági szerződések arányában

az ellenőrzés típusától (téma, 
cél, átfogó) függő, előre nem 

meghatározható

helyszíni (szakmai és/vagy 
pénzügyi) adott 

Közfoglalkoztatónál vagy 
helyben (pénügyi) 

foglalkoztatási osztályon

320/2014. (XII. 13.) 

Korm. rendelet 11.§, 
(2.)bek. hb) és hc) pontja

Szervezeti egység: Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztály  



Ssz.
Ellenőrzött szakterület 

megnevezése
Ellenőrzés 

tárgya

Ellenőrzés tárgyához 
kapcsolódó feladat rövid 

leírása
Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzés tervezett időpontja/ 

ellenőrzési időszak/ütemezés
Ellenőrzéssel érintett, 

vizsgált időszak Ellenőrzés módja

Ellenőrzés 
szempontrendszere (pl. 

jogszabályhely 
megjelölése)

Egyéb információk Teljesítés

1

856001-856004, 871001-

889907, 683101-683202 

ÖVTJ tevékenységet 
folytató egyéni vállalkozók

jogszerű 
működés

egyéni vállalkozói 
tevékenység ellenőrzése

Kormányablak 2018.01.01-2018.12.31., éves 2018.01.01. napján 
tevékenységet folytatók

adatszolgáltatás, 
iratbemutatás, 

hatósági 
nyilvántartáson 

alapuló ellenőrzés

Az egyéni vállalkozóról és 
az egyéni cégről szóló 

2009. évi CXV. törvény 
(továbbiakban: Evtv.) 3/A. 
§ (2) bekezdés e) pontja és 

a 19/A. §-a alapján

idézéssel történő 
igazoló okiratok 
bekérése, internet 

igénybevétele

2

temető üzemeltetők, 
temetkezési szolgáltatók 

jogszerű 
működés

temetők, temetkezési 
szolgáltatók ellenőrzése

helyszíni ellenőrzés, 
Kormányablak

2018.01.01-2018.12.31., éves 2018.01.01. napján 
tevékenységet folytatók

adatszolgáltatás, 
iratbemutatás, 

hatósági 
nyilvántartáson 

alapuló ellenőrzés

A temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény 
(továbbiakban: Ttv.) 7. §-a, 
30. §-a, és a 34. §-a alapján

helyszíni ellenőrzés, 
Kormányablak

3

üzletszerű társasházkezelői 
és ingatlankezelői 

tevékenységet folytatók 

jogszerű 
működés

üzletszerű társasházkezelői és 
ingatlankezelői tevékenységet 

folytatók ellenőrzése

Kormányablak 2018.01.01-2018.12.31., éves 2018.01.01. napján 
tevékenységet folytatók

adatszolgáltatás, 
iratbemutatás, 

hatósági 
nyilvántartáson 

alapuló ellenőrzés

23/2013. (VI.28.) NGM 

rendelet (továbbiakban R.) 
5. § (3) bekezdésére

idézéssel történő 
igazoló okiratok 
bekérése, internet 

igénybevétele

Szervezeti egység: Hódmezővásárhely Járási Hivatal Hatósági Főosztály Kormányablak Osztály (Hódmezővásárhely és Mindszent)



Ssz.

Ellenőrzött 
szakterület 

megnevezése
Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés 
tárgyához 

kapcsolódó feladat 
rövid leírása

Ellenőrzés 
helyszíne

Ellenőrzés tervezett időpontja/ 
ellenőrzési időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel érintett, 
vizsgált időszak

Ellenőrzés 
módja

Ellenőrzés 
szempontrendszere 

(pl. jogszabályhely 
megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

1.

építésügy 1

jogerős építési 
engedély 

hatályossága alatt 
végzett építési 
tevékenység 
ellenőrzése

jogerős építési 
engedély hatályának 

lejárta előtt 60 nappal 
megtartott hatósági 
ellenőrzés, építési 

tevékenységet 
megkezdték-e, 
ép.eng. alapján 

végzik-e 

jogerős és 
végrehajtható 

építési 
engedéllyel 

érintett 
ingatlanokon 

2018. évben folyamatosan, az 
építési engedélyek lejártát 

megelőzően
2018. január-decemberig helyszíni 

ellenőrzés

 Az építési 
tevékenységet 

megkezdték-e, és a 
jogerős építési 

engedély szerint 
végzik-e.                  

312/2012. (XI.8.) 

Korm.r. 50 §, 

2018. 

évben 
folyamato-

san

2.

építésügy 2

jogerős és 
végrehajtható 

hatósági 
döntésekben foglalt 

jókarbantartási, 
bontási vagy 

átalakítási 
kötelezettségek 
végrahajtásának 

ellenőrzése

jogerős és 
végrehajtható 

hatósági döntésben 
meghatározott 

határidő lejártát 
követő  8. naptól 
tartandó hatósági 

ellenőrzés, 
Vizsgálandó: az 

elrendelt 

kötelezettséget  
önként elvégezték-e.

jogerős és 
végrehajtható 
kötelezéssel 

érintett 
ingatlanokon 

2018. évben folyamatosan, 2018. január-decemberig helyszíni 
ellenőrzés

A végrehajtható 
döntésben foglaltak 

teljesítésének 
ellenőrzése.             
Ákr. 99. §

2018. 

évben  
folyamato-

san

3.

építésügy 3

jogszabályban 
meghatározott 
jókarbantartási 
kötelezettség 
teljesítésének 
ellenőrzése

Az építésügyi 
hatóság elrendeli a 
jókarbantartására 

vonatkozó 
kötelezettség 

teljesítését vagy az 
építmény 

felülvizsgálatát, 
szükség szerinti 

átalakítását, 
felújítását, 

helyreállítását vagy 
lebontását, ha annak 

állapota az 
állékonyságot, az 

életet és egészséget, a 
közbiztonságot 
veszélyezteti.

bejelentésre 
vagy 

hivatalból 
észlelt, 

jókarbantartá-
si 

kötelezettség  
elmaradásával 

érintett 
ingatlanokon 

2018. évben folyamatosan, 2018. január-decemberig helyszíni 
ellenőrzés

A jogszabályban 
meghatározott 
jókarbantartási 
tevékenységet 

elvégezték-e az adott 
ingatlanon        

312/2012. (XI.8.) 

Korm.r. 55/A. §, 

2018. 

évben 
folyamato-

san

Szervezeti egység: Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály 



4.

építésfelügyelet 4

építőipari 
kivitelezési 
tevékenység 
folytatásának 
ellenőrzése

1. megnyitott 

elektronikus építési 
naplóban 

dokumentált építési 
tevékenység 

szabályosságának 
ellenőrzése,                 

2. építési napló 
nélkül végzett építési 

tevékenység 
szabályosságának 

ellenőrzése

építési 
tevékenység-
gel érintett 

ingatlanokon 

2018. évben folyamatosan,  
ellenőrzési ütemterv szerint 2018. január-decemberig

1. helyszíni 
ellenőrzés,  

2. távoli 
eléréssel az 
elektronikus 

építési napló 
alkalmazásb

an 

Építőipari kivitelezési 
tevékenység 

szabályosságának 
vizsgálata szúrópróba 

szerűen a helyszínen, a 
szakminisztérium 

ellenőrzési utasítása 
alapján, távoli 

eléréssel az 
elektronikus építési 

napló alkalmazásban  
312/2012. (XI.8.) 

Korm.r. 58. § (2),   61-
62. §, 64. §

2018. 

évben 
folyamato-

san

5.

építésfelügyelet 5

szabálytalan építési 
tevékenységek 

feltárása, 
építésrendészeti 

ügyek kivizsgálása 

A bejelentett vagy 

hivatalból észlelt,      
a) az Étv. 48. §-a 

szerinti szabálytalan 
tevékenységeket, 

valamint

b) azon építési 
engedélyhez vagy az 

Étv. 33/A. §-a 
szerinti egyszerű 

bejelentéshez nem 
kötött építési 
tevékenységet 
ellenőrzi az 

éptésfelügyeleti 
hatóság, 

amelyet a helyi 

építési szabályzat és 
az országos építési 

követelmények 
megsértésével 

végeztek.

hivatalból 
észlelt, vagy 
az építésügyi 

hatóság 
megkeresé-   

sére a 
szabálytalan 

építési 
tevékenység-
gel érintett 

ingatlanokon 

2018. évben folyamatosan 2018. január-decemberig

1. helyszíni 
ellenőrzés   
2. az ÉMO 
alkalmazásá
val adatok 

beszerzése  
3. előzmény 

iratok és 
állapotdoku
mentumok 

vizsgálata

a jogszerűtlen vagy 
szakszerűtlen építési 

tevékenységgel 
megépített építmény, 

építményrész 
fennmaradásának az 

Étv. 48/A. § (1) 
bekezdésében 
meghatározott 

feltételei fennállnak-e 
vagy megteremthetők-

e.Szabálytalan 
építmény 

fennmradásának 
312/2012. (XI.8.) 

Korm.r. 58. § (4)-(5) 
67-68. §

2018. 

évben 
folyamato-

san

1 Módosítva: 2018. július 12.
2 Módosítva: 2018. július 12.
3 Módosítva: 2018. július 12.
4 Módosítva: 2018. július 12.
5 Módosítva: 2018. július 12.



Ssz.

Ellenőrzött 
szakterület 

megnevezése
Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés tárgyához 
kapcsolódó feladat rövid 

leírása
Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzés tervezett időpontja/ 

ellenőrzési időszak/ütemezés
Ellenőrzéssel érintett, 

vizsgált időszak
Ellenőrzés 

módja

Ellenőrzés 
szempontrendszere 

(pl. jogszabályhely 
megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

1
Élelmezés- és táplálkozás- 

egészségügy 

Vitamin tartalmú étrend-
kiegészítő készítmények 
ellenőrzése

C-vitamin és D-vitamin tartalmú 
étrend-kiegészítő készítmények 
címkevizsgálata, célzott laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

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

2018. március 1. - szeptember 01.

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel

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

2
Élelmezés- és táplálkozás 

egészségügy 

Étrend-kiegészítő 
készítmények közül a 
kiemelt célcsoportot 
képező interneten 
forgalmazott 

potencianövelő és fogyás 
elősegítés céljából 
forgalmazott termékek 
célzott vizsgálata

Egészségügyi állítások ellenőrzése, 
gyógyszerhatóanyag tartalomra 
vonatkozóan célzott laboratóriumi 
vizsgálatok. Elvégzendő laboratóriumi 
vizsgálatok: Fogyókúrás 
készítmények tekintetében 
szibutramin, fentermin, fenolftalein 

Potencianövelő készítmények 
tekintetében szildenafil, tadalafil, 
vardenafil

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

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

2018. május 1. - december 31.

mintavétel

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

3
Élelmezés- és táplálkozás 

egészségügy 

Időskori makula 
degenerációs betegségben 
szenvedőknek szolgáló 
speciális - gyógyászati célra 
szánt - tápszer címke, 
valamint célzott 
laboratóriumi vizsgálatának 
elvégzése

Jelölések, a tápanyag-összetétel és az 
egészségre vonatkozó állítások 
ellenőrzése, laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve. 
Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok: 
cink, E-vitamin, C-vitamin

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

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

2018. március 1. - december 31.

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel

A különleges táplálkozási 
célú élelmiszerekről szóló 
36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet, a 

speciális gyógyászati célra 
szánt tápszerről szóló 
24/2003. (V. 9.) EüM 
rendelet, valamint a 

1924/2006/EK rendeletben 

foglalt jelölések ellenőrzése

4
Élelmezés- és táplálkozás 

egészségügy 

Specifikus csoportoknak 

szánt élelmiszerek 
forgalmazásának 
ellenőrzése:- anyatej-
helyettesítő tápszer

Jelölések, és tápanyag-összetétel 
ellenőrzése, laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve. 
Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok: 
energia, fehérje, zsír, szénhidrát, 
cukor, A-vitamin, vas

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

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

2018. március 1. - december 31.

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel

A különleges táplálkozási 
célú élelmiszerekről szóló 
36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet, az 

anyatej-helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő 
tápszerről szóló 20/2008. 
(V.14.) EüM rendelet, 
valamint a 1924/2006/EK 

rendeletben foglalt 

jelölések ellenőrzése

5
Élelmezés- és táplálkozás 

egészségügy 

Specifikus csoportoknak 

szánt élelmiszerek 
forgalmazásának 
ellenőrzése:- csecsemők és 
kisgyermekek számára 
készült bébiétel

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

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

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

2018. március 1. - december 31.

Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel

A különleges táplálkozási 
célú élelmiszerekről szóló 
36/2004. (IV.26.) ESzCsM 

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

rendeletben foglaltak 

alapján a jelölések 
ellenőrzése

Szervezeti egység: Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály



6
Élelmezés- és táplálkozás 

egészségügy 

Bölcsődés korosztály (1-3 
éves) étkezésének 
vizsgálata

Főzőkonyhával üzemelő bölcsőde egy 
napi étkeztetésének (2 fő- és 2 
kisétkezés) sótartalom (Na alapon), 
energia, nettó tömeg meghatározása 
laboratóriumi vizsgálattal

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

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

2018. március 1. - szeptember 01. Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel

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

foglaltak

7
Élelmezés- és táplálkozás 

egészségügy 

Óvodai és általános iskolai 
közétkeztetés 
szúrópróbaszerű 
táplálkozás-egészségügyi 
vizsgálata

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

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

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

2018. március 01. - december 31. Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel

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

foglaltak

8
Élelmezés- és táplálkozás 

egészségügy 

Jogerős határozattal 
kitiltott étrend-kiegészítő 
készítmények ellenőrzése

Kereskedelmi forgalomból jogerős 
határozattal kitiltott étrend-kiegészítő 
készítmények ellenőrzése

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

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatosan.  

2018. március 1. - december 31. Helyszíni 
ellenőrzés, 
internetes honlap 

ellenőrzés

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

9
Élelmezés- és táplálkozás 

egészségügy 

Az OGYÉI által 
megküldött kifogásolt 
notifikációs igazolások 
kivizsgálása

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

Az OGYÉI-től érkezett 
kifogásolt igazolások száma 
alapján.

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatosan.  

2018. március 1. - december 31. Helyszíni 
ellenőrzés

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

10
Élelmezés- és táplálkozás 

egészségügy 

Iskolabüfék és élelmiszer 
árusító automaták 
ellenőrzése

Iskolabüfékben és oktatási 
intézmények területén üzemelő 
élelmiszer árusító automatákban 
forgalmazott csomagolt élelmiszerek 
ellenőrzése a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben 

foglaltak, valamint a népegészségügyi 
termékadóról szóló 2011. évi CIII. 
törvényben foglaltak figyelembe 
vételével.

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály 
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe( 
Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatosan.  

2018. március 1. - december 31. Helyszíni 
ellenőrzés

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

rendeletben foglaltak, 

valamint a népegészségügyi 
termékadóról szóló 2011. 
évi CIII. törvényben 
foglaltak

11
Település- és 

környezetegészségügy

A természetes 
fürdőhelyekkel, 
fürdővizekkel kapcsolatos 
hatósági ellenőrzések 
elvégzése

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

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

Az  ellenőrzési időszakban folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés

2018. május 1. - november 15. Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel

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

rendelet

12
Település- és 

környezetegészségügy

A szezonálisan üzemelő 
medencés fürdőkkel 
kapcsolatos hatósági 
ellenőrzések elvégzése

A 37/1996.(X.18.) NM rendelet 

szerinti hatósági ellenőrzések, 
hatósági vízminőség vizsgálatok 
végzése, valamint a szezon előtti és a 
szezonzáró jelentések küldése

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

Az  ellenőrzési időszakban folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés

2018. május 1. - szeptember 5. Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel

A közfürdők létesítésének 
és üzemeltetésének 
közegészségügyi 
feltételeiről szóló 37/1996. 
(X.18.) NM rendelet

13
Település- és 

környezetegészségügy

Egészségügyi intézmények 
Legionellával kapcsolatos 
ellenőrzése

Egészségügyi intézmények 49/2015. 
(XI. 6.) EMMI rendelet szerinti 

ellenőrzése. Az ellenőrzés során 
különös figyelmet kell fordítani a 
49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 

szerinti kockázatbecslési 
dokumentációra és a Legionella-
csíraszám meghatározása érdekében 
végzett monitoring vizsgálatok 
számára és azok eredményeire, 
továbbá az intézmény üzemeltetőjének 
ezen dokumentumok alapján tett 
intézkedéseinek megfelelőségére

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

Az  ellenőrzési időszakban folyamatosan 2018. március  1. - október 31. Helyszíni 
ellenőrzés 

A Legionella által okozott 
fertőzési kockázatot jelentő 
közegekre, illetve 
létesítményekre vonatkozó 
közegészségügyi 
előírásokról szóló 49/2015. 
(XI.6.) EMMI rendelet 



14 Nemdohányzók védelme

Nemdohányzók 
védelmében történő 
hatósági ellenőrzés

A szórakoztató és vendéglátóipari 
egységek munkaidőn túli vizsgálata a 
nem kijelölt dohányzóhelyen történő 
dohánytermék és és az e- cigaretta 
fogyasztása tekintetében.

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 2018.május 15-szeptember 15. Munkaidőn túli 
helyszíni 
ellenőrzés

A nemdohányzók 
védelméről és a 
dohánytermékek 
fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes 
szabályairól  szóló 1999. 
évi XLII. törvény  előírásai

15 Kozmetikum

Arc-testpakolás, vagy 
arcmaszk kozmetikai 

termékek nehézfém 
tartalmának ellenőrzése

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

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.  

2018. március 1. - december 31. Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel

A kozmetikai termékekről 
szóló 1223/2009/EK 
rendeletA kozmetikai 

termékekről szóló 
246/2013. (VII.2.) Korm. 

rendelet

16 Kozmetikum

Bőr/pH semleges feliratos 
intim vagy hámlasztó 
kozmetikai termékek pH 
ellenőrzése

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

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

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

2018. március 1. - december 31. Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel

A kozmetikai termékekről 
szóló 1223/2009/EK 
rendeletA kozmetikai 

termékekről szóló 
246/2013. (VII.2.) Korm. 

rendelet

17 Kozmetikum

Leöblítendő kozmetikai 
termékek 
Methylisothiazolonone 

/MI/ tartalmának 
ellenőrzése

A adott termékkör ellenőrzése a 
jogszabályi előírásoknak való 
megfelelés szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve.Kiemelten ellenőrizendő:- 
CPNP bejelentés- címke- 
Methylisothiazolonone /MI/ tartalom

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.  

2018. március 1. - december 31. Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel

A kozmetikai termékekről 
szóló 1223/2009/EK 
rendeletA kozmetikai 

termékekről szóló 
246/2013. (VII.2.) Korm. 

rendelet

18 Kozmetikum

Tartósítószermentes 
feliratos kozmetikai 

termékek tartósítószer 
tartalmának ellenőrzése

Az adott termékkör ellenőrzése a 
jogszabályi előírásoknak való 
megfelelés szempontjából, 
laborvizsgálattal 
kiegészítve.Kiemelten ellenőrizendő:- 
CPNP bejelentés- címke- metil-, etil-, 
butil-, propil-, izobutil-, izopropil 

parabén tartalom- 
Methylchloroisothiazolinone-

Methylisothiazolinone /MCI/, 

Methylisothiazolinone /MI/ tartalom- 

Benzoesav, Szalicilsav, Szorbinsav 

tartalomfenoxiethanol, fenoxipropán 
tartalom

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.  

2018. március 1. - december 31. Helyszíni 
ellenőrzés

A kozmetikai termékekről 
szóló 1223/2009/EK 
rendeletA kozmetikai 

termékekről szóló 
246/2013. (VII.2.) Korm. 

rendelet

19 Kozmetikum

Napozószer kozmetikai 
termékek Benzofenon-3 
tartalma

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

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.  

2018. március 1. - december 31. Helyszíni 
ellenőrzés

A kozmetikai termékekről 
szóló 1223/2009/EK 
rendeletA kozmetikai 

termékekről szóló 
246/2013. (VII.2.) Korm. 

rendelet

20 Kémiai biztonság / Biocid

Biocid termékek jogszerű 
forgalmazhatóságának 
ellenőrzése

A 2018. évben esedékes jóváhagyási
nappal rendelkező hatóanyagokat
tartalmazó biocid termékek
ellenőrzése forgalmazásuk
jogszerűségének tekintetében.

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Népegészségügyi 
Osztály illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő 
egységek)nagykereskedelmi és 
kiskereskedelmi forgalomban 

lévő biocid termékek

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos. 

2018. január 1.  - december 31. Helyszíni 
ellenőrzés, 

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



21 Kémiai biztonság

Részvétel az "Anyagok az 
árucikkekben" (SiA) 
kísérleti ellenőrzési 
projektben

Az "Anyagok az árucikkekben"
projekt az árucikkek előállítóinak és
importőreinek, valamint szállítóinak
két fő kötelezettségére fókuszál. A

projekt keretében egyrészről az

árucikkekben lévő SVHC-k (különös
aggodalomra okot adó anyagok)

bejelentésének (7. cikk (2) bekezdés),
másrészt az árucikkekben lévő SVHC-

khoz kapcsolódó információátadási
kötelezettségnek (33. cikk) az

ellenőrzése történik.

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Népegészségügyi 
Osztály illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő 
egységek)Árucikkek előállítói, 
importőrei, valamint szállítói

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

2018. január  1.  - június 30. Helyszíni 
ellenőrzés, 
mintavétel

A vegyi anyagok 

regisztrálásáról, 
értékeléséről, 
engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH) 
szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 
1907/2006/EK rendelete

22 Kémiai biztonság

Részvétel a Forum REF-6 
egységes végrehajtási 
projektben: a veszélyes 
keverékek CLP szerinti 
ellenőrzése

A „Forum REF-6” egységes
végrehajtási projekt a veszélyes
keverékek előállítóinak
(továbbfelhasználók), importőreinek
valamint forgalmazóinak osztályozási,
címkézési és csomagolási
kötelezettségeire fókuszál. A projekt

keretében általános és – bizonyos

termékcsoportokra vonatkozóan -

egyedi CLP kötelezettségek
ellenőrzése is történik. A REF-6

projekt kötelező, fő modulja szerinti

ellenőrzés szükséges.A választható
modulok közül a D modul kitöltése,
ha alkalmazható:A projekt során
bármilyen veszélyes keverék
vizsgálható, ugyanakkor biocid

termékek szállítóinál az ellenőrzés az

általánosan ellenőrizendő
kötelezettségek mellett biocidokra

vonatkozó sajátos kötelezettségek
ellenőrzését is magában foglalja.

Hódmezővásárhelyi Járási 
HivatalHatósági Főosztály 
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek) 
Veszélyes keverékek előállítói 
(továbbfelhasználók) 
importőrök, valamint 
forgalmazók

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.  

2018. március 1.  - november 15. Helyszíni 
ellenőrzés 

A veszélyes anyagok és 
keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és 
csomagolásáról szóló, az 
Európai Parlament és a 
Tanács 1272/2008/EK 
rendeleteA biocid termékek 
forgalmazásáról és 
felhasználásáról szóló, az 
Európai Parlament és a 
Tanács 528/2012/EU 
rendelete

23 Kémiai biztonság

Folyékony mosószer 
gélkapszulák külső 
csomagolásának 
ellenőrzése az 
1297/2014/EU bizottsági 
rendelet követelményeinek 
való megfelelés 
vonatkozásában lakossági 
forgalomba kerülő 
mosószerek esetén

A 2016. évi kiemelt munkatervi

feladat folytatásaként, összhangban az

uniós szintű ellenőrzésekkel,
célszerűvé vált a gélkapszulák
címkézének és csomogolásának
ismételt ellenőrzése

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Népegészségügyi 
Osztály illetékességi területe( 
Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.  

2018. március 1.  -november 15. Helyszíni 
ellenőrzés

Az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, 
címkézéséről és 
csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a műszaki és 
tudományos fejlődéshez 
való hozzáigazítása céljából 
történő módosításáról 
szóló, a Bizottság 
1297/2014/EU rendeleteA 

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



24 Egészségügyi igazgatás

Az otthoni szakápolási 
szolgálatok  személyi, 
tárgyi, szakmai környezeti 
feltételeinek, valamint 
szakmai tevékenységének 
ellenőrzése

A 60/2003. (X.20.) ESzCsM 

rendeletben előírt minimumfeltételek 
teljesítésének, a szakmai tevékenység 
megfelelőségének ellenőrzése

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

2018. január 1. - február 28.: ellenőrzés 
előkészítése; 2018. március 1. - 
november 30.: ellenőrzések lefolytatása; 
2018. december 1. - december 31.: 

ellenőrzések eredményeinek 
összefoglalása

2018.  január 1.  - december 31. Helyszíni 
ellenőrzés 
lefolytatása a 
járási 
egészségügyi 
igazgatási 
munkatárs, a 
járási ápolási 
szakfelügyelet 
bevonásával

1997. évi CLIV törvény, 
60/2013. (X.20.) ESzCsm 

rendelet, valamint az 

OTFHÁT által később 
összeállításra kerülő 
jegyzőkönyv minta és 
kitöltési segédlet

25 Egészségügyi igazgatás

Az otthoni hospice ellátás  
személyi, tárgyi, szakmai 
környezeti feltételeinek, 
valamint a szakmai 

tevékenységének 
ellenőrzése

A 60/2003. (X.20.) ESzCsM 

rendeletben előírt minimumfeltételek 
teljesítésének, a szakmai tevékenység 
megfelelőségének ellenőrzése.

Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek)

2018. január 1. - február 28.: ellenőrzés 
előkészítése; 2018. március 1. - 
november 30.: ellenőrzések lefolytatása; 
2018. december 1. - december 31.: 

ellenőrzések eredményeinek 
összefoglalása

2018.  január 1.  - december 31. Helyszíni 
ellenőrzés 
lefolytatása a 
járási 
egészségügyi 
igazgatási 
munkatárs, a 
járási ápolási 
szakfelügyelet 
bevonásával

1997. évi CLIV törvény, 
60/2013. (X.20.) ESzCsm 

rendelet, valamint az 

OTFHÁT által később 
összeállításra kerülő 
jegyzőkönyv minta és 
kitöltési segédlet

26 Járványügy

Hűtőtároló kapacitás 
felmérése

Az életkorhoz kötött védőoltásokat 
végző egészségügyi szolgáltatók 
hűtőtároló kapacitásának felmérése 
kérdőív segítségével, illetve helyszíni 
ellenőrzés lefolytatásával

Az életkorhoz kötött 
védőoltásokat végző vegyes 
praxist ellátó háziorvosok, házi 
gyermekorvosok, 

iskolaegészségügyi orvosok 
100%-ának kérdőíves felmérése, 
valamint a felmért egészségügyi 
szolgáltatók minimum 20%-ánál 
helyszíni ellenőrzés, kiemelt 
figyelemmel a kritikus tárolási 
kapacitássalrendelkező 
szolgáltatókra, 
Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály 
Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe 
(Hódmezővásárhely és Makó 
járás területén lévő egységek) 

Kérdőíves felmérés:2018. február 01. - 
2018. április 30. Helyszíni ellenőrzés: 
2018. május 01. - 2018.december 31.

2018.február 1-december 31. Kérdőíves 
felmérés, 
helyszíni 
ellenőrzés



Ssz.

Ellenőrzött 
szakterület 

megnevezése

Ellenőrzés 
tárgya

Ellenőrzés tárgyához 
kapcsolódó feladat rövid 

leírása

Ellenőrzés 
helyszíne

Ellenőrzés tervezett időpontja/ 
ellenőrzési időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel érintett, 
vizsgált időszak

Ellenőrzés 
módja Ellenőrzés szempontrendszere (pl. jogszabályhely megjelölése) Egyéb 

információk Teljesítés

1
Ingatlan-

nyilvántartás 1
 TakarNet 

ellenőrzés

A TakarNet szolgáltatás 
igénybevételének, így 

különösen az adatbázisból 
lekérdezés útján szolgáltatott 

adatok jogszerű 
felhasználásának, a 

díjmentesség jogszerű 
igénybevételének, illetve a 
továbbszolgáltatási tilalom 

betartásának ellenőrzésére a 
területileg illetékes fővárosi és 

megyei kormányhivatalok – 
földhivatali főosztálya - és az 

illetékes járási hivatalok – 
földhivatali osztályainak - 

bevonásával jogosult. 

A felhasználási 
hely

2018. év  július, október, 2019 év 
január 2018. év megfelelő negyedévei helyszíni

Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztályának 2018. éves munkaterve alapján az 
ellenőrzés 2018. egész évben folyamatos, azonban a felhasználók adatlekérdezéseit negyedéves 

periódusokban vizsgáljuk a FÖMI által készített „gépi” naplók (felhasználói lista) 
alapján.helyszíni.109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 

CXLI. törvény végrehajtásáról (Inytv.vhr)2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló (Ket.) 1996. évi LXXXV. törvény az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-
másolat igazgatási szolgáltatási díjáról (Díjtv.)176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 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 (Díjrendelet) 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet a 

földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási 
szolgáltatási díjakról155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból való 
adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes 

szabályairól (Földhaszn. R.),207/2006. (X.16.) Korm. rendelet a számítógépes ingatlan-
nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés 

kötelező elemeiről 373/2014. (XII.31.) Korm. rendelet a földhivatalok, valamint a Földmérési és 
Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások 

részletes szabályairól

Minden félév 
vége

2
Ingatlan-

nyilvántartás

földátruházási 
biztonsági 
okmánnyal 
összefüggő 

kötelezettségek 
ellenőrzése

A földátruházási okmányok így 
különösen az általunk 
értkesítettek, jogszerű 

felhasználásának, szigorú 
elszámolásáról, illetve a 

továbbszolgáltatások 
dokumentáltságának, az 
előírások betartásának 

ellenőrzésére a területileg 
illetékes fővárosi és megyei 

kormányhivatalok – földhivatali 
főosztálya - és az illetékes 

járási hivatalok – földhivatali 
osztályainak - bevonásával 

jogosult. 

A felhasználás 
helyszíne

2018. év  július, október, 2018 év 
január 2018. év megfelelő félévei

Az ellenőrzés tárgya a 2013. évi CXXII. törvény - a mező- és erdőgazdasági földek  
forgalmáról – 8. §-ában, a föld tulajdonjogának megszerzéséhez feltételként meghatározott 

biztonsági kellékekkel ellátott okmánnyal összefüggő, a 47/2014. (II.26.) Korm. rend.-ben – a 
föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet 

tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásának szabályairól – foglalt 
kötelezettségek betartásának ellenőrzése.  Az ellenőrzés célja a biztonsági okmányokkal 

kapcsolatos visszaélések megakadályozása.

3 Földvédelem

Hasznosítási, 
ideiglenes 

hasznosítási és 
mellékhasznosítá
si kötelezettség 

ellenőrzése

Olyan összetett tevékenység, 
melynek során a határszemle 

keretén belül lefolytatásra 
kerülő hasznosítási, ideiglenes 

hasznosítási és 
mellékhasznosítási 

kötelezettséget ellenőrzi az 
ingatlanügyi hatóság

A járás 
közigazgatási 

területe
2018. év június 1-től október 30. 2018. év június 1-től október 

30.

Helyszíni 
szemle, 

ortofotó 
(műholdas 
felvételek)

2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 5. § (5) bekezdése alapján. Szempontjait és 
jogkövetkezményeit a Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdései, továbbá az 5/A. § (1)-(7) bekezdései, 

valamint a 24. § és a 25. § rendelkezései tartalmazzák.

Átfogó jellegű 
ellenőrzést a 
gazdálkodási, 

időjárási 
viszonyokhoz 

igazodóan 
2018. évben 

június 1. 
napjától október 

30. napjáig 
terveznek a 

járási hivatalok 
földhivatali 
osztályai.

Szervezeti egység: Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály



4 Földvédelem

Termőföld 
engedély nélküli 

más célú 
hasznosítása

Olyan összetett tevékenység, 
melynek során a határszemle 

keretén belül lefolytatásra 
kerülő engedély nélküli más 

célú hasznosítási tevékenységet 
(területkivonást) ellenőrzi az 

ingatlanügyi hatóság

A járás 
közigazgatási 

területe
folyamatos 2018. évben

Helyszíni 
szemle, 

ortofotó 
(műholdas 
felvételek)

A határszemle keretén belül lefolytatásra kerülő engedély nélküli termőföld igénybevétel 
észlelése esetére vonatkozó anyagi és eljárásjogi szabályait a termőföldről szóló 2007. évi 

CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 9. §-a, a 16. § -a, a 17. §-a állapítja meg. A földvédelmi 
járulék, illetve bírság megállapítására, megfizetésére a Tfvt. 21. §-a, a 22.§-a, a 24. § és a 25. § -

a tartalmaz rendelkezéseket.

5 Földvédelem

Művelési ág 
változás 

bejelentésének 
ellenőrzése, 

községi 
mintaterek.

Olyan összetett tevékenység, 
melynek során a határszemle 

keretén belül lefolytatásra 
kerülő engedély nélküli a 

nyilvántartástól eltérő más 
művelés alá vont területek 

felderítését végzi az 
ingatlanügyi hatóság

A járás 
közigazgatási 

területe
folyamatos 2018. évben

Helyszíni 
szemle, 

ortofotó 
(műholdas 
felvételek)

A termőföldről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 3. § -a kimondja, hogy a 
termőföld művelési ágának megváltoztatását – az erre vonatkozó külön jogszabály 

rendelkezéseinek megfelelően be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak. A mulasztóval 
szemben bírságot kell kiszabni, a szankciókat a Tfvt. 24. § és a 25. § rendelkezései 

tartalmazzák. A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII.22.) FVM rendelet 
16. § alapján.

6 Földmérés

Magassági 
alappontok 

meglétének 
ellenőrzése

Alappont felkeresése,környezet 
gaztalanítása,jel lefestés: 
szintezési csap és gomb - 

fekete, betonkőben gomb - 
fehér digitális fénykép 

készítése,EOV koordináta 
meghatározása (ahol nem 

épületben van a jel), 
Helyszínrajzi változások 
bemérése, mérési jegyzet 

készítése,Fel nem lelt 
(befedett)valószínűsíthetően 

elpusztult pontokról 
jegyzőkönyvfelvétel, 

fényképkészítés a feltételezett 
helyről

A járás 
közigazgatási 

területe
folyamatos 2018.Helyszíni szemle évben helyszíni

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 26.§. (2) 
bekezdésében foglaltak szerint az illetékességi területen található IV. rendű magassági vonalak 

alappontjainak helyszínelése és karbantartása.

7 Földforgalom

Termőföld adás-
vételek 

földhasználati 
bejelentése

A földforgalmi törvénycsomag 
által előírt ügyfélnyilatkozatok 

betartásának ellenőrzése.
Irodai 2018. január 2015. évtől kötött adás-vételi 

szerződések Irodai 2013. évi CXXII. Törvény 62. §-a alapján.

8

Parlagfű elleni 
közérdekű 

védekezés 2

Parlagfű elleni 
védekezés 
teljesítése

eljárás megindítása 
(bejelentésre, 
hivatalból)helyszíni 
ellenőrzés, tényállás 
tisztázása döntés

CsMKH 

illetékességi 
területén a 
külterületi 
ingatlanok 

esetében

2018.07.01.-2018.10.15. 

folyamatos
2018.07.01.-2018.10.15. 

helyszíni 
szemle,FÖ

MI 

távérzékelés
i foltja

2007. évi CXXIX. tv. 5.§,  2008. évi XLVI.tv. 17.§ (4) és 50.§, 221/2008.(VIII.30.) 
Korm. Rend

9
Földhasználati-
nyilvántartás 3

Földhasználat 
belejentése 

földhasználati 
nyilvántartásba 

eljárás megindítása 
(kéremre, 
hivatalból)helyszíni 
ellenőrzés, tényállás 
tisztázása döntés

CsMKH 

illetékességi 
területén 
működő 

földhivatali 
osztályokon 

irodai 

ellenőrzés

2018.01.01.-2018.12.31. 

folyamatos
2018. év

földhasznála
ti 

nyilvántartá
s 

adatbázisáb
ól 

lekérdezés

Hivatalból végzett ellenőrzés, 2013. évi CCXII. Törvény., 356/2007. (XII.23.) Korm. 
Rend

1 Módosítva: 2018. július 12.
2 Beiktatva: 2018. július 12.
3 Beiktatva: 2018. július 12.



Ssz.
Ellenőrzött szakterület 

megnevezése Ellenőrzés tárgya
Ellenőrzés tárgyához 
kapcsolódó feladat 

rövid leírása
Ellenőrzés helyszíne

Ellenőrzés tervezett 
időpontja/ ellenőrzési 

időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel érintett, 
vizsgált időszak Ellenőrzés módja

Ellenőrzés 
szempontrendszere 

(pl. jogszabályhely 
megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

1
Kiskereskedelmi egységek, 
szolgáltatók 1

Ártájékoztatás, áralkamazás 
ellenőrzése, különösen a 
meghírdetett akciók idején

Vizsgálati útmutató szerint Üzletláncok, kiskereskedelmi egységek Éves Vizsgálati Program szerint . év helyszíni ellenőrzés A fogyasztóvédelemről szóló . évi CLV. tv.
2

Kiskereskedelemi egységek, vendéglátó 
helyek, dohányboltok 2

A fiatalkorúak védelme 
érdekében a dohányzás, illetve 
az alkoholfogyasztás 
visszaszorítását szolgáló 
jogszabályi rendelkezések 
érvényesülésének ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint
Kiskereskedelmi egységek, dohányboltok, vendéglátóhelyek Éves Vizsgálati Program szerint . év helyszíni ellenőrzés A fogyasztóvédelemről szóló . évi CLV. tv.

3
Kiskereskedelmi egységek, 
szolgáltatók 3

A szavatossági és jótállási 
igények intézésének átfogó 
ellenőrzése, különös 
tekintettela megtévesztő 
kereskedelmi gyakorlatra

Vizsgálati útmutató szerint Üzletláncok, kiskereskedelmi egységek Éves Vizsgálati Program szerint . év helyszíni ellenőrzés A fogyasztóvédelemről szóló . évi CLV. tv.

4
Kiskereskedelemi egységek, vendéglátó 
helyek, taxiszolgáltatók 4

A vendéglátó-ipari 
vállalkozások, a közterületi, 
illetve alkalmi értékesítést 
végző kereskedők, valamint 
személyszállító szolgáltatást 
nyújtók tevékenységének nyári 
ellenőrzése, kiemelt 
figyelemmel a turisták által 
kedvelt helyszínekre

Vizsgálati útmutató szerint

Kiskereskedelmi, vendéglátó egységek, idegenforgalmi rendezvények, személytaxi szolgáltatók Éves Vizsgálati Program szerint . év helyszíni ellenőrzés A fogyasztóvédelemről szóló . évi CLV. tv.
1 Beiktatva: 2018. július 12.
2 Beiktatva: 2018. július 12.
3 Beiktatva: 2018. július 12.
4 Beiktatva: 2018. július 12.

Szervezeti egység: CSMKH Hódmezővásárhelyi Jásári Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály



Ssz.

Ellenőrzött 
szakterület 

megnevezése
Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés 
tárgyához 

kapcsolódó feladat 
rövid leírása

Ellenőrzés 
helyszíne

Ellenőrzés tervezett időpontja/ 
ellenőrzési időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel érintett, 
vizsgált időszak

Ellenőrzés 
módja

Ellenőrzés 
szempontrendszere 

(pl. jogszabályhely 
megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

1

A társasházkezelő, 
ingatlankezelő 
szolgáltatási 

tevékenységet végző 
szolgáltatók 

a tevékenység 
jogszerű 

folytatásának 
ellenőrzése, 
valamint a 

bejelentés előírt 
adataiban 

bekövetkezett 
változás 

bejelentésének 
jogkövető 
elősegítése

tevékenységet végzők 
ellenőrzése, azok 
nyilvántarátsának 
pontosítása, az 
adatokban 

bekövetkezett 
változás ellenőrzése

Járás illetékességi 
terület

2018. január 01. és 2018. 
december 31. /folyamatosan

2017. január 01. napjától 
2017. december 31. napjáig 
terjedő időszak

adatszolgáltatás, 
iratbemutatás, 
hatósági 
nyilvántartáson 
alapuló 
ellenőrzés

 - adatkokban 

bekövetkezett változás 
23/2013. (VI.28) 

NGM rendelet 5. § (3) 
bekezdés, a 
tevékenységet végző 
személy büntetlen 
előéletű és nem áll 
foglalkozástól eltiltás 
hatály alatt. 2003. évi 
CXXXIII. Tv.  54. §. 
(4) bekezdése

2

A temekezési 
szolgálatási 

tevékenyéget 
végzők, temető 
üzemeltetők és 

fenntartók

a temetéskezési 
szolgálatatási 
tevékenység 

jogszerű 
folytatásának, 

továbbá a temető 
fenntartással és 
üzemeltetéssel 

összefüggő 
feladatok 

ellátásának  
ellenőrzése

tevékenységet végzők 
ellenőrzése, 
tevékenység 
folytatatására való 
jogosultság megléte, 
a szolgáltatást végző 
személy nem áll-e 
tevékenységet kizáró  
foglalkozás eltiltás 
hatálya alatt, bütetlen 
előéletű-e, megfelelő-
e a pénzügyi teljesítő 
képességet, 
nyilvántartásban 
foglalt adatok 

ellenőrzése, 

Járás illetékességi 
területe

2018. január 01. és 2018. 
december 31. /folyamatosan

2016. január 01. napjától 
2016. december 31. napjáig 
terjedő időszak

adatszolgáltatás, 
iratbemutatás, 
helyszíni szemle, 
hatósági 
nyilvántartáson 
alapuló 
ellenőrzés

1999. évi XLIII. Tv. 
25.§-34. §, 145/1999. 
(X.1.) Korm. rendelet 

47.§-53. § - 
szolgálatatási 
tevékenység ,  tv. 6. §, 
8-10.§, 13.§, rendelet 
3-9.§, 15.§, 17.§ a 
fenntartó temetővel 
kapcsolatos feladatai, 

tv 16-18.§, rendelet 54-
55.§ a temető 
üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatai

Szervezeti egység: Kisteleki Járási Hivatal 



3

A mezőgazdasági 
őstermelői 

igazolvánnyal 
rendelkezők

igazolvány 
használata 

jogszerűségének, 
valamint a 

Nyilvántartásban 
szereplő adatok 
valódiságának 

ellenőrzése

a mezőgazdasági 
őstermelő által 
értékesíteni kívánt, 
vagy értékesített 
őstermelői termék 
származásának 
ellenőrzése,
igazolvány és 
értékesítési betétlap, 
ellenőrzése,
az őstermelői 
tevékenység 
végzésének 
helyszínén és az 
értékesítés helyszínén 
ellenőrzést 
lefolytatása

Járás illetékességi 
területe

2018. január 01. és 2018. 
december 31. /folyamatosan

2017. január 01. és 2017. 
december 31./ folyamatosan

adatszolgáltatás, 
iratbemutatás, 
helyszíni szemle, 
hatósági 
nyilvántartáson 
alapuló 
ellenőrzés

436/2015. (XII. 28.) 

Korm. Rendelet a 

mezőgazdasági 
őstermelői 
igazolványról 12-
14.§§

8

Az egyéni 
vállalkozók 
ellenőrzése

869003 szakmakód 
számú 
szabad foglalkozású 
egészségügyi 
tevékenység egyéb 
humán-egészségügyi 
ellátásban 
tevékenykedő 
egyéni vállalkozók 
ellenőrzése

tevékenységet végzők 
ellenőrzése, azok 
nyilvántarátsának 

pontosítása, az 
adatokban 

bekövetkezett 
változás ellenőrzése

a járás illetékességi 
területe

2018. február 1. és 2018. 
november 30. között 
/folyamatosan

adatszolgáltatás,
dokumentumelle

nőrzés, 
iratbemutatás, 
hatósági 
nyilvántartáson 
alapuló 
ellenőrzés

A hatósági ellenőrzés
keretében az

ellenőrzést végző
ellenőrzi, hogy az

egyéni vállalkozó az

egyéni vállalkozói
tevékenysége során
betartja-e a

működésére 
vonatkozó 
jogszabályban 
foglaltakat, különös
tekintettel az egyéni
vállalkozókról és az

egyéni cégről szóló
2009. évi CXV.

törvény (továbbiakban
Evectv) 15.§ (3)

bekezdésében és a

16.§ (2), (3), és (5)

bekezdésében 
foglaltakra, mint

például engedély,
bejelentés megléte,
szabályozott szakma

esetén a szakképzési
követelmények 

9

Kiskereskedelmi 

egységek, 
szolgáltatók

Ártájékoztatás, 
áralkamazás 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató 
szerint

Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni 

ellenőrzés

A 

fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. 
tv. 45/A. §



10

Kiskereskedelemi 

egységek, 
vendéglátó helyek, 
dohányboltok

A fiatalkorúak 
védelme érdekében 
a dohányzás, illetve 
az alkoholfogyasztás 
visszaszorítását 
szolgáló jogszabályi 
rendelkezések 
érvényesülésének 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató 
szerint

Kiskereskedelmi 

egységek, 
dohányboltok, 
vendéglátóhelyek

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni 
ellenőrzés

A 

fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. 
tv. 45/A. §

11

Kiskereskedelmi 

egységek, 
szolgáltatók, 
elektronikus 

kereskedelem

A szavatossági és 
jótállási igények 
intézésének átfogó 
ellenőrzése a 
hagyományos és az 
online kereskedelmi 

forgalomban

Vizsgálati útmutató 
szerint

Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek, web 
áruházak

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni és 
irodai ellenőrzés

A fogyasztókkal 
szembeni 

tisztességtelen 
kereskedelmi 

gyakorlat tilalmáról 
szóló 2008. évi 
XLVII. tv. 10. §

12
Kiskereskedelmi 

egységek

A szavatossági 
igények intézésének 
ellenőrzése a 
lábbelik esetében

Vizsgálati útmutató 
szerint

Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni 

ellenőrzés

A 

fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. 
tv. 45/A. §

13
Személygépkocsi 
javító szolgáltatók

Személygépkocsi 
műszaki vizsgájának 
hatósági árral 
kapcsolatos 

ellenőrzése

Vizsgálati útmutató 
szerint

Személygépkocsi 
javító szolgáltatók Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni 

ellenőrzés

A 

fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. 
tv. 45/A. §

14

Kiskereskedelemi 

egységek, 
vendéglátó helyek, 
taxiszolgáltatók

Az idegenforgalmi 

főszezonban végzett 
kereskedelmi és 
szolgáltatási 
tevékenységek 
ellenőrzése, különös 
tekintettel a 

rendezvényekre 
kitelepült 
egységekre és a 
személyszállító 
szolgáltatás 
ellenőrzésére

Vizsgálati útmutató 
szerint

Kiskereskedelmi, 

vendéglátó 
egységek, 
idegenforgalmi 

rendezvények, 
személytaxi 
szolgáltatók

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni 
ellenőrzés

A 

fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. 
tv. 45/A. §

15
Járványügy és 
állatvédelem

a létesítmények és 
vállalkozók hatósági 

ellenőrzése

állattartó telepek, 
állatforgalmazó 
létesítmények és 
vállalkozások 
helyszíni ellenőrzése 

állattartó telepek, 
állatforgalmazó 
létesítmények és 
vállalkozások;

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos; Kockázatbecslési 
alapon negyedéves ütemezésben, 
új vállalkozás esetén 30 napon 
belül

2018.04.01.-2019.03.31. helyszíni

helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből 
letölthető ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

16
Járványügy és 
állatvédelem

a létesítmények és 
vállalkozók hatósági 

ellenőrzése

állattartó telepek, 
állatforgalmazó 
létesítmények és 
vállalkozások 
helyszíni ellenőrzése 

Állategészségügyi 
ellenőrzés alá 
tartózó egységek

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos; Kockázatbecslési 
alapon negyedéves ütemezésben, 
új vállalkozás esetén 30 napon 
belül

2018.04.01.-2019.03.31. helyszíni

helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből 
letölthető ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján



17
Gyógyszer-
forgalmazás

a létesítmények és 
vállalkozók hatósági 

ellenőrzése

gyógyszer-
forgalmazás és -
felhasználás helyszíni 
ellenőrzése

gyógyszer-
forgalmazás és -

felhasználás 
ellenőrzése

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos; Kockázatbecslési 
alapon negyedéves ütemezésben, 
új vállalkozás esetén 30 napon 
belül

2018.04.01.-2019.03.31. helyszíni

helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből 
letölthető ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

18 Élelmiszer-előállítás
a létesítmények és 

vállalkozók hatósági 
ellenőrzése

engedélyköteles 
élelmiszer-előállítók 
helyszíni ellenőrzése 

engedélyköteles 
élelmiszer-
előállítók

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos; Kockázatbecslési 
alapon negyedéves ütemezésben, 
új vállalkozás esetén 30 napon 
belül

2018.04.01.-2019.03.31. helyszíni

helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből 
letölthető ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

19
Élelmiszer-
forgalmazás

a létesítmények és 
vállalkozók hatósági 

ellenőrzése

élelmiszer 
forgalmazók 
helyszíni ellenőrzése

élelmiszer 
forgalmazók

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos; Kockázatbecslési 
alapon negyedéves ütemezésben, 
új vállalkozás esetén 30 napon 
belül

2018.04.01.-2019.03.31. helyszíni

helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből 
letölthető ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

20
Közétkeztetés-

vendéglátás

a létesítmények és 
vállalkozók hatósági 

ellenőrzése

vendéglátók, 
közétkeztetők 
helyszíni ellenőrzése 

vendéglátók, 
közétkeztetők

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos; Kockázatbecslési 
alapon negyedéves ütemezésben, 
új vállalkozás esetén 30 napon 
belül

2018.04.01.-2019.03.31. helyszíni

helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből 
letölthető ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

22
Élelmiszer-előállítás 

és forgalmazás
kistermelők hatósági 

ellenőrzése

kistermelői 
élelmiszer-előállítás 
és -forgalmazás 
helyszíni ellenőrzése 

kistermelői 
élelmiszer-előállítás 

és -forgalmazás

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos; Kockázatbecslési 
alapon negyedéves ütemezésben, 
új vállalkozás esetén 30 napon 
belül

2018.04.01.-2019.03.31. helyszíni

helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből 
letölthető ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

23
Élelmiszer- és 

takarmánybiztonság

a létesítmények és 
vállalkozók hatósági 

ellenőrzése

takarmány-előállító 
és -forgalmazó 
létesítmények és 
vállalkozások 
helyszíni ellenőrzése

takarmány-előállító 
és -forgalmazó 

létesítmények és 
vállalkozások

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos; Kockázatbecslési 
alapon negyedéves ütemezésben, 
új vállalkozás esetén 30 napon 
belül

2018.04.01.-2019.03.31. helyszíni

helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből 
letölthető ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

25
Élelmiszer- és 

takarmánybiztonság

élelmiszer- és 
takarmányvizsgálati 

monitoring   

engedélyköteles 
élelmiszer-előállítók 
és -forgalmazók, 
takarmány-előállító 
és -forgalmazó 
létesímények és 
vállalkozások,vendég
látók és 
közétkeztetők 
monitoring 

mintavétele

engedélyköteles 
élelmiszer-

előállítók és -
forgalmazók, 

takarmány-előállító 
és -forgalmazó 
létesímények és 

vállalkozások,vend
églátók és 

közétkeztetők

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos; Kockázatbecslési 
alapon negyedéves ütemezésben, 
új vállalkozás esetén 30 napon 
belül

2018.04.01.-2019.03.31. helyszíni mintavétel

26 Járványügy járványügyi 
monitoring

állattartó telepek 
járványügyi 
mintavétele

állattartó telepek

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos; Kockázatbecslési 
alapon negyedéves ütemezésben, 
új vállalkozás esetén 30 napon 
belül

2018.04.01.-2019.03.31. helyszíni mintavétel



27
Kölcsönös 

Megfeleltetés

a kölcsönös 
megfeleltetés (KM) 

körébe tartozó 
ellenőrzések 

helyszíni ellenőrzés a 
KM szakrendszerből 
generált 
dokumentumok 

felhasználásával  az 
állategészségügy, az 
élelmiszerbiztonság, 
az állatvédelem és a 
helyes 

mezőgazdasági és 
környezeti állapot 
normái és 
kötelezettségek 
ellenőrzése

az MVH kijelölése 
alapján az agrár 

támogatást 
igénybevevő 
gazdálkodók 

vonatkozásában

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos

KM ellenőrzési útmutató 
előírásai szerint helyszíni

helyszíni ellenőrzés a 
KM szakrendszerből 
generált 
dokumentumok 

felhasználásával  az 
állategészségügy, az 
élelmiszerbiztonság, 
az állatvédelem és a 
helyes mezőgazdasági 
és környezeti állapot 
normái és 
kötelezettségek 
ellenőrzése

28 Járványügy ENAR ellenőrzések állattartó telepek 
helyszíni ellenőrzése állattartó telepek az ellenőrzési időszakban 

folyamatos
2018.04.01.-2019.03.31. helyszíni helyszíni ellenőrzés

30 Állatvédelem állatvédelmi 
ellenőrzések

állattartó telepek, 
határállomás, 
állatszállítás, 
vágóhidak, 
menhelyek, 

gyepmesteri telepek 

helyszíni ellenőrzése

állattartó telepek, 
határállomás, 
állatszállítás, 
vágóhidak, 
menhelyek, 

gyepmesteri 

telepek

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos

2018.04.01.-2019.03.31. helyszíni helyszíni ellenőrzés

31 Állatvédelem
148-as támogatási 
rendelet szerinti 

ellenőrzések

támogatásra 
jóváhagyott 
állattartók

állattartó telepek folyamatos folyamatos helyszíni

Helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből 
letölteheő ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

32
Járványügy és 
állatvédelem

mélységi 
ellenőrzések

közúti szállítás során 
a forgalomban 

résztvevő EU-os 
illetve 3. országba 
irányított élőállat-
szállítmányok 
helyszíni ellenőrzése

közúti szállítás 
során a 

forgalomban 

résztvevő EU-os 
illetve 3. országba 
irányított élőállat-

szállítmányok

az ellenőrzési időszakban 
folyamatos

2018.04.01.-2019.03.31. helyszíni helyszíni ellenőrzés



Ssz.
Ellenőrzött szakterület 

megnevezése Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés tárgyához 
kapcsolódó feladat rövid leírása Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzés tervezett időpontja/ 

ellenőrzési időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel 
érintett, vizsgált 

időszak

Ellenőrzés 
módja

Ellenőrzés szempontrendszere (pl. 
jogszabályhely megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

1
Egyéni vállalkozói 

tevékenység 
Egyéni vállalkozói tevékenység

 törvényes működésnek felülvizsgálata 

Az egyéni vállalkozóról és az 
egyéni cégről szóló 2009. évi 
CXV. törvény (továbbiakban 

Evec. tv.) 19/A. § (1) bekezdése 
szerint, az egyéni vállalkozói 

tevékenység ellenőrzésének célja 
az egyéni vállalkozói nyilvántartás 

közhitelességének, valamint az 
egyéni vállalkozói tevékenység 

törvényes működésének 
biztosítása. Az Evectv. 19/A. § 

(2) bekezdése alapján, a Hatóság 
a nyilvántartásba vételt követő 30 
napon belül, továbbá ellenőrzési 

terv alapján és eseti jelleggel 
ellenőrzi azt, hogy az egyéni 

vállalkozó működése megfelel-e a 
jogszabályi rendelkezéseknek.

Kormányablak Osztály (6900 
Makó, Széchenyi tér 22. fsz. 12.)

Ellenőrzési időszak: 2018. év 
Ütemezés: ellenőrzési terv szerint 2018. év

Interneten 

nyilvánosan 
közzétett 

adatbázisokból 
történő 

lekérdezés, 
adategyeztetés, 
iratbemutatás, 

nyilatkozattétel, 
hatósági 

nyilvántartáson 
alapuló 

ellenőrzés.

Az Evec tv. 19. § (3) bekezdése 
értelmében, a Hatóság az egyéni vállalkozói 

tevékenység folytatását megtiltja, ha  az 
egyéni vállalkozói tevékenység 

megkezdésének feltételei nem állnak fenn 
vagy a tevékenység folytatását kizáró ok áll 
fenn, így különösen, ha az egyéni vállalkozó 
nem rendelkezik nyilvántartott székhellyel 

vagy főtevékenységgel, ha az egyéni 
vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c) pontja 

szerinti tevékenységek egyikét sem 
folytathatja jogszerűen.

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 
döntésről értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet, amely a főtevékenységet vagy 

tevékenységi kört törli az egyéni 
vállalkozók nyilvántartásából.

Idézés útján 
és/vagy 

elektronikus 

úton történő 
igazoló iratok 

bekérése,   
internet 

igénybevétele.

2 Általános igazgatás Temetők ellenőrzése
 A temető fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő 

feladatok ellátásának ellenőrzése

Makó Járás illetékességi területén 
található temetők 2018.03.01.-2018.10.31. 2016-2017. év

iratbekérés, 
helyszíni 
szemle, 

adatszolgáltatás 
kérése

A temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény és a temetőkről és 

a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 

1.) Korm. rendelet

3 Általános igazgatás Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése Temetkezési szolgáltatási 
tevékenység ellenőrzése

Makó Járás illetékességi területén 
található temetkezési szolgáltatók 2018.02.01.-2018.10.31. 2017-2018. év

iratbekérés, 
helyszíni 
szemle, 

adatszolgáltatás 
kérése

A temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. Törvény, a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 

1.) Korm. Rendelet, a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. tv.

4 Földmérés  Magassági alappontok helyszínelése
A vízszintes és magassági 
alappontok felkeresése és 

karbantartása 
Makó Járás területe 2018.05.01-2018.10.31 helyszíni

2012.évi XLVI törvény, 25/2013 (IV.16.) 
VM rendelet, 51/2014 (IV.29.) VM 

rendelet

5 Földvédelem Határszemle Az ingatlan-nyilvántartás és a 
helyszíni állapot összevetése Makó Járás területe 2018.06.01-2018.10.31 helyszíni 2007. évi CXXIX törvény

6 Földvédelem Parlagfű felderítés A parlagfű fertőzöttség felderítése Makó Járás területe 2018.06.01-2018.10.31 helyszíni 2007. évi CXXIX törvény,                
221/2008 (VIII.30.) Korm. Rendelet.

7 Ingatlan-nyilvántartás TAKARNET ellenőrzés

Az ingatlan-nyilvántartási 
adatbázishoz való csatlakozás 

jogszerűségének és 
felhasználásának vizsgálata 

Makó Járás területe 2018.02.01-2018.12.31 helyszíni 2007. évi CXLI. törvény

8 Földvédelem Termőföld engedély nélküli máscélú 
hasznosítása

Termőföld nem az ingatlan-
nyilvántartásban rögzített 

művelési ágban való felhasználása
Makó Járás területe 2018.01.01-2018.12.31 helyszíni 2007. évi CXXIX törvény

9 Földforgalom földátruházási okmány ellenőrzés
A jogi szolgáltatónál lévő 
biztonsági papír jogszerű 

felhasználása
Makó Járás területe 2018.02.01-2018-12.15 helyszíni 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

10 Földforgalom Földforgalmi ellenőrzés A jóváhagyott szerződésekben 
foglaltak betartása Makó Járás területe 2018.02.01-2018-12.15 helyszíni, irodai 2013. évi CCXII. Törvény                                           

2013. évi CXXII. Törvény

11 Földvédelem Eredeti állapot helyreállítása
A termőterület eredeti művelési 
ágában és minőségi osztályában 

való helyreállítás
Makó Járás területe 2018.02.01-2018-12.15 helyszíni 2007. évi CXXIX törvény

Szervezeti egység: Makói Járási Hivatal



12 Földvédelem
Haszosítás, ideiglenes  és 

mellékhasznosítási kötelezettség 
ellenőrzése

A termőföld hasznosítása Makó Járás területe 2018.02.01-2018-12.15 helyszíni 2007. évi CXXIX törvény

13
Kiskereskedelmi egységek, 

szolgáltatók Ártájékoztatás, áralkamazás ellenőrzése Vizsgálati útmutató szerint Üzletláncok, kiskereskedelmi 
egységek Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni 

ellenőrzés
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi 

CLV. tv. 45/A. §

14

Kiskereskedelemi egységek, 
vendéglátó helyek, 

dohányboltok

A fiatalkorúak védelme érdekében a 
dohányzás, illetve az alkoholfogyasztás 

visszaszorítását szolgáló jogszabályi 
rendelkezések érvényesülésének 

ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint Kiskereskedelmi egységek, 
dohányboltok, vendéglátóhelyek Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni 

ellenőrzés
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi 

CLV. tv. 45/A. §

15

Kiskereskedelmi egységek, 
szolgáltatók, elektronikus 

kereskedelem

A szavatossági és jótállási igények 
intézésének átfogó ellenőrzése a 

hagyományos és az online kereskedelmi 
forgalomban

Vizsgálati útmutató szerint Üzletláncok, kiskereskedelmi 
egységek, web áruházak Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni és 

irodai ellenőrzés

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 

2008. évi XLVII. tv. 10. §

16 Kiskereskedelmi egységek A szavatossági igények intézésének 
ellenőrzése a lábbelik esetében Vizsgálati útmutató szerint Üzletláncok, kiskereskedelmi 

egységek Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni 
ellenőrzés

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi 
CLV. tv. 45/A. §

17
Személygépkocsi javító 

szolgáltatók
Személygépkocsi műszaki vizsgájának 
hatósági árral kapcsolatos ellenőrzése Vizsgálati útmutató szerint Személygépkocsi javító 

szolgáltatók Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni 
ellenőrzés

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi 
CLV. tv. 45/A. §

18

Kiskereskedelemi egységek, 
vendéglátó helyek, 

taxiszolgáltatók

Az idegenforgalmi főszezonban végzett 
kereskedelmi és szolgáltatási 

tevékenységek ellenőrzése, különös 
tekintettel a rendezvényekre kitelepült 

egységekre és a személyszállító 
szolgáltatás ellenőrzésére

Vizsgálati útmutató szerint

Kiskereskedelmi, vendéglátó 
egységek, idegenforgalmi 
rendezvények, személytaxi 

szolgáltatók

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni 
ellenőrzés

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi 
CLV. tv. 45/A. §



Ssz.
Ellenőrzött szakterület 

megnevezése Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés tárgyához 
kapcsolódó feladat rövid leírása Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzés tervezett időpontja/ 

ellenőrzési időszak/ütemezés
Ellenőrzéssel érintett, 

vizsgált időszak Ellenőrzés módja

Ellenőrzés 
szempontrendszere 

(pl. jogszabályhely 
megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

1 Egyéni vállalkozás Egyéni vállalkozói 
tevékenység ellenőrzése

Az EVNY szakrendszerből az 
egyéni vállalkozás aktuális 

adatlap lekérése, 
székhely,telephely

jogszerű használatának vizsgálata, 
elsődlegesen a TAKARNET 

rendszerből történő lekérdezéssel. 
A vállalkozásban található 

tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítések, 

engedélyek, bejelentések 
meglétének ellenőrzése.

Az eljárás menete: idézés, 
jegyzőkönyv felvétele, 
amennyiben szükséges 

hiánypótlás, ellenőrzés lezárása.

Járási hivatal illetékességéhez 
tartozó egyéni vállalkozói 

tevékenység ellenőrzése a járási 
hivatal székhelyén 

2018. január 1-2018. december 
31.

2018. január 1. - 2018. 
december 31.

Iratbetekintés, 
adategyeztetés, 
nyilatkozattétel

Az általános 
közigazgatási 

rendtarttásról szóló 
2016. évi CL.törvény 

99. §-a, Az egyéni 
vállalkozóról és az 
egyéni cégről szóló 

2009. évi CXV. 
Törvény 19/A. § (1) és 

(2)

Ellenőrzést 
végzi: Járási 

Hivatal 

Kormányablak 
Osztálya

2 földmérés földmérési alappontok földmérési alappontok 
helyszínelése Főosztály által meghatározott 5-10 évente nem időszakot érint a 

vizsgálat helyszíni bejárás 1996.LXXVI.tv.17.§ összefoglaló 
jelentés

3 termőföld védelem határszemle

természetbeni és a nyilvántartási 
állapot egyezőségének fenntartása 

termőföldek hasznosítása 
szempontjából

illetékességi terület 10%-a június-október nem időszakot érint a 
vizsgálat helyszíni bejárás 2007. évi CXXIX.tv. 

5.§ (5) bek.
összefoglaló 

jelentés

4 termőföld védelem parlagfű elleni 
védekezés

bejelentés alapján az adott terület 
ellenőrzése bejelentés alapján június-október nem időszakot érint a 

vizsgálat helyszíni bejárás 221/2008.(VIII.30.) 

Korm.r. 3.§ (1) bek.

PIIR 

rendszerben 

rögzítve

5 takarnet felhasználók TakarNet használatának 
jogszerűsége

BFKH Földmérési,Távérzékelési 
és Földhivatali Főosztály által 

adott lista alapján

BFKH Földmérési, Távérzékelési 
és Földhivatali Főosztály által 

adott lista alapján

BFKH Földmérési, Távérzékelési 
és Földhivatali Főosztály által 

meghatározott időszak

BFKH Földmérési, 
Távérzékelési és 

Földhivatali Főosztály 
FÖMI által meghatározott 

időszak

helyszíni ellenőrzés

1997. évi CXLI. Tv. 
72.-75.§,79.§81.§; 
109/1999.(XII.29.) 

FVMr. 113.-115.§

jegyzőkönyv 
megküldése

6 termőföld védelem
más célú hasznosítás, 

hasznosítási 
kötelezettség 

természetbeni és a nyilvántartási 
állapot egyezőségének fenntartása 

termőföldek hasznosítása 
szempontjából

bejelentés alapján ad hoc
nem időszakot érint a 

vizsgálat helyszíni bejárás
2007. évi CXXIX.tv. 

5.§(5)bek. ,7.§ (5) 
bek.

eseti döntés

Szervezeti egység: Mórahalmi Járási Hivatal



7
őstermelők ellenőrzése 

általános piaci ellenőrzés során

vásárlók megfelelő 
tájékoztatása, 

igazolványhasználat 
jogszerűsége, 

nyilvántartásbeli adatok 
valódisága

az őstermelői termék 
értékesítésének helyszínén a 

mezőgazdaásgi őstermelő köteles 
az igazolvány száma mellett az 

őstermelői termékét vagy az 
értékesítés helyszínét a "saját 

őstermelői tevékenységből 
származó termék" felirattal a 

vásárló tájékoztatására alkalmas 
módon ellátni, melyet az ellenőr 

köteles ellenőrizni, továbbá 
fokozottan ellenőrzi az igazolvány 
használatának jogszerűségét és a 
nyilvántartásban szereplő adatok 

valódiságát

illetékességi területen jogszerűen 
működő piacokon

jogszabályban meghatározott 
rendszerességgel

nem időszakot érint a 
vizsgálat helyszíni ellenőrzés

436/2015. (XII.28.) 

Kormányrendelet 12-
13. §

jegyzőkönyv 
megküldése

8 földhasználat földszerzési korlátozások 
hatósági ellenőrzése

a Földforgalmi törvényben 
meghatározott szerzési feltételek, 
illetve korlátozások és tilalmak 

betartását ellenőrzi a 
mezőgazdasági igazgatási szerv a 

törvényben meghatározott 
feltételek fennállása esetén, végső 

szankcióként a föld 
kényszerhasznosításba adásáról 

intézkedhet

bejelentésre vagy hivatalból az 
illetékességi területen található 

termőföldek - a 2013. évi CXXII. 
Törvény tárgyi hatálya alá 

tartozó ingatlanok 
vonatkozásában

ad hoc
nem időszakot érint a 

vizsgálat helyszíni ellenőrzés 2013. évi CXXII. 
Törvény V. fejezet

ellenőrzési 
jelentés 

készítése, 
hatósági 

nyilvántartás 
vezetése 

9 Általános hatósági feladatok

Üzletszerűen végzett 
ingatlankezelői, 
társasházkezelői 

tevékenység bejelentési 
kötelezettségének és az 

előírt adatokban 
bekövetkezett változás 

bejelentési 
kötelezettségének 

ellenőrzése

Az ellenőrzés hivatalból 
indul,végzéssel felhívjuk az 

ügyfelet adatváltozás-bejelentő 
lap kitöltésére és 

köztartozásmentességről szóló 
igazolás becsatolására, valamint 
hivatalból ellenőrizzük, hogy a 

szolgáltatást végző személy 
büntetlen előéletű-e, és nem áll-e 

foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt.

járási hivatal illetékességi 
területe

2018. szeptember 1- 2018. 

október 31.
2018. január 1-től 2018. 

december 31-ig

adatszolgáltatás, 
iratbemutatás

 2003. évi CXXXIII. 
törvény 54. § (4) bek., 

2009. évi LXXVI. 
törvény 25.§, 23/2013. 

(VI.28.) NGM 

rendelet 5. § (3) bek.

10
Kiskereskedelmi egységek, 

szolgáltatók
Ártájékoztatás, 

áralkamazás ellenőrzése Vizsgálati útmutató szerint Üzletláncok, kiskereskedelmi 
egységek Éves Vizsgálati Program szerint 2018. január 1-től 2018. 

december 31-ig
helyszíni ellenőrzés

A 

fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. 

tv. 45/A. §



11

Kiskereskedelemi egységek, 
vendéglátó helyek, 

dohányboltok

A fiatalkorúak védelme 
érdekében a dohányzás, 

illetve az 

alkoholfogyasztás 
visszaszorítását szolgáló 

jogszabályi 
rendelkezések 

érvényesülésének 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint Kiskereskedelmi egységek, 
dohányboltok, vendéglátóhelyek Éves Vizsgálati Program szerint 2018. január 1-től 2018. 

december 31-ig
helyszíni ellenőrzés

A 

fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. 

tv. 45/A. §

12 Kiskereskedelmi egységek
A szavatossági igények 

intézésének ellenőrzése a 
lábbelik esetében

Vizsgálati útmutató szerint Üzletláncok, kiskereskedelmi 
egységek Éves Vizsgálati Program szerint 2018. január 1-től 2018. 

december 31-ig
helyszíni ellenőrzés

A 

fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. 

tv. 45/A. §

13
Személygépkocsi javító 

szolgáltatók

Személygépkocsi 
műszaki vizsgájának 

hatósági árral 
kapcsolatos ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint Személygépkocsi javító 
szolgáltatók Éves Vizsgálati Program szerint 2018. január 1-től 2018. 

december 31-ig
helyszíni ellenőrzés

A 

fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. 

tv. 45/A. §

14

Kiskereskedelemi egységek, 
vendéglátó helyek, 

taxiszolgáltatók

Az idegenforgalmi 

főszezonban végzett 
kereskedelmi és 

szolgáltatási 
tevékenységek 

ellenőrzése, különös 
tekintettel a 

rendezvényekre 
kitelepült egységekre és 

a személyszállító 
szolgáltatás 

ellenőrzésére

Vizsgálati útmutató szerint

Kiskereskedelmi, vendéglátó 
egységek, idegenforgalmi 
rendezvények, személytaxi 
szolgáltatók

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. január 1-től 2018. 
december 31-ig

helyszíni ellenőrzés

A 

fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. 
tv. 45/A. §



Ssz.

Ellenőrzött 
szakterület 

megnevezése
Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés tárgyához 
kapcsolódó feladat rövid 

leírása

Ellenőrzés 
helyszíne

Ellenőrzés tervezett időpontja/ 
ellenőrzési időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel érintett, 
vizsgált időszak Ellenőrzés módja

Ellenőrzés 
szempontrendszere (pl. 

jogszabályhely 
megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

1
Az egyéni vállalkozói 
tevékenység ellenőrzése

A Hatóság a 
nyilvántartásba vételt 
követő 30 napon belül, 
továbbá ellenőrzési terv 
alapján és eseti jelleggel 
ellenőrzi azt, hogy az 
egyéni vállalkozó 
működése megfelel-e a 
jogszabályi 
rendelkezéseknek. 

Az ellenőrzésről jegyzőkönyv 
vagy egyszerűsített jegyzőkönyv 
kerül felvételre. Jogszerű 
működés esetén az eljárás 
megszüntetésre kerül, ellenkező 
esetben pedig a Hivatal eltiltja a 

tevékenységétől az egyéni 
vállalkozót.

Szegedi Járási 
Hivatal székhelye 
(6722 Szeged, 

Rákóczi tér 1.)

2018. január 01 – 2018. december 
31. napjáig folyamatosan

2018. január 01 – 2018. 
december 31. napjáig

Az ellenőrzés 
napjára a Hivatal 
végzéssel idézi az 
ügyfelet. A 
tevékenységhez 
szükséges iratok, 
okiratok, 

engedélyek, 
dokumentumok 

vizsgálata a Szegedi 
Járási Hivatal 
székhelyén történik.

Az egyéni vállalkozókról és 
egyéni cégekről szóló 2009. 
évi CXV. törvény 19/A §-a

2
Az egyéni vállalkozói 
tevékenység ellenőrzése

Épületszobrászat, 
kőfaragás 
(439913)(helyszínen) 

Az EVNY rendszerből az 
ellenőrizendő tevékenységet 
folytató egyéni vállalkozók 
kigyűjtése, idézése. Az 
ellenőrzésről jegyzőkönyv vagy 
egyszerűsített jegyzőkönyv kerül 
felvételre. Jogszerű működés 
esetén az eljárás megszüntetésre 
kerül, ellenkező esetben pedig a 
Hivatal eltiltja a tevékenységétől 
az egyéni vállalkozót.

Szegedi Járási 
Hivatal székhelye 
(6722 Szeged, 

Rákóczi tér 1.)

2018. január 01 – 2018. december 
31. napjáig folyamatosan

2018. január 01 – 2018. 
december 31. napjáig

Az ellenőrzés 
napjára a Hivatal 
végzéssel idézi az 
ügyfelet. A 
tevékenységhez 
szükséges iratok, 
okiratok, 

engedélyek, 
dokumentumok 

vizsgálata a Szegedi 
Járási Hivatal 
székhelyén történik.

Az egyéni vállalkozókról és 
egyéni cégekről szóló 2009. 
évi CXV. törvény 19/A §-a

3
élelmiszerlánc-biztonság 
és állategészségügy

élelmiszer-forgalmazó 
vendéglátó, közétkeztető 
ellenőrzés

engedélyezés, kivizsgálás, rutin 
ellenőrzés, mintavétel

a vizsgált 
vállalkozások 
telephelye Szeged 

Járásban

terv szerint folyamatosan 2018.04.01-2019.02.28

helyszíni ellenőrzés 
(jegyzőkönyv, 
kérdőív, hőmérő, 
fényképezőgép, 
mintavételi eszközök 
használatával)

Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI tv., a 
vendéglátó-ipari  termékek 
előállításának és forgalomba 
hozatalának élelmiszerlánc-
biztonsági feltételeiről szóló 
62/2011. (VI. 30.) VM r.

OAIR 

alrendszerben 

előre kijelölt célok

helyszíni 
szemlével

4
Élelmiszerlánc-biztonság 
és állategészségügy

élelmiszer-forgalmazó 
kis-és nagykereskedő 
ellenőrzése

engedélyezés, kivizsgálás, rutin 
ellenőrzés, mintavétel

a vizsgált 
vállalkozások 
telephelye Szeged 

Járásban

terv szerint folyamatosan 2018.04.01-2019.02.28

helyszíni ellenőrzés 
(jegyzőkönyv, 
kérdőív, hőmérő, 
fényképezőgép, 
mintavételi eszközök 
használatával)

Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI tv., a 
kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló   
210/2009. (IX. 29.) Korm. 

Rend. 

OAIR 

alrendszerben 

előre kijelölt célok

helyszíni 
szemlével

5
Élelmiszerlánc-biztonság 
és állategészségügy

élelmiszer előállító 
üzemek ellenőrzése

ellenőrzés, felülvizsgálat, 
mintavétel

a vizsgált 
vállalkozások 
telephelye Szeged 

Járásban

kockázatbecslési besorolás szerint 
havonta/negyedévente

2018. április 1. -2019. február 
28.

helyszíni ellenőrzés 
(jegyzőkönyv, 
kérdőív, hőmérő, 
fényképezőgép, 
mintavételi eszközök 
használatával)

Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI tv., 
853/2004/EK Rendelet

HU-számos 
üzemlista alapján

helyszíni 
szemlével

Szervezeti egység: Szegedi Járási Hivatal



6
Élelmiszerlánc-biztonság 
és állategészségügy

élelmiszer előállító 
kistermelők ellenőrzése

engedélyezés, kivizsgálás, rutin 
ellenőrzés, mintavétel

a vizsgált 
vállalkozások 
telephelye Szeged 

Járásban

folyamatosan és szükség szerint 2018. január 1.-2018. 
december 31.

helyszíni ellenőrzés 
(jegyzőkönyv, 
kérdőív, hőmérő, 
fényképezőgép, 
mintavételi eszközök 
használatával)

Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI tv. ,52/2010 
FVM r

HU-számos 
üzemlista alapján

helyszíni 
szemlével

7
Élelmiszerlánc-biztonság 
és állategészségügy

állattartó-telepek 
kölcsönös megfeleltetés 
ellenőrzése

ellenőrzés, felülvizsgálat

az állattartás TIR-
ben bejelentett 

helyén Szeged 
Járásban

KM szakrendszerbe feltöltött 
dátumok alapján

2018. január 1.-2018. 
december 31.

helyszíni ellenőrzés 
(jegyzőkönyv, 
kérdőív, távmérő, 
fénymérő,hőmérő, 
mikrochip leolvasó, 
fényképezőgép 
használatával)

Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI tv. 

KM-

szakrendszerben 

az osztályvezető 
által kiosztott 
feladatok szerint

helyszíni 
szemlével

8
Élelmiszerlánc-biztonság 
és állategészségügy

állattartó-telepek járvány 
és állatvédelmi 
ellenőrzése

ellenőrzés, minősítés

az állattartás TIR-
ben bejelentett 

helyén Szeged 
Járásban

mentesítési jogszabályok szerint és 
esetileg

2018. január 1.-2018. 
december 31.

helyszíni ellenőrzés 
(jegyzőkönyv, 
kérdőív, távmérő, 
fénymérő,hőmérő, 
mikrochip leolvasó, 
fényképezőgép 
használatával)

Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI tv., az Állat-
egészségügyi Szabályzat 
kiadásáról szóló 41/1997. 
(V. 28.) FM rend.

telepi igazolások 
kérvényezése előtt

helyszíni 
szemlével

9
Élelmiszerlánc-biztonság 
és állategészségügy

állattartó-telepek ENAR 
ellenőrzése ellenőrzés, adategyeztetés

az állattartás TIR-
ben bejelentett 

helyén Szeged 
Járásban

ENAR szakrendszerbe feltöltött 
dátumok alapján

2018. január 1.-2018. 
december 31.

helyszíni ellenőrzés 
(jegyzőkönyv 
fényképezőgép 
használatával)

Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI tv. 

ENAR-

szakrendszerben 

az osztályvezető 
által kiosztott 
feladatok szerint

helyszíni 
szemlével

10
Élelmiszerlánc-biztonság 
és állategészségügy

állatgyógyszer 
kiskereskedelem 

ellenőrzése

ellenőrzés, engedélyezés, 
mintavétel

az engedélyes 
telephelyén

szakrendszerbe töltött adatok alapján, 
és éves terv szerint

2018. január 1.-2018. 
december 31.

helyszíni ellenőrzés 
(jegyzőkönyv 
fényképezőgép, 
hőmérő 
használatával)

Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI tv. , az 
állatgyógyászati termékekről 
szóló 128/2009. (X. 6.)  
FVM rend.

OAIR 

alrendszerben 

előre kijelölt célok

helyszíni 
szemlével

11
Élelmiszerlánc-biztonság 
és állategészségügy

első betárolási helyek 
felügyelete nyomonkövetés

az OAIR-

rendszerbeli 

telephelyen  Szeged 

Járásban

szúrópróba szerűen és esetileg 2018. január 1.-2018. 
december 31.

helyszíni ellenőrzés 
(jegyzőkönyv 
fényképezőgép 
használatával)

Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI tv. , az 
élelmiszer-előállítással és -
forgalmazással kapcsolatos 
adatszolgáltatásról és 
nyomonkövethetőségről 
szóló 3/2010. (VII. 5.) VM 
rend.

előjelentők 
alapján

helyszíni 
szemlével

12
Élelmiszerlánc-biztonság 
és állategészségügy állatvédelem ellenőrzés, minősítés

az OAIR-

rendszerbeli 

telephelyen  Szeged 

Járásban

esetileg és terv szerint 2018. január 1.-2018. 
december 31.

helyszíni ellenőrzés 
(jegyzőkönyv 
fényképezőgép 
használatával)

Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI tv.,  az 
állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. tv

járványos 
ellenőrzéssel 
együtt

helyszíni 
szemlével

13
Élelmiszerlánc-biztonság 
és állategészségügy nemzetközi szállítások szemle, laboreredmények 

bekérése, dokumentáció kiállítás

az állattartás TIR-
ben vagy OAIR-ban 

bejelentett helyén 
Szeged Járásban

esetileg és folyamatosan 2018. január 1.-2018. 
december 31.

helyszíni ellenőrzés 
(dokumentum minta, 

fényképezőgép 
használatával)

Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI tv., 
882/2004/EK rendelet

fél kérésére helyszíni 
szemlével



14
Élelmiszerlánc-biztonság 
és állategészségügy

bejelentésköteles 
takarmány előállítók, 
szállítók, forgalmazók 
ellenőrzése

ellenőrzés, engedélyezés, 
mintavétel

az EUER-

rendszerbeli 

telephelyen  Szeged 

Járásban

terv szerint folyamatosan
2018. április 1. -2019. február 
28.

helyszíni ellenőrzés 
(jegyzőkönyv, 
fényképezőgép 
használatával)

Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI tv., a 
takarmányok előállításának, 
forgalomba hozatalának és 
felhasználásának egyes 
szabályairól szóló 65/2012. 
(VII. 4.) VM rend.

járványos 
ellenőrzéssel 
együtt

helyszíni 
szemlével

15
Élelmiszerlánc-biztonság 
és állategészségügy

állati melléktermékpálya ellenőrzéseellenőrzés, engedélyezés, 
mintavétel

az EUER-

rendszerbeli 

telephelyen  Szeged 

Járásban

terv szerint 
2018. április 1. -2019. február 
28.

helyszíni ellenőrzés 
(jegyzőkönyv, 
fényképezőgép 
használatával)

Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI tv., a nem 
emberi fogyasztásra szánt 
állati eredetű 
melléktermékekre vonatkozó 
állategészségügyi szabályok 
megállapításáról szóló 
45/2012. (V. 8.) VM rend

járványos 
ellenőrzéssel 
együtt

helyszíni 
szemlével

16 Köznevelés köznevelés intézmény 
hatósági ellenőrzése 

A köznevelési intézmények 
jogszerű működésének 
ellenőrzése.

6723 Szeged Építő 
utca 9/A

2018. január-május 2017/2018. tanév helyszíni ellenőrzés

 A nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII.28.) 
Korm. rend. 38. § (1) bek.

Tarjáni 
Kéttannyelvű 
Általános Iskola 
és Alapfokú 
Művészeti Iskola

17 Köznevelés köznevelés intézmény 
hatósági ellenőrzése 

A köznevelési intézmények 
jogszerű működésének 
ellenőrzése.

6787 Zákányszék 
József Attila utca 
36.

2018. január-május 2017/2018. tanév helyszíni ellenőrzés

 A nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII.28.) 
Korm. rend. 38. § (1) bek.

Zákányszéki 
Általános Iskola 
és Alapfokú 
Művészeti Iskola

18 Köznevelés köznevelés intézmény 
hatósági ellenőrzése 

A köznevelési intézmények 
jogszerű működésének 
ellenőrzése.

6600 Szentes Szent 

Imre herceg utca 2.
2018. január-május 2017/2018. tanév helyszíni ellenőrzés

 A nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII.28.) 
Korm. rend. 38. § (1) bek.

Horváth Mihály 
Gimnázium

19 Köznevelés köznevelés intézmény 
hatósági ellenőrzése 

A köznevelési intézmények 
jogszerű működésének 
ellenőrzése.

6720 Szeged 

Tömörkény utca 1. 2018. január-május 2017/2018. tanév helyszíni ellenőrzés

 A nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII.28.) 
Korm. R. 38. § (1) bek.

Szegedi 

Tömörkény István 
Gimnázium és 
Művészeti 
Szakgimnázium

20 Köznevelés köznevelés intézmény 
hatósági ellenőrzése 

A köznevelési intézmények 
jogszerű működésének 
ellenőrzése.

6800 

Hódmezővásárhely 
Szent István utca 75.

2018. január-május 2017/2018. tanév helyszíni ellenőrzés

 A nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII.28.) 
Korm. R. 38. § (1) bek.

Hódmezővásárhel
yi Szent István 
Általános Iskola

21 Köznevelés köznevelés intézmény 
hatósági ellenőrzése 

A köznevelési intézmények 
jogszerű működésének 
ellenőrzése.

6800 

Hódmezővásárhely 
Holló utca 36.

2018. szeptember-december 2017/2018. tanév helyszíni ellenőrzés

 A nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII.28.) 
Korm. R. 38. § (1) bek.

Hódmezővásárhel
yi Varga Tamás 
Általános Iskola

22 Köznevelés köznevelés intézmény 
hatósági ellenőrzése 

A köznevelési intézmények 
jogszerű működésének 
ellenőrzése.

6722 Szeged Tábor 
utca 3.

2018. szeptember-december 2017/2018. tanév helyszíni ellenőrzés

 A nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII.28.) 
Korm. rend. 38. § (1) bek.

Király-König 
Péter Zenei 
Alapfokú 
Művészeti Iskola



23 Köznevelés köznevelés intézmény 
hatósági ellenőrzése 

A köznevelési intézmények 
jogszerű működésének 
ellenőrzése.

6783 Ásotthalom 
Béke utca 3. 2018. szeptember-december 2017/2018. tanév helyszíni ellenőrzés

 A nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII.28.) 
Korm. R. 38. § (1) bek.

Kiss Ferenc 

Általános Iskola 
és Alapfokú 
Művészeti Iskola

24 Köznevelés köznevelés intézmény 
hatósági ellenőrzése 

A köznevelési intézmények 
jogszerű működésének 
ellenőrzése.

6723 Szeged 

Sólyom utca 4. 2018. szeptember-december 2017/2018. tanév dokumentumok 

ellenőrzése

 A nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII.28.) 
Korm. R. 38. § (1) bek.

Szeged és Térsége 
Bárczi Gusztáv 
Egységes 
Gyógypedagógiai 
Módszertani 
Intézmény

25 Köznevelés köznevelés intézmény 
hatósági ellenőrzése 

A köznevelési intézmények 
jogszerű működésének 
ellenőrzése.

6640 Csongrád 
Szentesi út 2/a 2018. szeptember-december 2017/2018. tanév helyszíni ellenőrzés

 A nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII.28.) 
Korm. rend. 38. § (1) bek.

Bársony István 
Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, 
Szakközépiskola 
és Kollégium

26 Köznevelés 1 köznevelés intézmény 
hatósági ellenőrzése 

A köznevelési intézmények 
jogszerű működésének 
ellenőrzése.

6723 Szeged, Pósz 
Jenő u. 2 2018. június 2017/2018 tanév helyszíni ellenőrzés

 A nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII.28.) 
Korm. rend. 38. § (1) bek.

Táltos 
Tehetséggondozó 
Általános Iskola

27 Általános igazgatás
társasházkezelők és 
ingatlankezelők 
ellenőrzés

társasházkezelő és 
ingatlankezelő tevékenység 
folytatásához szükséges adatok

hivalat
folyamatos, 2018. évben határidő 
szerint

az ellenőrzés időpontját 
megelőző egy év

adatváltozás-
bejelentő lap, 
belföldi jogsegély

23/2013. (VI.28.) NGM 

rendelet 1-5. §-aiban 
foglaltak ellenőrzése

folyamatosan, a 

nyilvántartásba 
vétel időpontjához 
igazodóan évente 
több, mint 150 
társasházkezelő 
vonatkozásában

28 Kommunális igazgatás Temetkezési szolgáltatás 
felügyelete

engedély feltételei fennállnak-e, 
valamint a temetkezési 
szolgáltató a tevékenységére 
vonatkozó jogszabályban előírt 
feltételeket teljesíti-e

Csongrád Megyei 
Kegyeleti Kft. 6791 

Szeged, Széksósi út. 
6.

2018. május hó az ellenőrzés időpontját 
megelőző egy év

helyszíni szemle, 
iratbekérés, 
ellenőrzési segédlet 
kitöltése

1999. évi XLIII. törvény 29-
33. §-ainak és a 145/1999. 
(X.1.) Korm. rendelet 59. §-
ának teljesülése

29 Kommunális igazgatás Temetkezési szolgáltatás 
felügyelete

engedély feltételei fennállnak-e, 
valamint a temetkezési 
szolgáltató a tevékenységére 
vonatkozó jogszabályban előírt 
feltételeket teljesíti-e

Globonatur Kft. 

6722 Szeged, 

Bartók tér 10.
2018. október hó az ellenőrzés időpontját 

megelőző egy év

helyszíni szemle, 
iratbekérés, 
ellenőrzési segédlet 
kitöltése

A temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII. törvény 29-33. §-
ainak és a a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról óló 
145/1999. (X.1.) Korm. 

rendelet 59. §-ának 
teljesülése



30
Élelmezés- és 
táplálkozás- egészségügy 

Vitamin tartalmú étrend-
kiegészítő készítmények 
ellenőrzése: - Fő 
komponensként C-, és D-
vitamint tartalmazó 
termékek esetében 
címkevizsgálat, valamint 
a két komponensre 
vonatkozóan célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatok elvégzése

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

rendeletben foglalt hatáskörbe 
tartozó jelölések vizsgálata és a 
432/2012/EU rendeletben 

foglalt egészségügyi állítások 
ellenőrzése. Főkomponensként 
C-,és D-vitamin tartalmú 
készítmények esetében címke 
vizsgálat, célzott laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve. 
Ellenőrzési szám:-a 
népegészségügyi főosztályok 
illetékességi területén 
minimálisan 10-10 dbC-vitamin 
és D-vitamin tartalmú 
készítmény jelölésének 
vizsgálata. Laboratóriumi 
vizsgálati mintaszám: - 
megyénként 1 db C-vitamin és 1 
db D-vitamin tartalmú 
készítmény vizsgálat

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

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

2018. március 1. -szeptember 
01.

Helyszíni ellenőrzés, 
mintavétel

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

31
Élelmezés- és 
táplálkozás egészségügy 

Étrend-kiegészítő 
készítmények közül a 
kiemelt célcsoportot 
képező interneten 
forgalmazott 

potencianövelő és 
fogyás elősegítés 
céljából forgalmazott 
termékek célzott 
vizsgálata 

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

rendeletben foglalt hatáskörbe 
tartozó - a megmintázott 
készítmény tekintetében 
–jelölések vizsgálata és a 
432/2012/EU rendeletben 

foglalt egészségügyi állítások 
ellenőrzése, gyógyszer-
hatóanyag tartalomra 
vonatkozóan célzott 
laboratóriumi vizsgálatokkal.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

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

2018. május 1. - december 31. mintavétel

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

32
Élelmezés- és 
táplálkozás egészségügy 

Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése: - anyatej-helyettesítő tápszer

Jelölések, és tápanyag-összetétel 
ellenőrzése, laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve. 
Elvégzendő laboratóriumi 
vizsgálatok: energia, fehérje, 
zsír, szénhidrát, cukor, A-
vitamin, vas

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

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

2018. március 1. - december 
31.

Helyszíni ellenőrzés, 
mintavétel

A különleges táplálkozási 
célú élelmiszerekről szóló 
36/2004. (IV. 26.) ESzCsM 

rendelet, az anyatej-

helyettesítő és anyatej-
kiegészítő tápszerről szóló 
20/2008. (V.14.) EüM 
rendelet, valamint a 

1924/2006/EK rendeletben 

foglalt jelölések ellenőrzése

33
Élelmezés- és 
táplálkozás egészségügy 

Bölcsődei korosztály (1-
3 éves) napi négyszeri 
étkezésének ellenőrzése 
és laboratóriumi 
vizsgálata

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

foglaltak ellenőrzése, 
laboratóriumi vizsgálatokkal 
kiegészítve.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

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

2018. március 01- szeptember 
01.

Helyszíni ellenőrzés, 
mintavétel

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



34
Élelmezés- és 
táplálkozás egészségügy 

Járási sajátosságok 
figyelembevételével az 
óvodai és általános 
iskolai közétkeztetés 
szúrópróbaszerű 
táplálkozás-
egészségügyi 
laboratóriumi vizsgálata

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

foglaltak ellenőrzése, 
laboratóriumi vizsgálatokkal 
kiegészítve

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

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

2018. március 1. - december 
31.

Helyszíni ellenőrzés, 
mintavétel

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

35
Élelmezés- és 
táplálkozás egészségügy 

Az OGYÉI által 
megküldött kifogásolt 
notifikációs igazolások 
kivizsgálása

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

Az OGYÉI-től 
érkezett kifogásolt 
igazolások száma 
alapján.

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatosan.  

2018. március 1. - december 
31.

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

36
Település- és 
környezetegészségügy

A természetes 
fürdőhelyek, 
fürdővizekkel 
kapcsolatos egyes 

hatósági feladatok 
kiemelt kezelése

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

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

Az  ellenőrzési időszakban 
folyamatosan.

Laboratóriumi mintavételezés
2018. május 1. - november 15. Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel

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

rendelet

37
Település- és 
környezetegészségügy

Szeonális medencés 
fürdők ellenőrzése

A 37/1996.(X.18.) NM rendelet 

szerinti hatósági ellenőrzések, 
hatósági vízminőség vizsgálatok 
végzése, valamint a szezon előtti 
és a szezonzáró jelentések 
küldése

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

Az  ellenőrzési időszakban 
folyamatosan.

Laboratóriumi mintavételezés
2018. május 1. - szeptember 5. Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel

A közfürdők létesítésének és 
üzemeltetésének 
közegészségügyi feltételeiről 
szóló 37/1996. (X.18.) NM 
rendelet

38
Település- és 
környezetegészségügy

Egészségügyi 
intézmények 
Legionellával 
kapcsolatos ellenőrzése

Egészségügyi intézmények 
49/2015. (XI. 6.) EMMI 

rendelet szerinti ellenőrzése. Az 
ellenőrzés során különös 
figyelmet kell fordítani a 
49/2015. (XI. 6.) EMMI 

rendelet szerinti 

kockázatbecslési 
dokumentációra és a Legionella-
csíraszám meghatározása 
érdekében végzett monitoring 
vizsgálatok számára és azok 
eredményeire, továbbá az 
intézmény üzemeltetőjének ezen 
dokumentumok alapján tett 
intézkedéseinek 
megfelelőségére.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

Az  ellenőrzési időszakban 
folyamatosan 2018. március 01- október 30. Helyszíni ellenőrzés 

A Legionella által okozott 
fertőzési kockázatot jelentő 
közegekre, illetve 
létesítményekre vonatkozó 
közegészségügyi előírásokról 
szóló 49/2015. (XI.6.) 
EMMI rendelet 



39 Nemdohányzók védelme

A szórakoztató és 
vendéglátóipari 
egységekben a 
dohányzási, valamint az 
elektronikus cigaretta 

használat korlátozás 
betartásának kiemelt 
ellenőrzése

Az NVT szoftver adatai alapján 
2017-ben az egészségügyi 
hatóság a szórakoztató és 
vendéglátóipari egységekben 
találta a legtöbb kifogást, 
melynek megfelelően 2018-ban 
szükséges ezen egységek 
kiemelt vizsgálata mind a 
dohánytermék, mind az e-
cigaretta tekintetében.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan

2018. május 15- szeptember 
15. 

Helyszíni ellenőrzés

A nemdohányzók védelméről 
és a dohánytermékek 
fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes 
szabályairól  szóló 1999. évi 
XLII. törvény  

40 Nemdohányzók védelme

Vasúti állomások 
dohányzási tilalom alá 
eső részein, 
buszmegállókban és 
aluljárókban a 
dohányzási, valamint az 
elektronikus cigaretta 

használat korlátozás 
betartásának kiemelt 
ellenőrzése

A más hatóság által észlelt 
dohányzási tilalom megsértése a 
legtöbb esetben páyaudvarokon, 
buszmegállókban és 
aluljárókban történt, melynek 
megfelelően 2018-ban 
szükséges a dohányzási tilalom, 
valamint az e-cigaretta használat 
munkaidőn túl történő kiemelt 
vizsgálata ezen helyszínek 
tekintetében, vagy a reggeli 
munkakezdés előtti-, vagy a 
délutáni munkavégzést követő 
időszakban.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

Az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan

2018. március 01- április 30. Helyszíni ellenőrzés

A nemdohányzók védelméről 
és a dohánytermékek 
fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes 
szabályairól  szóló 1999. évi 
XLII. törvény  

41 Kémai biztonság

Biocid hatóanyagok 
jóváhagyásához 
kapcsolódó ellenőrzési 
feladatok

A biocid termékek 
forgalmazásáról és 
felhasználásáról szóló 
528/2012/EU rendelet 89. cikk 

(1) bekezdésben meghatározott 
valamennyi létező hatóanyag 
szisztematikus vizsgálatára 
irányuló munkaprogramban 
értékelt hatóanyagokat 
tartalmazó termékek ellenőrzése 
a hatóanyagok felvételi 
dátumához vagy a hatóanyagok 
jóváhagyásának megtagadásához 
kötött, az előző termékek 
forgalmazására és 
felhasználására vonatkozó 
türelmi idők lejártával, a 
mellékelt segédlet alapján.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területén (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek 

járás)forgalomban 
lévő termékek, 
nagykereskedelmi 

és kiskereskedelmi 
egységek.

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.  2018. január 1.  - december 31. Helyszíni ellenőrzés

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

42 Kozmetikum

Leöblítendő kozmetikai 
termékek 
Methylisothiazolonone 

/MI/ tartalmának 
ellenőrzése 
laboratóriumi 
vizsgálattal kiegészítve

Megyénként minimum 10 db 
termék ellenőrzése az 
1223/2009/EK rendeletnek való 
megfelelés szempontjából, 
laboratóriumi vizsgálattal 
kiegészítve.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

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

2018. március 1.  - december 
31.

Helyszíni ellenőrzés, 
mintavétel

A kozmetikai termékekről 
szóló 1223/2009/EK 
rendelet;

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



43 Egészségügyi igazgatás

Egynapos sebészeti 
ellátás esetén a 
személyi, tárgyi, 
szakmai, környezeti 
feltételek és a vezetett 
egészségügyi/ápolási 
dokumentáció 
ellenőrzése

Az egynapos sebészeti ellátás 
működésének feltételei a 
60/2003.(X.20.)ESZCSM 

rendeletben meghatározásra 
kerültek. A szakfelügyeleti 
ellenőrzés célja azt vizsgálni, 
hogy megfelelnek-e az egynapos 

sebészeti ellátást működtető 
egészségügyiszolgáltatók a 
személyi, tárgyi, szakmai,-
környezeti feltételeknek és a 
kötelezően vezetendő 
dokumentációs jogszabályi 
előírásnak. Az ellenőrzést 
helyszíni vizsgálat keretében, a 
kiválasztott egészségügyi 
szolgáltatók vonatkozásában kell 
elvégezni.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek) 5 felnőtt 
háziorvosi praxis

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   2018. január 01- december 31. Helyszíni ellenőrzés 

lefolytatása 

Az egynapos sebészeti ellátás 
működésének feltételei a 
60/2003.(X.20.) ESZCSM 

rendeletben meghatározásra 
kerültek.

44
Élelmezés- és 
táplálkozás- egészségügy 

Időskori makula 
degenerációban 
szenvedők számára 
szolgáló speciális - 
gyógyászati célra szánt - 
tápszer címke, valamint 
célzott laboratóriumi 
vizsgálatának elvégzése

A különleges táplálkozásicélú 
élelmiszerekről szól 
ó36/2004.(IV.26.)ESzCsM 
rendelet, a speciális gyógyászati 
célra szánt tápszerről szóló 
24/2003.(V.9.)EüM rendelet, 
valamint a 1924/2006/EK 

rendeletben foglalt jelölések, a 
tápanyag-összetétel és az 
egészségrevonatkozó állítások 
ellenőrzése, laboratóriumi 
vizsgálatokkal kiegészítve.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

2018. március 01- december 
31. 

Helyszíni ellenőrzés 
lefolytatása 

A különleges táplálkozási 
célú élelmiszerekről szóló 
36/2004.(IV.26.)ESzCsM 

rendelet, a speciális 
gyógyászati célra szánt 
tápszerről szóló 
24/2003.(V.9.)EüM 
rendelet,valamint a 

1924/2006/Ek rendeletben 

foglalt jelölések

45
Élelmezés- és 
táplálkozás- egészségügy 

Specifikus csoportoknak 

szánt élelmiszerek 
forgalmazásának 
ellenőrzése:- csecsemők 
és kisgyermekek 
számára készült bébiétel

A különleges táplálkozási célú 
élelmiszerekről szóló 
36/2004.(IV.26.)ESzCsM 

rendelet, a csecsemők és 
kisgyermekek számára készült 
feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerekről és bébiételekről 
szóló 35/2004.(IV.26.)ESzCsM 
rendeletben foglaltak alapján a 
jelölések ellenőrzése, 
laboratóriumi vizsgálatokkal 
kiegészítve.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

2018. március 01- december 
31. 

Helyszíni ellenőrzés 
lefolytatása 

A különleges táplálkozási 
célú élelmiszerekről szóló 
36/2004.(IV.26.)ESzCsM 

rendelet, a csecsemők és 
kisgyermekek számára 
készült feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerekről 
és bébiételekről szóló 
35/2004. (IV.26.) ESzCsM 

rendeletben foglaltak

46 Kozmetikum

Szex üzletek (ennek 
hiányában egyéb 
üzletek) intim területre 
ajánlott kozmetikai 
termékeinek vizsgálata

A termékek ellenőrzése a 
1223/2009/EK rendeletnek, 

valamint a 246/2013.(VII.2) 

Korm. rendeletnek való 
megfelelés szempontjából.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

2018. március 01- december 
31. 

Helyszíni ellenőrzés 
lefolytatása 

A termékek ellenőrzése a 
1223/2009/EK rendeletnek, 

valamint a 246/2013.(VII.2) 

Korm. Rendelet



47 Kozmetikum

Arc-testpakolás, vagy 
arcmaszk kozmetikai 

termékek nehézfém 
tartalmának ellenőrzése 
laboratóriumi 
vizsgálattal kiegészítve

Megyénként minimum 10 db 
termék ellenőrzése az 
1223/2009/EK rendeletnek való 
megfelelés szempontjából, 
laboratóriumi vizsgálattal 
kiegészítve.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

2018. március 01- december 
31. 

Helyszíni ellenőrzés 
lefolytatása 

Megyénként minimum 10 db 
termék ellenőrzése az 
1223/2009/EK rendelet

48 Kozmetikum

Bőr/pH semleges 
feliratos intim vagy 

hámlasztó kozmetikai 
termékek pH ellenőrzése 
laboratóriumi 
vizsgálattal kiegészítve

Megyénként minimum 10 db 
termék ellenőrzése az 
1223/2009/EK rendeletnek való 
megfelelés szempontjából, 
laboratóriumi vizsgálattal 
kiegészítve.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

2018. március 01- december 
31. 

Helyszíni ellenőrzés 
lefolytatása  1223/2009/EK rendelet

49 Kozmetikum

Tartósítószermentes 
feliratos kozmetikai 

termékek tartósítószer 
tartalmának ellenőrzése 
laboratóriumi 
vizsgálattal kiegészítve

Megyénként minimum 10 db 
termék ellenőrzése az 
1223/2009/EK rendeletnek való 
megfelelés szempontjából, 
laboratóriumi vizsgálattal 
kiegészítve.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

2018. március 01- december 
31. 

Helyszíni ellenőrzés 
lefolytatása  1223/2009/EK rendelet

50 Kozmetikum

Napozószer kozmetikai 
termékek Benzofenon-3 
tartalmának ellenőrzése 
laboratóriumi 
vizsgálattal kiegészítve

Megyénkéntminimum10dbtermé
kellenőrzéseaz1223/2009/EKren
deletnek,valaminta246/2013.(VI

I.2.)rendeletnekvalómegfeleléssz
empontjából.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

2018. március 01- december 
31. 

Helyszíni ellenőrzés 
lefolytatása  1223/2009/EK rendelet

51
Település- és 
környezetegészségügy

Kisvízellátó rendszerek 
vízbiztonsági tervének 
ellenőrzése 
ivóvízbiztosági tervében 
foglaltak betartásának 
helyszíni ellenőrzése

Az illetékességi területökön lévő 
kisvízellátórendszerek (10m3 
vízellátást meghaladó és/vagy 
50-4999 fő lakost vagy dolgozót 
ellátó) helyszíni ellenőrzése, 
hogy rendelkeznek-e 

jóváhagyott 
ivóvízbiztonságitervvel.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   2018. június 1- december 31. Helyszíni ellenőrzés 

lefolytatása 

Az ivóvízminőségi 
követelményeiről és az 
ellenőrzés rendjéről szóló 
201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet 10. § (13a) 
bekezdése



52
Település- és 
környezetegészségügy

Töltő-ürítő 
üzemmódban 
üzemeltetett medencék 
ellenőrzése

Közfürdők helyszíni ellenőrzése 
során ellenőrízni szükséges, 
hogy az adott medence 

rendelkezik-e a felmentést 
engedelyező határozattal, illetve, 
hogy a határozatban 
meghatározott feltételek (adott 
gyógyvizes kúttal üzemel, 
nyitvatartási idő, geometriai 
adatok) szerint történik az 
üzemeltetése.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   2018. január 01- december 31. Helyszíni ellenőrzés 

lefolytatása 

Aközfürdőklétesítésérőlésmű
ködésérőlszóló121/1996.(VII
.24.)Korm.Rendelet3.§(2)be
kezdése

53
Gyermek - és ifjúság-
egészségügy

A középfokú iskolák 
(gimnázium, 
szakgimnázium, 
szakközépiskola) 
közegészségügyi 
felmérése

A középfokú iskolák 
közegészségügyi felmérése 
egységes szempontrendszer 
alapján.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   2018. január 01- december 31. 

felmérőlapok 
kiküldése és 
begyűjtése

OTH kiemelt munkatervi 

feladatok 2018-ra

54 Kémai biztonság

Részvétel az "Anyagok 
az árucikkekben" (SiA) 
kísérleti ellenőrzési 
projektben

A projekt keretében egyrészről 
az árucikkekben lévő SVHC-
k(különös aggodalomra okotadó 
anyagok) bejelentésének 
(7.cikk(2)bekezdés), másrészt az 
árucikkekben lévő SVHC-khoz 
kapcsolódó információ átadási 
kötelezettségnek (33.cikk) az 
ellenőrzése történik.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   2018. január 01- június 30-ig

helyszini ellenőerzés 
és laboratóriumi 
vizsgálatokl

OTH kiemelt munkatervi 

feladatok 2018-ra keretében 
Az"Anyagokazárucikkekben"
projekt a zárucikkekben lévő 
SVHC-k(különös 
aggodalomra 

okotadóanyagok) 
bejelentésének(7.cikk(2)beke
zdés), másrészt az 
árucikkekben lévő SVHC-
khoz kapcsolódó információ 
átadási kötelezettségnek 
(33.cikk) a

55 Kémai biztonság

Részvétel a Forum REF-
6 egységes végrehajtási 
projektben: a veszélyes 
keverékek CLP szerinti 
ellenőrzése

A „ForumREF-6” egységes 
végrehajtási projekt a veszélyes 
keverékek előállítóinak 
(továbbfelhasználók), 
importőreinek, valamint 
forgalmazóinak osztályozási, 
címkézési és csomagolási 
kötelezettségeire fókuszál. A 
végrehajtási projektben minden 
tagállam résztvesz, az ellenőrzés 
szempontjai uniósszinten 
egységesítésre kerültek. A 
projekt keretében általános 
és–bizonyos termékcsoportokra 
vonatkozóan-egyedi CLP 
kötelezettségek ellenőrzése is 
történik. A REF-6projekt 
kötelező, főmodulja szerinti 
ellenőrzés szükséges.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe( Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

2018. március 01- november 
15-ig

helyszini ellenőerzés 
és laboratóriumi 
vizsgálatokl

OTH kiemelt munkatervi 

feladatok 2018-ra keretében 
Kiegészítő feladat a Forum 
REF-6 egységes végrehajtási 
projekthezk(különösaggodal
omraokotadóanyagok)bejele
ntésének(7.cikk(2)bekezdés),
másrésztazárucikkekbenlévő
SVHC-

khozkapcsolódóinformációát
adásikötelezettségnek(33.cik
k)a



56 Kémai biztonság

Folyékony mosószer 
gélkapszulák külső 
csomagolásának 
ellenőrzése az 
1297/2014/EU 

bizottsági rendelet 
követelményeinek való 
megfelelés 
vonatkozásában 
lakossági forgalomba 
kerülő mosószerek 
esetén

A 2016. évi kiemelt munkatervi 
feladat folytatásaként, 
összhangban az uniós szintű 
ellenőrzésekkel, célszerűvé vált 
a gélkapszulák címkézének és 
csomagolásának ismételt 
ellenőrzése.

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe( Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

2018. március 01- november 
15-ig

helyszini ellenőerzés 
és laboratóriumi 
vizsgálatokl

OT kiemelt munkatervi 

feladatok 2018 évre

57 Védőnői szakfelügyelet

A területi védőnő 
gyermekvédelmi 
feladatainak 2017. évi 
szakfelügyeleti 
vizsgálata - felvett, 
bekért adatok értékelése, 
intézkedések megtétele

A területi védőnői szolgálatok 
gyermekvédelmi feladatainak és 
a gyermekek védelmének 
rendszerével való 
együttműködésének 2017. évi 
szakfelügyeleti vizsgálata során 
gyűjtött adatok összesítése, 
értékelése, elemzése, szükség 
esetén intézkedés megtétele, 
utóellenőrzése

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe( Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

2018. január  01- november 30-
ig

helyszini ellenőerzés OTH kiemelt munkatervi 

feladatok 2018 évre

58 Védőnői szakfelügyelet

A védőnői 
méhnyakszűrés 2017. 
évi szakfelügyeleti 
vizsgálata - felvett, 
bekért adatok értékelése, 
javaslatok 

megfogalmazása

A védőnői méhnyakszűrés 
bevezetésével és végzésével 
kapcsolatos 2017. évi 
szakfelügyeleti vizsgálat során 
gyűjtött adatok összesítése, 
elemzése,értékelése, javaslatok 
megfogalmazása

Szeged Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe( Szeged 
Mórahalom és 
Kistelek járások 
területén lévő 
egységek)

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 
időszakban folyamatos.   

2018.január 01 01- április 30-
ig

helyszini ellenőrzés OTH kiemelt munkatervi 

feladatok 2018 évre

59
Elektronikus 

kereskedelem

Az online értékesítés 
fogyasztóvédelmi 
szempontú ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint web áruházak Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év irodai ellenőrzés A fogyasztóvédelemről szóló 
1997. évi CLV. tv. 45/A. §

60 Árubemutatók

Az árubemutatókval 
egybekötött 
termékértékesítési 
tevékenység ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint Árubemutató 
rendezvények Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni ellenőrzés A fogyasztóvédelemről szóló 

1997. évi CLV. tv. 45/A. §

61

Mutatványos 
berendezések 
üzemeltetése

Állandó és utazó 
vidámparkok 
üzemeltetési 
feltételeinek 
piacfelügyeleti 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint Vidámparkok Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni ellenőrzés

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

62 Kalandparkok
Kalandparkok 

ellenőrzése Vizsgálati útmutató szerint Kalandparkok Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni ellenőrzés

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

63 Aquaparkok
Aquaparkok 

ellnenőrzése Vizsgálati útmutató szerint Aquparkok Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni ellenőrzés

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§



64
Kiskereskedelmi 

egységek

Kettős minőségű, nem 
élelmiszer termékek 
összehasonlító 
laboratóriumi vizsgálata

Vizsgálati útmutató szerint
Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év mintavétel

A fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. tv. 10. §

65
Kiskereskedelmi 

egységek, szolgáltatók
Ártájékoztatás, 
áralkamazás ellenőrzése Vizsgálati útmutató szerint

Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni ellenőrzés A fogyasztóvédelemről szóló 

1997. évi CLV. tv. 45/A. §

66

Kiskereskedelmi 

egységek, szolgáltatók, 
elektronikus 

kereskedelem

Kuponos vásárlások 
ellenőrzése a 
hagyoányos 
kereskedelmi 

forgalomban és az 
online kereskedelmi 

forgalomban

Vizsgálati útmutató szerint

Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek, web 
áruházak

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni és irodai 
ellenőrzés

A fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. tv. 10. §

67

Kiskereskedelemi 

egységek, vendéglátó 
helyek, dohányboltok

A fiatalkorúak védelme 
érdekében a dohányzás, 
illetve az 

alkoholfogyasztás 
visszaszorítását szolgáló 
jogszabályi 
rendelkezések 
érvényesülésének 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint

Kiskereskedelmi 

egységek, 
dohányboltok, 
vendéglátóhelyek

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni ellenőrzés A fogyasztóvédelemről szóló 
1997. évi CLV. tv. 45/A. §

68

Kiskereskedelmi 

egységek, szolgáltatók, 
elektronikus 

kereskedelem

A szavatossági és 
jótállási igények 
intézésének átfogó 
ellenőrzése a 
hagyományos és az 
online kereskedelmi 

forgalomban

Vizsgálati útmutató szerint

Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek, web 
áruházak

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni és irodai 
ellenőrzés

A fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. tv. 10. §

69
Kiskereskedelmi 

egységek

A szavatossági igények 
intézésének ellenőrzése 
a lábbelik esetében

Vizsgálati útmutató szerint
Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni ellenőrzés A fogyasztóvédelemről szóló 

1997. évi CLV. tv. 45/A. §

70
Hírközlési és közüzemi 
szolgáltatók

Az elektronikus 

hírközlési szolgáltatók 
és közszolgáltatók 
telefonos eléréssel 
működtetett 
ügyfélszolgálatainak 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint

Hírközlési és 
közüzemi 
szolgáltatók 
telefonos 

ügyfélszolgálata

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év irodai ellenőrzés A fogyasztóvédelemről szóló 
1997. évi CLV. tv. 45/A. §

71
Személygépkocsi javító 
szolgáltatók

Személygépkocsi 
műszaki vizsgájának 
hatósági árral 
kapcsolatos ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint Személygépkocsi 
javító szolgáltatók Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni ellenőrzés A fogyasztóvédelemről szóló 

1997. évi CLV. tv. 45/A. §



72

Kiskereskedelemi 

egységek, vendéglátó 
helyek, taxiszolgáltatók

Az idegenforgalmi 

főszezonban végzett 
kereskedelmi és 
szolgáltatási 
tevékenységek 
ellenőrzése, különös 
tekintettel a 

rendezvényekre 
kitelepült egységekre és 
a személyszállító 
szolgáltatás 
ellenőrzésére

Vizsgálati útmutató szerint

Kiskereskedelmi, 

vendéglátó 
egységek, 
idegenforgalmi 

rendezvények, 
személytaxi 
szolgáltatók

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni ellenőrzés A fogyasztóvédelemről szóló 
1997. évi CLV. tv. 45/A. §

73
Kereskedelmi 

szálláshelyek

Szálláshelyekkel 
kapcsolatos megtévesztő 
kereskedelmi 

gyakorlatok feltárása

Vizsgálati útmutató szerint Kereskedelmi 

szálláshelyek Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni ellenőrzés

A fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. tv. 10. §

74
Utazási szervezés és 
közvetítés

Utazási irodák által 
nyújtott tájékouztatások 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint Utazási irodák Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni ellenőrzés

A fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. tv. 10. §

75
Fogyasztóvédelmi 
referensek

A fogyasztóvédelmi 
referens 

foglalkoztatására 
vonatkozó 
rendelkezések 
megtartásának 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint
KKV-nak nem 

minősülő 
vállalkozások

Éves Vizsgálati Program szerint 2017. év irodai ellenőrzés A fogyasztóvédelemről szóló 
1997. évi CLV. tv. 45/A. §

76 Közmű szolgáltatók

A villamosenergia-, 

földgáz-, víziközmű-, 
távhő- és 
hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás átfogó 
ellenőrzése a beérkezett 
fogyasztói beadványok 
alapján 

Vizsgálati útmutató szerint Közüzemi 
szolgáltatók Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év irodai ellenőrzés A fogyasztóvédelemről szóló 

1997. évi CLV. tv. 45/A. §

77 Hírközlési szolgáltatók

Az elektronikus 

hírközlési szolgáltatás 
átfogó ellenőrzése a 
beérkezett fogyasztói 
beadványok alapján

Vizsgálati útmutató szerint Hírközlési 
szolgáltatók Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év irodai ellenőrzés A fogyasztóvédelemről szóló 

1997. évi CLV. tv. 45/A. §

78

Hírközlési szolgáltatók, 
villamosenergia- és 
földgázszolgáltatók

Az elektronikus 

hírközlési szolgáltatók, 
valamint a 

villamosenergia- és 
földgázszolgáltatók 
panaszkezelésének 
vizsgálata

Vizsgálati útmutató szerint

Hírközlési 
szolgáltatók, 
villamosenergia és 
földgázszolgáltatók

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év irodai ellenőrzés A fogyasztóvédelemről szóló 
1997. évi CLV. tv. 45/A. §



79 Gazdasági reklámok

A reklámtevékenységre, 
a reklámközvetítésre és 
a médiahirdetési 
felületek (reklámhelyek) 
értékesítésére vonatkozó 
rendelkezések 
megtartásának 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint
Sajtó, média, 
közterületi 
reklámhordozók

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni és irodai 
ellenőrzés

A fogyasztóvédelemről szóló 
1997. évi CLV. tv. 45/A. §

80

Kiskereskedelmi 

egységek, piacok, 
vásárok, elektronikus 
kereskedelem

A KPIR rendszerben 

található, valamint a 
RAPEX riasztással 
érintett veszélyes 
termékek keresése a 
hagyományos, valamint 
az online 

kereskedelemben

Vizsgálati útmutató szerint

Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek, vásárok, 
web áruházak

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni és irodai 
ellenőrzés

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

81

Kiskereskedelmi 

egységek, piacok, 
vásárok, webáruházak

A hagyományos és 
online kereskedelmi 

forgalomban 

megtalálható 
villamossági termékek 
laboratóriumi 
vizsgálattal egybekötött 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint

Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek, vásárok, 
web áruházak

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni és irodai 
ellenőrzés

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

82

Kiskereskedelmi 

egységek, piacok, 
vásárok, webáruházak

A hagyományos és 
online kereskedelmi 

forgalomban 

megtalálható játékok 
laboratóriumi 
vizsgálattal egybekötött 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint
Kiskereskedelmi 

egységek, web 
áruházak

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni és irodai 
ellenőrzés

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

83

Kiskereskedelmi 

egységek, piacok, 
vásárok, webáruházak

Csecsemő és 
kisgyermek ruházati 
termékek, lábbelik 
laboratóriumi 
vizsgálattal egybekötött 
piacfelügyeleti 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint
Kiskereskedelmi 

egységek, vásárok, 
web áruházak

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni és irodai 
ellenőrzés

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

84
Közterületi és 
intézményi játszóterek 

Játszótéri eszközök 
üzemeltetési 
feltételeinek 
piacfelügyeleti 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint
Közterületi és 
intézményi 
játszóterek

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni ellenőrzés

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

85 Építőanyag forgalmazók

Falazóelemek és 
kerámia burkolólapok 
piacfelügyeleti 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint Építőanyag 
forgalmazók Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni ellenőrzés

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

86
Kiskereskedelmi 

egységek

Porszívók 
energiahatékonysági 
címkézésének 
piacfelügyeleti 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint

Műszaki 
kiskereskedelmi 

egységek, 
üzletláncok

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni ellenőrzés

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§



87

Kiskereskedelmi 

egységek, elektronikus 
kereskedelem

A hagyományos és 
online kereskedelmi 

forgalomban 

megtalálható 
bébikompok és 
gyermeketetőszékek 
laboratóriumi 
vizsgálattal egybekötött 
piacfelügyeleti 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint

Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek, web 
áruházak

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni és irodai 
ellenőrzés

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

88
Kiskereskedelmi 

egységek

Műanyag kerti bútorok 
laboratóriumi 
vizsgálattal egybekötött 
piacfelügyeleti 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint
Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni és irodai 

ellenőrzés

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

89
Kiskereskedelmi 

egységek

Festékek és lakkok 
illékony szerves 
vegyület tartalmának 
monitoring vizsgálata

Vizsgálati útmutató szerint Kiskereskedelmi 

üzletek Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év mintavétel

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

90
Kiskereskedelmi 

egységek

Fényforrások 
laboratóriumi 
vizsgálattal egybekötött 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint
Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év mintavétel

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

91
Kiskereskedelmi 

egységek

Kül- és beltéri 
fényfüzérek és 
karácsonyi villamos 
dekorációs termékek 
laboratóriumi 
vizsgálattal egybekötött 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint
Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni ellenőrzés

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

92
Kiskereskedelmi 

egységek
Fa és műanyag játékok 
laboratóriumi vizsgálata Vizsgálati útmutató szerint

Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év mintavétel

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

93
Kiskereskedelmi 

egységek

Gyermekeknek szánt 
maszkok és jelmezek 
laboratóriumi vizsgálata

Vizsgálati útmutató szerint
Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év mintavétel

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

94
Kiskereskedelmi 

egységek

Játékkerékpárok és a be- 
és ráülhetős egyéb 
gyermekjárművek 
laboratóriumi vizsgálata

Vizsgálati útmutató szerint
Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év mintavétel

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

95
Kiskereskedelmi 

egységek

Játékkerékpárok és a be- 
és ráülhetős egyéb 
gyermekjárművek 
laboratóriumi vizsgálata

Vizsgálati útmutató szerint
Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év mintavétel

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

96
Kiskereskedelmi 

egységek

Szezonális termékek 
ellenőrzése a 
megtévesztő jelölés 
tükrében

Vizsgálati útmutató szerint
Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év helyszíni ellenőrzése

A fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. tv. 10. §



97
Kiskereskedelmi 

egységek
Kozmetikai termékek 
laboratóriumi vizsgálata Vizsgálati útmutató szerint

Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év mintavétel

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

98
Kiskereskedelmi 

egységek

"Mentes" élelmiszerek 
laboratóriumi vizsgálata 
a megtévesztő jelölés 
tükrében

Vizsgálati útmutató szerint
Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év mintavétel

A fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. tv. 10. §

99
Kiskereskedelmi 

egységek
Mézek laboratóriumi 
vizsgálata Vizsgálati útmutató szerint

Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év mintavétel

A fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. tv. 10. §

100
Kiskereskedelmi 

egységek

Háztartási 
textiltermékek 
laboratóriumi vizsgálata

Vizsgálati útmutató szerint
Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év mintavétel

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

101
Kiskereskedelmi 

egységek

A tanévkezdéshez 
szükséges iskolaszerek 
laboratóriumi vizsgálata

Vizsgálati útmutató szerint
Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év mintavétel

A termékek 
piacfelügyeletéről szóló 
2012. évi LXXXVIII. tv. 15. 
§

102

Kiskereskedelmi 

egységek, elektronikus 
kereskedelem

A hagyományos, 
valamint az online 

kereskedelmi 

forgalomban kapható 
felnőtt ruházati 
textiltermékek 
laboratóriumi vizsgálata

Vizsgálati útmutató szerint

Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek, web 
áruházak

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év mintavétel

A fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. tv. 10. §

103

Kiskereskedelmi 

egységek, elektronikus 
kereskedelem

A hagyományos, és az 
online kereskedelmi 

forgalomban 

megtalálható étrend 
kiegészítők, valamint  
izomerő kifejtését 
elősegítő élelmiszerek 
laboratóriumi vizsgálata 
a megtévesztő jelölés 
tükrében

Vizsgálati útmutató szerint

Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek, web 
áruházak

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év mintavétel

A fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. tv. 10. §

104
Kiskereskedelmi 

egységek
Mosó- és tisztítószerek 
laboratóriumi vizsgálata Vizsgálati útmutató szerint

Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év mintavétel

A fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. tv. 10. §

105 Dohányforgalmazók

Cigaretták kátrány-, 
nikotin- és szén-
monoxid hozamának 
vizsgálata

Vizsgálati útmutató szerint
Dohány 
nagykereskedők, 
gyártók

Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év mintavétel

A fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. tv. 10. §



106
Kiskereskedelmi 

egységek

Előrecsomagolt 
termékek névleges 
mennyiségének 
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató szerint
Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év mintavétel

A fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. tv. 10. §

107
Kiskereskedelmi 

egységek

Bőrrel érintkező 
termékek laboratóriumi 
vizsgálata

Vizsgálati útmutató szerint
Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év mintavétel

A fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. tv. 10. §

108
Kiskereskedelmi 

egységek

Tejek és vajak 
laboratóriumi vizsgálata 
a megtévesztő jelölés 
tükrében

Vizsgálati útmutató szerint
Üzletláncok, 
kiskereskedelmi 

egységek
Éves Vizsgálati Program szerint 2018. év mintavétel

A fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. tv. 10. §

109 Munkaügy Célvizsgálat

A kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a garantált 
bérminimum megállapításáról 
szóló 430/2016.(XII.15.) Korm. 
rendelet 2018. január 1-jétől 
hatályos rendelkezései 
megtartásának ellenőrzése   

Csongrád megye 2018. március-április

A célvizsgálat megkezdésének 
ellenőrzésekor kerül 
meghatározásra a szakmai 
irányításért felelős szervezeti 
egység által

Helyszíni ellenőrzés

A munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény;
a munkaügyi ellenőrzésről 
szóló 1996. évi LXXV. 
törvény 3. § (1) bekezdés g) 
pont

110 Munkaügy Akció-ellenőrzés

A munkavállalók 
jogviszonyának rendezettsége 
érdekében a foglalkoztatásra 
vonatkozó alapvető szabályok 
érvényre juttatására - különös 
tekintettel a foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony létesítésével 
összefüggő bejelentési 
kötelezettségre - irányuló 
ellenőrzés 

Csongrád megye 2018. június-július

A célvizsgálat megkezdésének 
ellenőrzésekor kerül 
meghatározásra a szakmai 
irányításért felelős szervezeti 
egység által

Helyszíni ellenőrzés

A munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény;
a munkaügyi ellenőrzésről 
szóló 1996. évi LXXV. 
törvény 3. § (1) bekezdés b) 
pont

111 Munkaügy Saját kezdemé-nyezésű 
célvizsgálat

A strandok, fürdők területén 
működtetett büfékben, 
vendéglátó-ipari egységekben 
foglalkoztatott munkavállalók 
foglalkoztatásának jogszerűségi 
vizsgálata

Csongrád megye 2018. július-augusztus 2018. július-augusztus Helyszíni ellenőrzés

A munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény;
a munkaügyi ellenőrzésről 
szóló 1996. évi LXXV. 
törvény 3. §

112 Munkaügy Célvizsgálat

A mezőgazdasági, 
erdőgazdálkodási, halászati 
ágazatban, valamint a 
feldolgozóiparon belül az 
élelmiszergyártási ás italgyártási 
alágazatok területén működő 
munkáltatók foglalkoztatási 
gyakorlatának a vizsgálata

Csongrád megye 2018. szeptember-október

A célvizsgálat megkezdésének 
ellenőrzésekor kerül 
meghatározásra a szakmai 
irányításért felelős szervezeti 
egység által

Helyszíni ellenőrzés

A munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény;
a munkaügyi ellenőrzésről 
szóló 1996. évi LXXV. 
törvény 3. §

113 Munkavédelem Célvizsgálat Mezőgazdasági tevékenységek 
célvizsgálata Csongrád megye 2018. II-III. negyedév

A célvizsgálat megkezdésének 
ellenőrzésekor kerül 
meghatározásra a szakmai 
irányításért felelős szervezeti 
egység által

Helyszíni ellenőrzés

A munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. törvény;
mezőgazdasághoz 
kapcsolódó szabványok;
általános munkavédelmi 
előírások, szabályzatok



114 Munkavédelem Célvizsgálat
A kölcsönzött munkavállalók 
munkakörülményei-nek 
célvizsgálata

Csongrád megye 2018. I. és IV. negyedév

A célvizsgálat megkezdésének 
ellenőrzésekor kerül 
meghatározásra a szakmai 
irányításért felelős szervezeti 
egység által

Helyszíni ellenőrzés

A munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. törvény;
általános munkavédelmi 
előírások, szabályzatok, 
szabványok

115 Munkavédelem Célvizsgálat

A strandok, fürdők területén 
működtetett büfékben, 
vendéglátó-ipari egységekben 
foglalkoztatott munkavállalók 
foglalkoztatásának jogszerűségi 
vizsgálata munkavédelmi 
szempontból

Csongrád megye 2018. július-augusztus 2018. július-augusztus Helyszíni ellenőrzés

A munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. törvény;
általános munkavédelmi 
előírások, szabályzatok, 
szabványok

116 Építésügy

jogerős építési engedély 
hatályosságalatt végzett 
építési tevékenység 
ellenőrzése

jogerős építési engedély 
hatályának lejárta előtt 60 
nappal megtartott hatósági 
ellenőrzés, építési tevékenységet 
megkezdték-e, ép.eng. alapján 
végzik-e 

jogerős és 
végrehajtható építési 
engedéllyel érintett 
ingatlanokon

2018. évben folyamatosan, az építési 
engedélyek lejártát megelőzően 2018. januártól decemberig helyszíni ellenőrzés

Az építési tevékenységet 
megkezdték-e, és a jogerős 
építési engedély szerint 
végzik-e.             az 
építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági 
eljárásról és ellenőrzésről 
szóló 312/2012. (XI.8.) 
Korm.r. 50 § (2) bek.

2018-ban 

folyamato-

san

117 Építésfelügyelet

építőipari kivitelezési 
tevékenység 
folytatásának 
ellenőrzése

1. megnyitott elektronikus 

építési naplóban dokumentált 
építési tevékenység 
szabályosságának ellenőrzése,                 
2. építési napló nélkül végzett 
építési tevékenység 
szabályosságának ellenőrzése

építési 
tevékenységgel 
érintett ingatlanokon 

2018. évben folyamatosan, 2018. januártól decemberig

1. helyszíni 
ellenőrzés, 2. 
elektroni-kus építési 
naplók távellenőr-
zése

Kivitelezési tevékenység 
szabályosságának vizsgálata 
szúrópróba szerűen a 
helyszínen, a 
szakminisztérium ellenőrzési 
utasítása alapján, távoli 
eléréssel az elektronikus 
építési napló alkalmazásban  
az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági 
eljárásról és ellenőrzésről 
szóló 312/2012. (XI.8.) 
Korm.r. 61-62. §, 64. §

2018-ban 

folyamato-

san

118 Építésügy

jogszabályban 
meghatározott 
jókarbantartási 
kötelezettség 
teljesítésének 
ellenőrzése

épületek műszaki állapotának, 
jókarbantartásának ellenőrzése

bejelentésre vagy 
hivatalból észlelt, 
jókarbantartás 
elmaradásával 
érintett ingatlanokon

2018. évben folyamatosan, 2018. januártól decemberig helyszíni ellenőrzés

A jogszabályban 
meghatározott 
jókarbantartási 
tevékenységetelvégezték-e az 
adott ingatlanon az 

építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági 
eljárásról és ellenőrzésről 
szóló 312/2012. (XI.8.) 
Korm.r. 55/A.§

2018-ban 

folyamato-

san

119 Építésfelügyelet

szabálytalan építési 
tevékenységek feltárása, 
építésrendészeti ügyek 
kivizsgálása 

bejelentett vagy hivatalból 
észlelt szabálytalan, engedély 
nélküli  építési tevékenységek 
kivizsgálása, a fennmaradás 
feltételeinek vizsgálata

hivatalból észlelt, 
vagy az építésügyi 
hatóság 
megkereséséra 
szabálytalan építési 
tevékenységgel 
érintett ingatlanokon

2018. évben folyamatosan 2018. januártól decemberig helyszíni ellenőrzés 312/2012. (XI.8.) Korm.r. 67-

68. §

2017-ben 

folyamato-

san

120
Örökségvédelem 
(régészet)

védett örökségvédelmi 
érték állapotának 
ellenőrzése

A lelőhely felszínének, esetleges 
bolygatásának vizsgálata 
szemrevételezéssel 
dokumentálás

kiemelten védett 
régészeti lelőhely 
által érintett ingatlan

2018. évben folyamatosan 2018. januártól decemberig helyszíni ellenőrzés
a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi 
LXIV. törvény 16.§

2018-ban 

folyamatosa

n



121
Örökségvédelem 
(műemlék)

védett örökségvédelmi 
érték állapotának 
ellenőrzése

Az engedélynek(bejelentésnek) 
való megfelelés ellenőrzése, 
kivitelezés ellenőrzése

műemléki ingatlan 2018. évben folyamatosan 2018. januártól decemberig helyszíni ellenőrzés

a kulturális örökség 
védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 
496/2016. (XII.28.) Korm.r. 

62.§  

2018-ban 

folyamatosa

n

122 Ingatlan-nyilvántartás TakarNet ellenőrzés

Takarnet felhasználók 
ellenőrzése, valamint a 
biztonsági okmányok 
ellenőrzése

Felhasználási hely Negyedévente 2018.év megfelelő negyedévi helyszíni ellenőrzés

Az ingatlan-nyilvántartásról 
szóló 1997. évi CXLI. 
Törvény végrehajtásáról 
szóló 109/1997. évi CXLI 
törvény végrehajtásáról szóló 
75§ és a közigazgatási 
hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. Tv. Rendelkezései 
alapján A mező és 
erdőgazdaságiföldek 
forgalmáról szóló 2013.évi 
CXXII törvény 8.§ -ában a 
föld 
tulajdonjogánakmegszerzésé
hez szükséges feltételként 
meghatározott biztonsági 
kellékekel ellátott okmánnyal 
összefüggő a 
47/2014.(II.26.) Kormány 
rendeletben foglaltak 

végrehajtásának ellenőrzése

123 Földvédelem Parlagfű fertőzöttség 
ellenőrzése

A külterületek fertőzőttségének 
ellenőrzése

A járás 
közigazgatási 
területén

2018. év július 1-től 2018.év július 01-től 2018. 
szeptember 30.napjáig helyszíni ellenőrzés

A termőföld védelméről 
szóló 2007.évi CXXIX 
törvény rendelkezései és a 
221/2008 sz. 

kormányrendelet alapján 
történő ellenőrzés

124 Határszemle

hasznosítási ideiglenes 
hasznosítási és 
mellékhasznosítási 
kötelezettség 
teljesítésének 
ellenőrzése

A külterületek hasznosítási 
kötelezettségteljesítésének, az 
ideiglenes hasznosítási és 
mellékhasznosítási kötelezettség 
teljesítésének ellenőrzése

A járás 
közigazgatási 
területén lévő 
külterületi 
ingatlanok 

vonatkozásában

folyamatos
Utóellenőrzés kezdő időpontja 
2018.augusztus 20.

helyszíni ellenőrzés

A termőföld védelméről 
szóló 2007.évi CXXIX 
törvény rendelkezései alapján 
történő ellenőrzés

125 Termőföld védelme 2
Termőföld engedély 

nélküli más célú 
hasznosítás

eljárás megindítása (kéremre, 
hivatalból)helyszini 
ellenőrzés, tényállás 
tisztázása döntés

CSMKH 

illetékességi 
területén a 
termőföld 
ingatlanok 

esetében

2018.01.01.-2018.12.31. 

folyamatos
2018. év

helyszíni 
szemle/ortofotó/vá
zrajz záradékolása 

során

Hivatalból vagy 
bejelentés,megkeresés 

alapján, 2007. évi 
CXXIX. tv. 16-17. §



126
Termőföld 

hasznosítása 3

Termőföld 
újrahasznosítása, 

művelési ág változás 
bejelentése

eljárás megindítása (kéremre, 
hivatalból)helyszini 
ellenőrzés, tényállás 
tisztázása döntés

CSMKH 

illetékességi 
területén a 
külterületi 
ingatlanok 

esetében

2018.01.01.-2018.12.31. 

folyamatos
2018. év helyszíni 

szemle/ortofotó

Hivatalból vagy 
bejelentés,megkeresés 

alapján,2007. évi CXXIX. 
tv. 6.§, 1997. évi 

CXLI.tv., 

109/1999.(XII.29.) FVM 

rendelet

127
Földhasználati-
nyilvántartás 4

Földhasználat 
belejentése 

földhasználati 
nyilvántartásba 

eljárás megindítása (kéremre, 
hivatalból)helyszini 
ellenőrzés, tényállás 
tisztázása döntés

CSMKH 

illetékességi 
területén működő 

földhivatali 
osztályokon irodai 

ellenőrzés

2018.01.01.-2018.12.31. 

folyamatos
2018. év

földhasználati 
nyilvántartás 
adatbázisából 

lekérdezés

Hivatalból végzett 
ellenőrzés, 2013. évi 

CCXII. Törvény., 
356/2007. (XII.23.) Korm. 

Rend

128 Mérőeszközök Üzemanyagtöltő, üzemanyagmérő, tartály, tartályszintmérő, gumiabroncsnyomásmérő, mérlegek, súlyok, hőfogyasztásmérőkHitelesítési bizonyítvány 
ellenőrzése Ügyfeleknél 2018. ütemezve folyamatosan 2018. januártól decemberig Helyszíni ellenőrzés

a mérésügyről szóló 1991. 
évi XLV. tv, a mérésügyről 
szólól törvény 
végrehajtásáról szóló 
127/1991 (X.9.) Korm. 

Rend.

129 Autógáztöltőállomások Nyomástartó berendezés, töltő berendezés, kimérő szerkezet, villamos berendezések
Berendezések állapota, 
engedélyek megléte, 
szúrópróbaszerű ellenőrzés

Ügyfeleknél 2018. ütemezve folyamatosan 2018. januártól decemberig Helyszíni ellenőrzés

A nyomástartó berendezések, 
a töltő berendezések, a kis 
teljesítményű sűrített gáztöltő 
berendezések műszaki-
biztonsági hatósági 
felügyeletéről és az autógáz 
tartályok időszakos 
ellenőrzéséről szóló 2/2016. 
(I.5.) NGM rendelet; 

Budapest Főváros 
Kormányhivatalának egyes 
ipari és kereskedelmi 
ügyekben eljáró hatóságként 
történő kijelöléséről, 
valamint a területi mérésügyi 
és műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló 365/2016 
(XI.29.) Korm. rendelet



130
Nyomástartó 
berendezések

Nyomástartó berendezés, töltő berendezés, kimérő szerkezet, villamos berendezések
Berendezések állapota, 
engedélyek megléte, 
szúrópróbaszerű ellenőrzés

Ügyfeleknél 2018. ütemezve folyamatosan 2018. januártól decemberig Helyszíni ellenőrzés

A nyomástartó berendezések, 
a töltő berendezések, a kis 
teljesítményű sűrített gáztöltő 
berendezések műszaki-
biztonsági hatósági 
felügyeletéről és az autógáz 
tartályok időszakos 
ellenőrzéséről szóló 2/2016. 
(I.5.) NGM rendelet; 

Budapest Főváros 
Kormányhivatalának egyes 
ipari és kereskedelmi 
ügyekben eljáró hatóságként 
történő kijelöléséről, 
valamint a területi mérésügyi 
és műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló 365/2016 
(XI.29.) Korm. rendelet

131
Veszélyes folyadék 
tartályok

Tartály, töltő berendezés, kimérő szerkezet, villamos berendezések
Berendezések állapota, 
engedélyek megléte, 
szúrópróbaszerű ellenőrzés

Ügyfeleknél 2018. ütemezve folyamatosan 2018. januártól decemberig Helyszíni ellenőrzés

A veszélyes folyadékok vagy 
olvadékok tároló tartályainak 
tároló-létesítményeinek 
műszaki biztonsági 
követelményeiről, hatósági 
felügyeletéről szóló  1/2016. 
(I.5.) NGM rendelet; 

Budapest Főváros 
Kormányhivatalának egyes 
ipari és kereskedelmi 
ügyekben eljáró hatóságként 
történő kijelöléséről, 
valamint a területi mérésügyi 
és műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló 365/2016 
(XI.29.) Korm. rendelet

132 Gázelosztók ellenőrzése Műszaki Biztonsági tevékenység ellenőrzéseNyilvántartások, tervek, 
utasítások ellenőrzése Engedélyesnél 2018. ütemezve folyamatosan 2018. januártól decemberig Helyszíni ellenőrzés

A gáz csatlakozóvezetékekre, 
a felhasználói 
berendezésekre, a telephelyi 
vezetékekre vonatkozó 
műszaki biztonsági 
előírásokról és az ezekkel 
összefüggő hatósági 
feladatokról szóló 11/2013. 
(III.21.) NGM rendelet; 

365/2016 (XI.29.) Korm. 

rendelet



133 Felvonók ellenőrzése Felvonó berendezések, gépkönyvek, időszakos vizsgálatok meglétének ellenőrzéseGépkönyv, műszaki állapot 
ellenőrzés Üzemeltetőknél 2018. ütemezve folyamatosan 2018. januártól decemberig Helyszíni ellenőrzés

A felvonókról, 
mozgólépcsőkről és mozgó 
járdákról szóló  146/2014 
(V.5.) Korm. rendelet; 

Budapest Főváros 
Kormányhivatalának egyes 
ipari és kereskedelmi 
ügyekben eljáró hatóságként 
történő kijelöléséről, 
valamint a területi mérésügyi 
és műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló 365/2016 
(XI.29.) Korm. rendelet

134 Út
Forgalom-technikai 

jelzések és út-
burkolatok

Közlekedési táblák, burkolati 
jelek és burkolatok ellenőrzése

Csongrád Megye 
közútjai 2018.01.01.-2018.12.31. Napi aktuális állapot Helyszíni szemle

Az utak forgalom 

szabályozásáról és a közúti 
jelzések elhelyezéséről szóló 
20/1984. (XII.21.) KM 

rendelet 9. §

135 Képzés

A képzési engedély-ben 
és a képzési rendeletben 
előírtak betartásá-nak 
ellenőrzése

A képzési folyamat során a 
képzőszerv engedélyében előírt 
feltételek meglétének és 
betartásának ellenőrzése

Képző szervek 
(Autósiskolák) 
helyszínen, illetve 
honlapjaikon, vagy 

Online az 

ügyfélkapun 
leadottak

2018. január 1.-2018. december 31. 2 év

Személyesen a 
helyszínen, illetve 
elektroniku-san a 

közlekedési 
hatóságnál 

A közúti járművezetők és a 
közúti közlekedési 
szakemberek képzésének és 
vizsgáztatásának részletes 
szabályairól szóló 24/2005. 
(IV.21.) GKM rendelet 34. § 
(1) és (7) bekezdése; 35. §

136 Közlekedés hatósági Alkatrész forgalmazás Forgalmazott alkatrészekre 
vonatkozó előírások ellenőrzése

Csongrád megye 
területe 2018. január 1.-2018. december 31. Aktuális állapot helyszíni ellenőrzés

 A közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló 
5/1990. (IV.12.) KöHÉM. 
Rendelet  21.§-27.§

137 Közlekedés hatósági Járműfenntartó 
szervezetek ell.

Jármű javítókra vonatkozó 
jogszabályok betartása, új 
szervezetek nyilvántartásba 
vétele

Csongrád megye 
területe 2018. január 1.-2018. december 31. Ellenőrzést megelőző 6 hónap helyszíni ellenőrzés

A szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és 
folytatásának általános 
szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. Törv. 25.§,26,§,  Az 
egyes javító karbantartó 
szolgáltatásokra vonatkozó 
kötelező jótállásról szóló 
249/2004. (VIII.27.) Korm. 

Rendelet 1. számú melléklet 
4. pont, 1/1990. (IX.29.) 

KHVM. rendelet  11.§,12.§

138 Közlekedés hatósági Műszaki Vizsgáló 
állomások ell.

Hatósági Szerződésben foglaltak 
betartásának ell.

Csongrád megye 
területe 2018. január 1.-2018. december 31.

Aktuális vizsgák, figyelmeztető 
rendszeren keresztül érkezett 
jelzések vizsgálata

helyszíni ellenőrzés, 
informatikai 

ellenőrzés

A vizsgáló állomás 
engedélyezésének részletes 
eljárási szabályairól és a 
vizsgáló állomással kötendő 
hatósági szerződés 
tartalmáról szólól 302/2009. 
(XII.22.) Korm. rendelet 3.§ 
o) pont

2018. 05.20-tól a 
viszgáló állomás 
engedélyezésének 
részletes eljárási 
szabályzatairól 
szóló 181/2017. 
(VII.5.) Korm. 

Rendelet 120 db.



139 Közlekedés hatósági Előzetes eredetiség 
vizsgálók ellenőrzése

Hatósági Szerződésben foglaltak 
betartásának ell.

Csongrád megye 
területe 2018. január 1.-2018. december 31. Aktuális állapot helyszíni ellenőrzés

Az előzetes 
eredetiségvizsgálati eljrás 
szabályairól szóló 301/2009. 
(XII.22.) Korm. rendelet 7.§

140 Közlekedés hatósági Bontó-Hlladékkezelők 
ell.

Együttműködési 
megállapodásban foglaltak 
betartásának ell.

Csongrád megye 
területe 2018. január 1.-2018. december 31. Ellenőrzést megelőző időszak 

és aktuális állapot

helyszíni ellenőrzés, 
informatikai 

ellenőrzés

A hulladékká vált 
gépjárművekről szóló 
369/2014. (XII.30.) Korm. 

Rendelet 18.§,19.§ 20.§

141 Közlekedés hatósági Menetíró beszerelő, 
illesztő műhelyek ell.

Nyilvántartásba vétel, 
engedélyezés feltételeinek 
megtartása

Csongrád megye 
területe 2018. január 1.-2018. december 31. Megelőző 1 hónap, aktuális 

állapot helyszíni ellenőrzés
a menetíró készülékről szóló 
75/2016. (XII.29.) NFM. 

rend. 19.§, 20.§

142 Közlekedés hatósági

Motorkerékpár és 
alakrész forgalmazók 
piacfelügyeleti 
ellenőrzése

Előírt jóváhagyások, okmányok 
meglétéenek ell.

Csongrád megye 
területe 2018. január 1.-2018. december 31. Aktuális állapot helyszíni ellenőrzés

A két vagy hármkerekű 
járművek, valamint a 
négykerekű motorkerékpárok 
jóváhagyásáról és 
piacfelügyeletéről szóló 
168/2013. EU Parlamenti és 
Tanácsi rendelet,  269/2016. 
(XII.2.) 4.§ (4) bek.,

Budapest Főváros 
Kormányhivatalán
ak ellenőrzési 
terve szerint

143 Közlekedés hatósági

Mezőgazdasági és 
erdészeti mukagépeket 
és pótkocsijkat, valamint 
alkatrészeiket 
forgalmazók 
piacfelügyeleti 
ellenőrzése

Előírt jóváhagyások, okmányok 
meglétéenek ell.

Csongrád megye 
területe 2018. január 1.-2018. december 31. Aktuális állapot helyszíni ellenőrzés

A két vagy hármkerekű 
járművek, valamint a 
négykerekű motorkerékpárok 
jóváhagyásáról és 
piacfelügyeletéről 
szóló167/2013. EU 
Parlamenti és Tanácsi 
rendelet, Az állami 
tulajdonban levő ÉMI 
nonprofit Kft. Állami építési 
beruházásokkal kapcsolatos 
egyes műszaki szolgáltatási 
feladatok elvégzésére 
vonatkozó kijelöléséről szóló 
51/2016(III.17) 

Kormányrendelet 
módosításáról szóló 
269/2016. (XII.2.) 4.§ (4) 
bek. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatalán
ak ellenőrzési 
terve szerint

144 Közlekedés hatósági
Műszaki Vizsgáló 
állomások ell. M2 és 
M3 járműkategória

Hatósági Szerződésben foglaltak 
betartásának ell.

Csongrád megye 
területe 2018. február 27- 2018. március 1.

Aktuális vizsgák és 
informatikai ellenőrzés alapján 
előző időszak

helyszíni ellenőrzés, 
informatikai 

ellenőrzés

A vizsgáló állomás 
engedélyezésének részletes 
eljárási szabályairól és a 
vizsgáló állomással kötendő 
hatósági szerződés 
tartalmáról szóló 302/2009. 
(XII.22.) Korm. rendelet 3.§ 
o) pont

OET2018

145 Közlekedés hatósági 5
síszezon kapcsán a 
megyében közlekedő 
autóbuszok ellenőrzése

síszezon kapcsán a megyében 
közlekedő autóbuszok 
ellenőrzése

Közút 2018. február 27- 2018. március 1. 2018. január 27- 2018. március 
1.

fokozott közúti 
ellenőrzés

közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. trv. 20.§(1) a), 
c), d) pont

OET2018



146 Közlekedés hatósági 6
járművezetők vezetési és 
pihenőidejének és 
tachográf manipuláció 
ellenőrzése

járművezetők vezetési és 
pihenőidejének és tachográf 
manipuláció ellenőrzése

Közút 2018. április 10.-12. 2018. március 10.-04.12. fokozott közúti 
ellenőrzés

közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. trv. 20.§(1) c )és 
d) pont, 561/2006/EK,A 

közúti közlekedésben 
használt menetíró 
készülékekről, a közúti 
közlekedésben használt 
menetíró készülékekről szóló 
3821/85 EGK Tanácsi 
rendelet hatályonkívül 
helyezéséről és a közúti 
szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályok 
összehangolásáról szóló 
561/2006/EK 

Európaparlamenti és Tanácsi 
rendelet módosításáról EGT-
vonatkozású szöveg 
165/2014/EU

OET2018

147 Közlekedés hatósági veszélyes árut szállító 
járművek  ellenőrzése 

veszélyes árut szállító járművek  
ellenőrzése Közút 2018. május 15-17. 2018. május 15-17. fokozott közúti 

ellenőrzés

közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. trv. 20.§(1) e 

pont, ADR megállapodás
OET2018

148 Közlekedés hatósági

túlsúlyos járművek 
felderítése, 
rakományrögzítés 
ellenőrzése 

túlsúlyos járművek felderítése, 
rakományrögzítés ellenőrzése Közút 2018. július 24-26. 2018. július 24-26. fokozott közúti 

ellenőrzés

Meghatározott össztömeget, 
tengelyterhelést, 
tengelycsoport terhelést és 
méretet meghaladó járművek 
közlekedéséről 
szóló36/2017(IX.18. ) NFM 
rendelet 5.§(1) bekezdés ,  A 
közúti járművek forgalomba 
helyezésének és forgalomba 
tartásának műszaki 
feltételeiről 
szóló6/1990IV.12.) KÖHÉM 
r. 6-9. §, 1/1975(II.5) KPM 
BM együttes rendelet 47.§

OET2018

149 Közlekedés hatósági

járművek 
fékrendszerének, 
gyerekülés 
beszerelésének 
jóváhagyásának 
ellenőrzése 

buszok műszaki biztonsági 
ellenőrzése, személyszállító 
vállalkozások telephelyi 
ellenőrzése 

Közút 2018. szeptember 18-20. 2018. szeptember 18-20.
fokozott közúti, 
telephelyi ellenőrzés

A közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló 
5/1990(IV.12. ) KÖHÉM 
rendelet 10.számú melléklet,   
A közúti járművek 
forgalomba helyezésének és 
forgalomba tartásának 
műszaki feltételeiről 
szóló6/1990(IV.12.) 
KÖHÉM r. 29.-30.§

OET2018



150 Közlekedés hatósági

rakományrögzítés 
tengelyterhelés, 
össztömeg terhelés 
ellenőrzése 

rakományrögzítés 
tengelyterhelés, össztömeg 
terhelés ellenőrzése 

Közút 2018. augusztus 23-25. 2018. augusztus 23-25.
fokozott közúti 
ellenőrzés

Meghatározott össztömeget, 
tengelyterhelést, 
tengelycsoport terhelést és 
méretet meghaladó járművek 
közlekedéséről szóló 
36/2017. (IX.18. ) NFM 

rendelet 5.§ (1) bekezdés,  A 
közúti járművek forgalomba 
helyezésének és forgalomba 
tartásának műszaki 
feltételeiről szóló 6/1990 
(IV.12.) KÖHÉM r. 6-9. §, a 
közúti közlekedés 
szabályairól szóló 1/1975. 
(II.5) KPM BM együttes 
rendelet 47.§

OET2018

151 Közlekedés hatósági

járművezetők vezetési és 
pihenőidejének és 
tachográf manipuláció 
ellenőrzése

járművezetők vezetési és 
pihenőidejének és tachográf 
manipuláció ellenőrzése

Közút 2018. szeptember 12.-14. 2018. augusztus 12.-14.
fokozott közúti 
ellenőrzés

A közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. tv. 20.§ (1) c) és 
d) pontja

OET2018

152 Közlekedés hatósági
járművek 
környezetvédelmi 
állapotának ellenőrzése 

járművek környezetvédelmi 
állapotának ellenőrzése Közút 2018. szeptember 18-22. 2018. szeptember 18-22.

fokozott közúti 
ellenőrzés

A közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló 
5/1990 (IV.12. ) KÖHÉM 
rendelet 10.számú melléklet,  
6/1990 (IV.12.) KÖHÉM r. 
5. számú melléklet

OET2018

153 Közlekedés hatósági

Áru és személyszállító 
járművek műszaki-
közlekedésbiztonsági 
ellenőrzése kiemelten 
autóbusz 
tűzoltókészülék, 
pótüzemanyagtartály

Áru és személyszállító járművek 
műszaki-közlekedésbiztonsági 
ellenőrzése kiemelten autóbusz 
tűzoltókészülék, 
pótüzemanyagtartály

Közút 2018. október 16-18. 2018. szeptember 16-október 
18.

fokozott közúti 
ellenőrzés

A közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló  
5/1990(IV.12. ) KÖHÉM 
rendelet 10.számú melléklet,  
A közúti járművek 
forgalomba helyezésének és 
forgalomba tartásának 
műszaki feltételeiről szóló 
6/1990IV.12.) KÖHÉM r. 
107.§, 81.§ (11) bekezdés

OET2018

154 Közlekedés hatósági

Téli felkészülés 
ellenőrése az áru és 
személyszállítójárművek
nél

Téli felkészülés ellenőrése az 
áru és 
személyszállítójárműveknél

Közút 2018. november 20-22. 2018. november 20-22.
fokozott közúti 
ellenőrzés

A közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. tv. 20.§ (1) h) 

pont

OET2018

155 Közlekedés hatósági Tengelyterhelés mérések 
száma

közúti járművek 
tengelyterhelésének, 
össztömegének ellenőrzése

Közút 2018. január 1.-2018. december 31. 2018. január 1.-2018. 
december 31.

közúti ellenőrzés

A meghatározott 
össztömeget, 
tengelyterhelést, 
tengelycsoport-terhelést és 
méretet meghaladó járművek 
közlekedéséről szóló 
36/2017 (IX.18) NFM 

rendelet 5.§(1) bekezdés

156 Közlekedés hatósági Vezetési és pihenő idő 
(AETR közút)

közúti gépjárművezetők vezetési 
és pihenőidejének, 
menetíróhasználatának 
ellenőrzése

Közút 2018. január 1.-2018. december 31. 2018. január 1.-2018. 
december 31.

közúti ellenőrzés
A közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. tv. 20.§ (1)  c), 
d) pont



157 Közlekedés hatósági ADR-es ellenőrzés
közúti veszélyesáruszállító 
járművek gépjárművezetők 
ellenőrzése

Közút 2018. január 1.-2018. december 31. 2018. január 1.-2018. 
december 31.

közúti ellenőrzés
A közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. tv. 20.§ (1) e 

pont

158 Közlekedés hatósági Közlekedésbiztonsági 
ellenőrzés

közúti járművek műszaki 
állapotának ellenőrzése Közút 2018. január 1.-2018. december 31. 2018. január 1.-2018. 

december 31.
közúti ellenőrzés

A közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló 
5/1990 (IV.12.) KÖHÉM r. 
14. § (1), 10. melléklet

159 Közlekedés hatósági Szállításhoz szükséges 
engedélyek ellenőrzése 

közúti szállításhoz szükséges 
engedlélyek, dokumentumok 
ellenőrzése

Közút 2018. január 1.-2018. december 31. 2018. január 1.-2018. 
december 31.

közúti ellenőrzés
A közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. tv. 20.§ (1) a) és 
b) pontja, 

160 Közlekedés hatósági Forgalomkorlátozás 
ellenőrzés

7,5 t feletti járművek hétvégi 
közlekedési tilalom betartásának 
ellenőrzése

Közút 2018. január 1.-2018. december 31. 2018. január 1.-2018. 
december 31.

közúti ellenőrzés
A közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. tv. 20.§ (1) j) 
pontja

161 Közlekedés hatósági Vezetési és pihenő idő 
(AETR telephely)

közúti gépjárművezetők vezetési 
és pihenőidejének, 
menetíróhasználatának, közúti 
járműüzembentartók vonatkozó 
telephelyi ellenőrzése

Telephely 2018. január 1.-2018. december 31. 2018. január 1.-2018. 
december 31.

telephelyi ellenőrzés
A közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. tv. 20.§ (1)  c), 
d) pont

162 Közlekedés hatósági Környezetvédelmi 
ellenőrzés

közúti járművek 
környezetvédelmi állapotának 
ellenőrzése

Telephely 2018. január 1.-2018. december 31. 2018. január 1.-2018. 
december 31.

közúti ellenőrzés

A közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló  
5/1990 (IV.12.) KÖHÉM r. 
15.§ (1), 10. melléklet

163 Közlekedés hatósági Fuvarozási szolgáltatás 
ellenőrzése telephelyen 

Közúti közlekedési szolgáltatás 
feltételeinek, tevékenységének 
telephelyi ellenőrzése

Telephely 2018. január 1.-2018. december 31. 2018. január 1.-2018. 
december 31.

telephelyi ellenőrzés

A közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló  
5/1990 (IV.12.) KÖHÉM r. 
15.§(1), 10. melléklet

164 Közlekedés hatósági Rakományrögzítés 
ellenőrzése 

rakományrögzítés szuabályainak 
betartásának ellenőrzése Közút 2018. január 1.-2018. december 31. 2018. január 1.-2018. 

december 31.
közúti ellenőrzés

A közúti közlekedés 
szabályairól szóló 1/1975. 
(II.5) KPM BM együttes 
rendelet 47.§

165 Közlekedés hatósági Menetíróberendezés 
vizsgálata

közúti járművek 
menetíróberendezés manipuláció 
szempontjából történő 
ellenőrzése

Közút 2018. január 1.-2018. december 31. 2018. január 1.-2018. 
december 31.

közúti ellenőrzés
A közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. tv. 20.§ (1) d) 
pont

1 Beiktatva: 2018. július 12.
2 Beiktatva: 2018. július 12.
3 Beiktatva: 2018. július 12.
4 Beiktatva: 2018. július 12.
5 Törölve: 2018. július 12.
6  Törölve: 2018. július 12.



Ssz.

Ellenőrzött 
szakterület 

megnevezése
Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzés tervezett időpontja/ 

ellenőrzési időszak/ütemezés
Ellenőrzéssel érintett, vizsgált 

időszak Ellenőrzés módja Ellenőrzés szempontrendszere (pl. jogszabályhely megjelölése) Egyéb 
információk Teljesítés

1
Ingatlan-

nyilvántartás  TakarNet ellenőrzés

A TakarNet szolgáltatás igénybevételének, így különösen az 
adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok jogszerű 

felhasználásának, a díjmentesség jogszerű igénybevételének, 
illetve a továbbszolgáltatási tilalom betartásának 

ellenőrzésére a területileg illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatalok – földhivatali főosztálya - és az illetékes 
járási hivatalok – földhivatali osztályainak - bevonásával 

jogosult. 

Felhasználási hely 2018. év március, június, szeptember, 
december

2018. év megfelelő negyedévei helyszíni

Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztályának 2018. éves 
munkaterve alapján az ellenőrzés 2018. egész évben folyamatos, 

azonban a felhasználók adatlekérdezéseit negyedéves 
periódusokban vizsgáljuk a FÖMI által készített „gépi” naplók 
(felhasználói lista) alapján.helyszíni.109/1999. (XII.29.) FVM 

rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
végrehajtásáról (Inytv.vhr)2004. évi CXL. törvény a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló (Ket.) 
1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról (Díjtv.)176/2009. (XII. 28.) FVM 

rendelet 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 

(Díjrendelet) 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet 
a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, 

szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról155/2009. 
(XI. 16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból való 

adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről 
és a díjfizetés részletes szabályairól (Földhaszn. R.),207/2006. 
(X.16.) Korm. rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási 

rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási 
szerződés kötelező elemeiről 373/2014. (XII.31.) Korm. rendelet a 

földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet 
feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali 

eljárások részletes szabályairól

Minden negyedév 
vége

2
Ingatlan-

nyilvántartás

Földátruházási 
biztonsági okmánnyal 

összefüggő 
kötelezettségek 

ellenőrzése

A földátruházási okmányok így különösen az általunk 
értkesítettek, jogszerű felhasználásának, szigorú 

elszámolásáról, illetve a továbbszolgáltatások 
dokumentáltságának, az előírások betartásának 

ellenőrzésére a területileg illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatalok – földhivatali főosztálya - és az illetékes 
járási hivatalok – földhivatali osztályainak - bevonásával 

jogosult. 

A felhasználás 
helyszíne

2018. év március, június, szeptember, 
december

2018. év megfelelő negyedévei helyszíni

Az ellenőrzés tárgya a 2013. évi CXXII. törvény - a mező- és 
erdőgazdasági földek  forgalmáról – 8. §-ában, a föld 

tulajdonjogának megszerzéséhez feltételként meghatározott 
biztonsági kellékekkel ellátott okmánnyal összefüggő, a 47/2014. 

(II.26.) Korm. rend.-ben – a föld tulajdonjogának átruházását, 
vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet 

tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és 
kibocsátásának szabályairól – foglalt kötelezettségek betartásának 

ellenőrzése.  Az ellenőrzés célja a biztonsági okmányokkal 
kapcsolatos visszaélések megakadályozása.

Minden negyedév 
vége

3 Földvédelem

Hasznosítási, ideiglenes 
hasznosítási és 

mellékhasznosítási 
kötelezettség ellenőrzése

Olyan összetett tevékenység, melynek során a határszemle 
keretén belül lefolytatásra kerülő hasznosítási, ideiglenes 

hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettséget ellenőrzi 
az ingatlanügyi hatóság

A járás közigazgatási 
területe 2018. év június 1-től október 30. 2018. év június 1-től október 30.

Helyszíni szemle, 
ortofotó (műholdas 

felvételek)

2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 5. § (5) bekezdése 
alapján. Szempontjait és jogkövetkezményeit a Tfvt. 5. § (1)-(4) 

bekezdései, továbbá az 5/A. § (1)-(7) bekezdései, valamint a 24. § 
és a 25. § rendelkezései tartalmazzák.

Átfogó jellegű 
ellenőrzést a 
gazdálkodási, 

időjárási 
viszonyokhoz 

igazodóan 2016. 
évben június 1. 
napjától október 

30. napjáig 
terveznek a járási 

hivatalok 

földhivatali 
osztályai.

4 Földvédelem
Termőföld engedély 

nélküli más célú 
hasznosítása

Olyan összetett tevékenység, melynek során a határszemle 
keretén belül lefolytatásra kerülő engedély nélküli más célú 

hasznosítási tevékenységet (területkivonást) ellenőrzi az 
ingatlanügyi hatóság

A járás közigazgatási 
területe folyamatos 2018. évben

Helyszíni szemle, 
ortofotó (műholdas 

felvételek)

A határszemle keretén belül lefolytatásra kerülő engedély nélküli 
termőföld igénybevétel észlelése esetére vonatkozó anyagi és 
eljárásjogi szabályait a termőföldről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény (továbbiakban: Tfvt.) 9. §-a, a 16. § -a, a 17. §-a állapítja 
meg. A földvédelmi járulék, illetve bírság megállapítására, 
megfizetésére a Tfvt. 21. §-a, a 22.§-a, a 24. § és a 25. § -a 

tartalmaz rendelkezéseket.

5 Földvédelem

Művelési ág változás 
bejelentésének 

ellenőrzése, községi 
mintaterek.

Olyan összetett tevékenység, melynek során a határszemle 
keretén belül lefolytatásra kerülő engedély nélküli a 

nyilvántartástól eltérő más művelés alá vont területek 
felderítését végzi az ingatlanügyi hatóság

A járás közigazgatási 
területe folyamatos 2018. évben

Helyszíni szemle, 
ortofotó (műholdas 

felvételek)

A termőföldről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: 
Tfvt.) 3. § -a kimondja, hogy a termőföld művelési ágának 

megváltoztatását – az erre vonatkozó külön jogszabály 
rendelkezéseinek megfelelően be kell jelenteni az ingatlanügyi 
hatóságnak. A mulasztóval szemben bírságot kell kiszabni, a 

szankciókat a Tfvt. 24. § és a 25. § rendelkezései tartalmazzák. A 
földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII.22.) FVM 

Szervezeti egység: Szentesi Járási Hivatal



6 Földmérés Magassági alappontok 
meglétének ellenőrzése

Alappont felkeresése, környezet gaztalanítása, jel lefestés: 
szintezési csap és gomb - fekete, betonkőben gomb - fehér 
digitális fénykép készítése,EOV koordináta meghatározása 

(ahol nem épületben van a jel), Helyszínrajzi változások 
bemérése, mérési jegyzet készítése,Fel nem lelt 

(befedett)valószínűsíthetően elpusztult pontokról 
jegyzőkönyvfelvétel, fényképkészítés a feltételezett 

helyrőlmeghatározása (ahol nem épületben van a jel), 
Helyszínrajzi változások bemérése, mérési jegyzet 

készítése,Fel nem lelt (befedett)valószínűsíthetően elpusztult 
pontokról jegyzőkönyvfelvétel, fényképkészítés a 

feltételezett helyről

A járás közigazgatási 
területe folyamatos 2018.Helyszíni szemle évben helyszíni

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 
törvény 26.§. (2) bekezdésében foglaltak szerint az illetékességi 
területen található IV. rendű magassági vonalak alappontjainak 

helyszínelése és karbantartása.

7

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Vitamin tartalmú étrend-
kiegészítő készítmények 

ellenőrzése: - Fő 
komponensként C-, és D-

vitamint tartalmazó 
termékek esetében 

címkevizsgálat, valamint 
a két komponensre 
vonatkozóan célzott 

laboratóriumi 
vizsgálatok elvégzése

Jelölések vizsgálata, egészségügyi állításokellenőrzése. Fő 
komponensként C-,és D vitamintartalmú készítmények 

esetében címkevizsgálat, kijelölés esetén célzott 
laboratóriumi vizsgálatokhoz mintavétel.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. március 1 - szeptember 1. 2018. március 1 - szeptember 1.

helyszíni ellenőrzés, 
kijelölés esetén 
laboratóriumi 

mintavétel

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

8

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Étrend-kiegészítő 
készítmények közül a 
kiemelt célcsoportot 
képező interneten 

forgalmazott 

potencianövelő és fogyás 
elősegítés céljából 

forgalmazott termékek 
célzott laboratóriumi 

vizsgálatának elvégzése

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004.(IV.26.) EszCsM 
rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó- a megmintázott 

készítmény tekintetében-jelölések vizsgálata és a 
432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások 

ellenőrzése , kijelölés esetén gyógyszer-hatóanyagtartalomra 
vonatkozóan célzott laboratóriumi vizsgálatokhoz 

mintavétel. 

CsMKH Szentesi Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 

területén

2018. május 1. - december 31. 2018. május 1. - december 31.

interneten történő 
ellenőrzés, kijelölés 
esetén laboratóriumi 

vizsgálathoz 
mintavétel

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

9

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Időskori makula 
degenerációban 

szenvedők számára 
szolgáló speciális - 

gyógyászati célra szánt - 
tápszer címke, valamint 

célzott laboratóriumi 
vizsgálatának elvégzése

Jelölések, a tápanyag-összetétel és az egészségre vonatkozó 
állítások ellenőrzése, kilejölés esetén laboratóriumi 

vizsgálatokhoz mintavétellel kiegészítve.

CsMKH Szentesi Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 

területén

2018. március 1. - december 31. 2018. március 1. - december 31.

helyszíni ellenőrzés, 
kijelölés esetén 
laboratóriumi 
vizsgálatohoz 

mintavétel

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 
26.) ESzCsM rendelet, a speciális gyógyászati célra szánt 
tápszerről szóló 24/2003.(V.9.) EüM rendelet, valamint a 

1924/2006/EK rendelet.

10

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Specifikus csoportoknak 

szánt élelmiszerek 
forgalmazásának 

ellenőrzése:- anyatej-
helyettesítő tápszer

Jelölések, és tápanyag-összetétel ellenőrzése, kijelölés esetén 
laboratóriumi vizsgálatokhoz mintavétellel kiegészítve.

CsMKH Szentesi Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 

területén

2018. március 1. - december 31. 2018. március 1. - december 31.

helyszíni ellenőrzés, 
kijelölés esetén 
laboratóriumi 
vizsgálathoz 
mintavétel

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 
26.) ESzCsM rendelet, az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 

tápszerről szóló 20/2008.(V.14.) EüM rendelet, valamint a 
1924/2006/EK rendelet.



11

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Specifikus csoportoknak 

szánt élelmiszerek 
forgalmazásának 

ellenőrzése:- csecsemők 
és kisgyermekek számára 

készült bébiétel

Jelölések ellenőrzése, kijelölés esetén laboratóriumi 
vizsgálatokhoz mintavétellel kiegészítve.

CsMKH Szentesi Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 

területén

2018. március 1. - december 31. 2018. március 1. - december 31.

helyszíni ellenőrzés, 
kijelölés esetén 
laboratóriumi 
vizsgálatohoz 

mintavétel

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 
36/2004.(IV.26.) ESzCsM rendelet, a csecsemők és kisgyermekek 

számára készült feldolgozott gabona alapú élelmiszerekről és 
bébiételekről szóló 35/2004.(IV.26.) ESzCsM rendelet

12

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Bölcsődei korosztály (1-3 
éves) napi négyszeri 

étkezésének ellenőrzése 
és laboratóriumi 

vizsgálata

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

foglaltak ellenőrzése, kijelölés esetén laboratóriumi 
vizsgálatokhoz mintavétellel kiegészítve.

CsMKH Szentesi Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 

területén

2018. március 1. - szeptember 1. 2018. március 1. - szeptember 1.

helyszíni ellenőrzés, 
kiejlölés esetén 
laboratóriumi 
vizsgálatohoz 

mintavétel

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

13

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Országos diétás 
étkeztetés felmérése

A népegészségügyi osztály illetékességi területén 
valamennyi településen, a fekvőbeteg gyógyintézet 

kivételével a közétkeztetési rendelet hatálya alá tartozó 
intézményben (szociális alapszolgáltatásokat és szakosított 

ellátásokat, illetve a gyermekjóléti alapellátást és a 
gyermekvédelmi szakellátás tbiztosító szolgáltatók, a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti nevelési -
oktatási intézmények) a szakorvos által igazolt diétás 

ételigény számszerű felmérése, az intézmény álat biztosított, 
valamint a nem biztosított szakorvos által igazolt diéták 

számszerű felmérése, a szülők által biztosított diétás ételek 
számszerű felmérése.

CsMKH Szentesi Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 

területén

2018. március 1. - szeptember 1. 2018. március 1. - szeptember 1. helyszíni ellenőrzés A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 
szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet.

14

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Megyei sajátosságok 
figyelembevételével az 

óvodai és általános 
iskolai közétkeztetés 

szúrópróbaszerű 
táplálkozás-egészségügyi 
laboratóriumi vizsgálata

A népegészségügyi osztály illetékességi területén óvodai 
és/vagy általános iskolai háromszori étkeztetés 1 élelmezési 
napjának vizsgálata tápanyagszámítással, kijelölés esetén 

laborvizsgálathoz mintavétellel kiegészítve. 

CsMKH Szentesi Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 

területén

2018. március 1 - december 31. 2018. március 1 - december 31.

helyszíni ellenőrzés, 
kijelölés esetén 
laboratóriumi 
vizsgálathoz 
mintavétel

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

15

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Jogerős határozattal 
kitiltott étrend-kiegészítő 
készítmények ellenőrzése

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004.(IV.26.)EszCsM 
rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jogerős határozattal 

forgalomból kitiltott étrend-kiegészítő készítmények 
ellenőrzése

CsMKH Szentesi Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 

területén

2018. március 1 - december 31. 2018. március 1 - december 31. helyszíni ellenőrzés Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004.(IV.26.) EszCsM rendelet.



16

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Az OGYÉI által 
megküldött kifogásolt 
notifikációs igazolások 

kivizsgálása

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004.(IV.26.)EszCsM 
rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó, az OGYÉI által 

megküldött kifogásolt notifikációs igazolások kivizsgálása, a 
szükséges intézkedések megtétele.

CsMKH Szentesi Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 

területén

2018. március 1 - december 31. 2018. március 1 - december 31. helyszíni ellenőrzés Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004.(IV.26.) EszCsM rendelet.

17

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Iskolabüfék, 
áruautomaták 

árukínálatának 
vizsgálata

Népegészségügyi Osztály illetékességi területén büfével 
rendelkező általános vagy középiskolák 10 %-nak 

árukínálat vizsgálata.

CsMKH Szentesi Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 

területén

2018. március 1 - december 31. 2018. március 1 - december 31. helyszíni ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI 
rendelet, a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. 

törvény

18

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Hazai, kozmetikumot 

előállító cégek teljes 
körű komplex 

ellenőrzése laboratóriumi 
vizsgálattal kiegészítve

A 1223/2009/EK rendeletben és a 246/2013. (VII.2.) Korm. 
rendeletben előírt kötelezettségek, továbbá az MSZEN 

ISO22716:2007 Kozmetikumok Helyes gyártási gyakorlat 
(GMP) szabványban előírtak betartásának ellenőrzése 

laborviszgálattal kiegészítve. Kiemelten ellenőrizendő: - 
GMP dokumentum megléte és tartalma - CPNP regisztráció-

CPNP adatok aktualizálása: felirat és összetétel változás, 
gyártás/forgalmazás befejezés -termékek címke ellenőrzése, 

kiemelten a tekintetben, hogy a címke követi-e az 
összetételváltozást 

(Methylchloroisothiazolinone/MCI/,Methylisothiazolinone 

/MI/)- szappangyártók esetében a termékről tett állítások 
vizsgálata Ellenőrzés szám:- gyártóhelyenként minimum 5 

db termék fentiek szerinti ellenőrzése. Laboratóriumi 
vizsgálati mintaszám, kivéve szappangyártók: - 

gyártóhelyenként minimum 1 db termék mikrobiológiai 
vizsgálata -gyártóhelyenként minimum 1 db felületről vett 
minta mikrobiológiai vizsgálat céljából-gyártóhelyenként 
minimum 1 db dolgozó kezéről vett minta mikrobiológiai 

vizsgálat céljából Laboratóriumi vizsgálati mintaszám 
szappangyártók esetében:-mikrobiológiai mintavétel minden 

dolgozó kezéről (költségvetés függvényében) - 
mikrobiológiai mintavétel az öntőformákról 

szúrópróbaszerűen (költségvetés függvényében)-
darabolóeszköz és daraboló felületek mikrobiológiai 

mintázása (költségvetés függvényében)

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. március 1. - május 31. 2018. március 1. - május 31.

Amennyiben az 

ellenőrzési időszak 
alatt kozmetikai 

terméket gyártó kezdi 
meg tevékenyéségét 

az illetékességi 
területünkönk, akkor: 
helyszíni ellenőrzés, 

laboratóriumi 
vizsgálatohoz 

mintavétel

1223/2009/EK rendelet, 246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet, 

MSZEN ISO22716:2007 Kozmetikumok Helyes gyártási gyakorlat 
(GMP) szabvány

19

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Fodrász szolgáltatást 
nyújtó egységek 

ellenőrzése

A 1223/2009/EK rendeletben és a 246/2013.(VII.2.) Korm. 
rendeletben előírt kötelezettségek ellenőrzése. Kiemelten 

ellenőrizendő: - a fodrászok által felhasznált termékek 
CPNP bejelentése - a termékek címkéjén feltüntetett 

minőségmegőrzési idő - a termékek összetétele, főként 
samponok és hajbalzsamok esetében, amelyek MCI/MI 
tartósítószert együtt tartalmaznak Ellenőrzés szám: -

járásonként minimum 2 egység ellenőrzése, amennyiben az 
illetékességi területen ilyen egység található.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. március 1. -december 15. 2018. március 1. -december 15. helyszíni ellenőrzés 1223/2009/EK rendelet, 246/2013.(VII.2.) Korm. Rendelet

20

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Web áruházak 
próbavásárlással 

egybekötött ellenőrzése

A web áruházakban értékesített kozmetikai készítmények 
ellenőrzése a 1223/2009/EK rendeletnek, valamint a 
246/2013.(VII.2) Korm. rendeletnek való megfelelés  

szempontjából. Kiemelten ellenőrizendő: - CPNP bejelentés -
a terméket milyen célból ajánlják, elsősorban azon termékek 
kiszűrése, amelyeket nem kozmetikai céllal forgalmaznak - 

a termékekről tett állítások, elsősorban azon termékek 
kiszűrése, amelyeket kozmetikai terméktől nem elvárható 
hatásokkal ruháznak fel. Ellenőrzés szám: - járásonként 

minimum 1 webáruház ellenőrzése 

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. március 1 - december 31. 2018. március 1 - december 31. interneten keresztül 
történő ellenőrzés 1223/2009/EK rendelet, 246/2013.(VII.2.) Korm. Rendelet



21

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Szex üzletek (ennek 
hiányában egyéb üzletek) 

intim területre ajánlott 
kozmetikai termékeinek 

vizsgálata

A termékek ellenőrzése a 1223/2009/EK rendeletnek, 
valaminta 246/2013. (VII.2) Korm. rendeletnek való 

megfelelés szempontjából. Kiemelten ellenőrizendő: - CPNP 
bejelentés - magyar nyelvű címke megléte -harmadik 

országból származó termékek esetén a címkén szerepel-e 
felelősszemély neve és elérhetősége - Ingredients lista 

Ellenőrzés szám:-Járásonként minimum 1 egység 
ellenőrzése, amennyiben ilyen egység található az 

illetékességi területen

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. március 1 - december 31. 2018. március 1 - december 31. helyszíni ellenőrzés 1223/2009/EK rendelet, 246/2013.(VII.2.) Korm. Rendelet

22

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Arc-testpakolás, vagy 
arcmaszk kozmetikai 

termékek nehézfém 
tartalmának ellenőrzése 

laboratóriumi 
vizsgálattal kiegészítve

Termék ellenőrzés, az 1223/2009/EK rendeletnek való 
megfelelés szempontjából, kijelölés esetén mintavétel 

laboratóriumi vizsgálathoz.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. március 1 - december 31. 2018. március 1 - december 31.

helyszíni ellenőrzés, 
kijelölés esetén 

mintavétel 
laboratóriumi 
vizsgálathoz

1223/2009/EK rendelet,

23

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Bőr/pH semleges 
feliratos intim vagy 

hámlasztó kozmetikai 
termékek pH ellenőrzése 

laboratóriumi 
vizsgálattal kiegészítve

Termék ellenőrzés, az 1223/2009/EK rendeletnek való 
megfelelés szempontjából, kijelölés esetén laboratóriumi 

vizsgálathoz mintavétel.

CsMKH Szentesi Járási 
Hivatal 

Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 

területén

2018. március 1 - december 31. 2018. március 1 - december 31.

helyszíni ellenőrzés, 
kijelölés esetén 

mintavétel 
laboratóriumi 
vizsgálathoz

1223/2009/EK rendelet,

24

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Leöblítendő kozmetikai 
termékek 

Methylisothiazolonone 

/MI/ tartalmának 
ellenőrzése laboratóriumi 
vizsgálattal kiegészítve

Termék ellenőrzés, az 1223/2009/EK rendeletnek való 
megfelelés szempontjából, kijelölés esetén laboratóriumi 

vizsgálathoz mintavétellel kiegészítve. 

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. március 1 - december 31. 2018. március 1 - december 31.

helyszíni ellenőrzés, 
kijelölés esetén 

mintavétel 
laboratóriumi 
vizsgálathoz

1223/2009/EK rendelet,

25

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Tartósítószermentes 
feliratos kozmetikai 

termékek tartósítószer 
tartalmának ellenőrzése 

laboratóriumi 
vizsgálattal kiegészítve

Termék ellenőrzés, az 1223/2009/EK rendeletnek való 
megfelelés szempontjából, kijelölés esetén laboratóriumi 
vizsgálathoz (tartósítószerek:- metil-, etil-, butil-, propil-, 

izobutil-, izopropil parabének- Methylchloroisothiazolinone-
Methylisothiazolinone /MCI/, Methylisothiazolinone /MI/- 

Benzoesav, Szalicilsav, Szorbinsav - fenoxiethanol, 

fenoxipropán) mintavétellel kiegészítve.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. március 1 - december 31. 2018. március 1 - december 31.

helyszíni ellenőrzés, 
kijelölés esetén 

mintavétel 
laboratóriumi 
vizsgálathoz

1223/2009/EK rendelet,

26

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Napozószer kozmetikai 
termékek Benzofenon-3 
tartalmának ellenőrzése 

laboratóriumi 
vizsgálattal kiegészítve

Termék ellenőrzés, az 1223/2009/EK rendeletnek való 
megfelelés szempontjából, kijelölés esetén laboratóriumi 

vizsgálathoz mintavétellel kiegészítve.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. március 1 - december 31. 2018. március 1 - december 31.

helyszíni ellenőrzés, 
kijelölés esetén 

mintavétel 
laboratóriumi 
vizsgálathoz

1223/2009/EK rendelet,

27

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Forgalomban lévő 
kozmetikai termékek 

címke ellenőrzése

Termék ellenőrzés, az 1223/2009/EK rendeletnek, valamint 
a 246/2013. (VII.2.) rendeletnek való megfelelés 

szempontjából. Kiemelten ellenőrizendő: - CPNP bejelentés, 
- magyar nyelvű címke megléte, -harmadik országból 

származó termékek esetén a címkén szerepel-e a felelős 
személy neve és elérhetősége

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. március 1 - december 31. 2018. március 1 - december 31. helyszíni ellenőrzés 1223/2009/EK rendelet, 246/2013.(VII.2.) Korm. Rendelet

28

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Forgalmazás befejezése 
nyilatkozat alapján lezárt 

ügyekben szereplő 
kozmetikai termékek 

ellenőrzése

A jogszabályi előírásoknak nem megfelelő 
termékinformációs dokumentációk ellenőrzése kapcsán 

indult eljárások során esetenként az ügyfél eláll a 
kozmetikai termék forgalmazásától. Ilyen esetben az 
EMMIOTFHÁT az eljárást lezárja. Ezen termékeket 
tartalmazó nyilvántartás az intraneten elérhető. Ezen 
termékek ellenőrzése; forgalmazás észlelése esetén az 

EMMIOTFHÁT soron kívüli értesítése.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. március 1 - december 31. 2018. március 1 - december 31. helyszíni ellenőrzés 1223/2009/EK rendelet, 246/2013.(VII.2.) Korm. Rendelet



29

Élelmezés- és 
táplálkozás-
egészségügy

Felelős személy 
adatbázis

A forgalomban lévő kozmetikai termékek címkéjén 
feltüntetett magyarországi „felelős személy”-ek adatainak 

megküldése.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018.január1-december 31. 2018.január1-december 31. helyszíni ellenőrzés 1223/2009/EK rendelet, 246/2013.(VII.2.) Korm. Rendelet

30

Gyermek - és 
ifjúság-

egészségügy

középfokú iskolák 
(gimnázium, 

szakgimnázium, 
szakközépiskola) 
közegészségügyi 

felmérése

A középfokú iskolák közegészségügyi felmérése egységes 
szempontrendszer alapján történik. A  felmérőlapot a járási 
hivatalok népegészségügyi osztályainak munkatársai töltik 

ki. A kitöltött felmérőlapokat a megyei/fővárosi 
kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai összegyűjtik, 

majd megküldik az EMMI OTFHÁT Környezet- és 
Táplálkozás-egészségügyi Főosztálya számára, ahol az 

adatok feldolgozása és értékelése történik. 

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. február 1. - november 30. 2018. február 1. - november 30. helyszíni ellenőrzés 1991. évi XI. törvény

31
Egészség-
fejlesztés

A nevelési-oktatási 
intézményben folyó 
egészségfejlesztési 

tevékenységek aktív 
részvételen alapuló 
támogatása, kiemelt 

figyelmet fordítva a testi 
és lelki egészség 
fejlesztésére és a 

mindennapos 

testmozgásra.

Az iskolai prevenciós programok végrehajtásában 
résztvevők munkájának naprakész információkkal történő 

segítése,szükség esetén munkájuk koordinálása és a 
megvalósításban való részvétel.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

folyamatos, 2018.01.01-2018.12.31. 2018.01.01-2018.06.15. 1991. évi XI. törvény, 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet

32
Egészség-
fejlesztés

"Helybe visszük a 
szűrővizsgálatokat" 

program keretében az 
adott megyére 

vonatkozóan a szűrési 
koordináció és 

szervezése a mobil 
szűrőegységek számára. 
Népegészségügyi célú 

szűrések helyi 
koordinálása, lakossági 

tájékoztatása, 
kommunikáció 

elősegítése. Felkészülés a 
mobil emlő és általános 

szűrésekre.

A program keretében az adot tmegyére az útvonalterv 
kidolgozása a mobilszűrőegységek számára. 

Megkellhatározni azokat a településeket,ahol telepíthetőek a 
mobilegységek úgy,hogy a környező településkről 

beszállítható legyen a szűrendő populáció.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

folyamatos, 2018.01.01-2018.12.31.
folyamatos, 2018.01.01-

2018.12.31.
helyszíni szemle 1991. évi XI. törvény

33
Nemdohányzók 

védelme

A szórakoztató és 
vendéglátóipari 
egységekben a 

dohányzási, valamint az 
elektronikus cigaretta 

használat korlátozás 
betartásának kiemelt 

ellenőrzése

járásonként az egységek nyitvatartását figyelembevéve 
munkaidőn túl 10 db, az ellenőrzési időszakban.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. május 15- szeptember 15. 2018. május 15- szeptember 15. helyszíni ellenőrzés 1999. évi XLII. törvény

34
Nemdohányzók 

védelme

Vasúti állomások 
dohányzási tilalom alá 

eső részein, 
buszmegállókban és 

aluljárókban a 
dohányzási, valamint az 

elektronikus cigaretta 

használat korlátozás 
betartásának kiemelt 

ellenőrzése

Az állomásokat a reggeli munkakezdés előtti-, vagy a 
délutáni munkavégzést követő időszakban kell ellenőrizni.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. március 1- április 30. 2018. március 1- április 30. helyszíni ellenőrzés 1999. évi XLII. törvény



35 Kémiai biztonság

Részvétel az "Anyagok 
az árucikkekben" (SiA) 

kísérleti ellenőrzési 
projektben

Az"Anyagok az árucikkekben"projekt az árucikkek 
előállítóinak és importőreinek, valamint szállítóinak két 

főkötelezettségére fókuszál. A projekt keretében egyrészről 
azárucikkekben lévő SVHC-k (különös aggodalomra 

okotadó anyagok) bejelentésének (7.cikk (2) bekezdés), 
másrészt az árucikkekben lévő SVHC-khoz kapcsolódó 

információátadási kötelezettségnek (33. cikk) az ellenőrzése 
történik. Az vizsgálandó árucikkek csoportjaira javaslatot 
tesz a projekt: fogyasztói árucikkek (pl.ruha-és cipőáruk, 

lakástextil), elektronikai termékek (pl.hosszabbítók, 
kábelek, fejhallgatók), lakberendezésitárgyak (pl.műanyag 
és textilburkolatok, műanyagbútorok), egyéb (pl.műanyag 

fogyasztói árucikkek, hobbi termékek). Az árucikkek 
csoportjai aprojekt készítő munkacsoport által úgy lettek 

javasolva, hogy bennük nagyvalószínűséggel előfordulnak 
SVHC-k. A lehetséges konkrét SVHC-k listáját a kézikönyv 

tartalmazza. 

Ellenőrzött árucikkek: 
-megyénként 2db termék (max.3db), Fővárosesetében 3 db 

termék, Pestmegye esetében 3 db termék. 

Laboratóriumi vizsgálat:
-megyénként 1db termék, Főváros és Pestmegye esetében 1-

1 db termék (megyénként különböző termékek) 

Avizsgálandó árucikk-csoportok, a bennük vizsgált SVHC-
k, valamint a vizsgálatot végző labor(ok) pontos 

meghatározása később kerül megadásra.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. január 1. - június 30. 2018. január 1. - június 30. helyszíni ellenőrzés 1907/2006/EK (REACH) rendelet, 2000. évi XXV. Törvény

36 Kémiai biztonság

A „Forum REF-6” egységes végrehajtási projekt a 
veszélyeskeverékek előállítóinak (továbbfelhasználók), 
importőreinek, valamint forgalmazóinak osztályozási, 
címkézési és csomagolási kötelezettségeire fókuszál. A 
végrehajtási projektben minden tagállam résztvesz, az 

ellenőrzés szempontjai uniósszinten egységesítésre kerültek. 
A projekt keretében általános és–bizonyos 

termékcsoportokra vonatkozóan-egyedi CLP kötelezettségek 
ellenőrzése is történik. A REF-6 projekt kötelező, főmodulja 

szerinti ellenőrzés szükséges.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. március 1. - november 15. 2018. március 1. - november 15. helyszíni ellenőrzés 2000. évi XXV. törvény

37 Kémiai biztonság

Kiegészítő feladat a Forum REF-6 egységes végrehajtási 
projekthez:a választható modulok közül a D modul kitöltése, 

ha alkalmazható: A projekt során bármilyen veszélyes 
keverék vizsgálható, ugyanakkor biocid termékek 

szállítóinál az ellenőrzés az általánosan ellenőrizendő 
kötelezettségek mellett biocidokra vonatkozó sajátos 

kötelezettségek ellenőrzését is magában foglalja. AREF-6 
keretében történő CLP ellenőrzés során az opcionális (biocid 

termékekre vonatkozó) "Module D" kitöltése abban az 
esetben szükséges, ha az ellenőrzött keverék biocid termék.

Ellenőrzött szállítók:
- megyénként 6 

- Főváros és Pest megye esetében 10-10 

Szállítónként 1 db kérdőív kitöltése; minden kérdőíven 
minimum1db (max.5 db) termék ellenőrzését szükséges 

feltüntetni. 

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. január 1. - december 31 2018. január 1. - december 31 helyszíni ellenőrzés 2000. évi XXV. törvény

38 Kémiai biztonság

Folyékony mosószer 
gélkapszulák külső 

csomagolásának 
ellenőrzése az 

1297/2014/EU bizottsági 
rendelet 

követelményeinek való 
megfelelés 

vonatkozásában 
lakossági forgalomba 

kerülő mosószerek esetén

A 2016. évi kiemelt munkatervi feladat folytatásaként, 
összhangban az uniós szintű ellenőrzésekkel, célszerűvé vált 

a gélkapszulák címkézésének és csomogolásának ismételt 
ellenőrzése. 

Ellenőrzött termékek:
- megyénként 2 db, Főváros és Pest megye esetében 2-2 db 

termék

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. március 1. - november 15. 2018. március 1. - november 15. helyszíni ellenőrzés 2000. évi XXV. törvény, 1297/2014/EU bizottsági rendelet

Részvétel a Forum REF-
6 egységes végrehajtási 
projektben: a veszélyes 
keverékek CLP szerinti 

ellenőrzése



39 Kémiai biztonság

Biocid hatóanyagok 
jóváhagyásához 

kapcsolódó ellenőrzési 
feladatok

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 
528/2012/EU rendelet 89. cikk (1) bekezdésben 

meghatározott valamennyi létező hatóanyag szisztematikus 
vizsgálatára irányuló munkaprogramban értékelt 
hatóanyagokat tartalmazó termékek ellenőrzése a 

hatóanyagok felvételi dátumához vagy a hatóanyagok 
jóváhagyásának megtagadásához kötött, az előző termékek 
forgalmazására és felhasználására vonatkozó türelmi idők 

lejártával, a mellékelt segédlet alapján.

Az összefoglaló jelentéseket az otf.kozeg@emmi.gov.hu 
címre szükséges megküldeni.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. január 1. - december 31. 2018. január 1. - december 31. helyszíni ellenőrzés 2000. évi XXV. törvény, 528/2012/EU rendelet

40 Kémiai biztonság

Részvétel a "PIC 
rendelet ellenőrzése" 
kísérleti végrehajtási 

projektben

A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 
649/2012/EU rendelet első, uniós szinten harmonizált 

ellenőrzése keretében a rendelet I. mellékletében szereplő 
anyagokat önmagukban, keverékekben vagy árucikkekben 

exportáló vállalatok ellenőrzésére kerül sor. A projekt 
keretében ellenőrzésre kerülnek az anyagok kiviteléhez 
szükséges kiviteli bejelentéseknek és esetleges kifejezett 

hozzájérulásoknak történő megfelelés, a kivitelhez 
kapcsolódó tájékoztatási előírások teljesülése (pl.: címkézés 
és csomagolás, biztonsági adatlap), valamint az esetleges 

REACH regisztrációs kötelezettségek vizsgálata is. 

Ellenőrzések:
- érintettség esetén megyénként és a fővárosban 1-3 db 

ellenőrzés

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018. március 1. - június 30. 2018. március 1. - június 30. helyszíni ellenőrzés 2000. évi XXV. törvény, 649/2012/EU rendelet

41

Egészségügyi 
igazgatás és 

ápolási 
szakfelügyelet

Egynapos sebészeti 
ellátás esetén a személyi, 

tárgyi, szakmai, 
környezeti feltételek és a 

vezetett 

egészségügyi/ápolási 
dokumentáció 

ellenőrzése

Az egynapos sebészeti ellátás működésének feltételei a 
60/2003.(X.20.) ESZCSM rendeletben meghatározásra 

kerültek. A szakfelügyeleti ellenőrzés célja azt vizsgálni, 
hogy megfelelnek-e az egynapos sebészeti ellátást 

működtető egészségügyi szolgáltatók a személyi, tárgyi, 
szakmai, -környezeti feltételeknek és a kötelezően vezetendő 

dokumentációs jogszabályi előírásnak. Az ellenőrzést 
helyszíni vizsgálat keretében, a kiválasztott egészségügyi 

szolgáltatók vonatkozásában kell elvégezni.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018.01.01-2018.12.31. 2018.01.01-2018.12.31. helyszíni ellenőrzés az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X.20.)ESZCSM rendelet

42 Járványügy
Egészségügyi kártevők 

elleni védekezés 
ellenőrzése

Tetvességi vizsgálatok végzése az eltetvesedés veszélyének 
fokozott mértékben kitett közösségekben (közegészségügyi 

szempontból hiányosan ellátott, zsúfolt tömegszállás, 
állandó és időszakos munkásszállás, egyéb hasonló jellegű 
csoportos szálláshely). Gyermekközösségekben–kiemelten 

az általános iskolákban–az iskola vezetése vagy az 
iskolaorvos/védőnő kérésére a fejtetvesség megszüntetése 

érdekében a fejtetves gyermekek kezelésében történő 
közreműködés

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018.01.01-2018.12.31 2018.01.01-2018.12.31 helyszíni ellenőrzés 18/1998.(VI.3.) NM rendelet

43 Járványügy Hűtőltároló kapacitás 
felmérése

Az életkorhoz kötött védőoltásokat végző egészségügyi 
szolgáltatók hűtőtároló kapacitásának felmérése kérdőív 

segítségével, illetve helyszíni ellenőrzés lefolytatásával. Az 
életkorhoz kötött védőoltásokat végző vegyes praxistellátó 

háziorvosok, házigyermekorvosok, iskolaegészségügyi 
orvosok 100%-ának kérdőíves felmérése, valamint a felmért 

egészségügyi szolgáltatók minimum 20%-ánál helyszíni 
ellenőrzés, kiemelt figyelemmel a kritikus tárolási 

kapacitással rendelkező szolgáltatókra.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018.05.01-2018.12.31 2018.01.01-2018.12.31 helyszíni ellenőrzés 18/1998.(VI.3.) NM rendelet



44

Település- és 
környezet-

egészségügy

Természetes fürdőhelyek 
ellenőrzése

A természetes fürdőhelyek, fürdővizekkel kapcsolatos egyes 
hatósági feladatok kiemelt kezelése, 

a) Az üzemeltetni kívánt fürdőhelyek listájának szezon 
előtti megyei összesített jelentésének megküldése a 

otf.kozeg@emmi.gov.hu e-mail címre. b) Jogszabályban 
előírt ütemterv szerinti laboratóriumi vízminőségi 

vizsgálatok elvégzésének és a jelentés megtörténtének 
ellenőrzése. c) Ütemterven kívüli (rövid távú szennyezési 
eseményhez, rendkívüli helyzet fennállásához kapcsolódó 
vagy rendkívüli, ütemterven kívüli) minták és rövidtávú 

szennyezési és rendkívüli helyzet esemény jelentése, 
egyidejűleg a otf.kozeg@emmi.gov.hu és a 

vizminoseg@oki.antsz.hu e-mail címre. d) Nyilvánosság 
bevonásával kapcsolatos szöveges, illetve a Természetes 
fürdőhelyek szezonzáró táblázatos jelentés megküldése 

egyidejűleg a otf.kozeg@emmi.gov.hu és a 
vizminoseg@oki.antsz.hu e-mail címre.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018.04.01-2018.09.30 2018.04.01-2018.09.30 helyszíni ellenőrzés 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

45

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 OTFHÁT-nak a 

otf.kozeg@emmi.gov.hu e-mail címre.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018.01.01-2018.09.15 2018.01.01-2018.09.15 helyszíni ellenőrzés 37/1996.(X.18.) NM rendelet

46

Település- és 
környezet-

egészségügy

Egészségügyi 
intézmények 
Legionellával 

kapcsolatos ellenőrzése

Egészségügyi intézmények 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 
szerinti ellenőrzése. Az ellenőrzés során különös figyelmet 
kell fordítani a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet szerinti 

kockázatbecslési dokumentációra és a Legionella-csíraszám 
meghatározása érdekében végzett monitoring vizsgálatok 

számára és azok eredményeire, továbbá az intézmény 
üzemeltetőjének ezen dokumentumok alapján tett 

intézkedéseinek megfelelőségére.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018.03.01-2018.10.30 2018.03.01-2018.10.30 helyszíni ellenőrzés 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 

47

Település- és 
környezet-

egészségügy

Kisvízellátó rendszerek 
vízbiztonsági tervének 

ellenőrzése 
ivóvízbiztosági tervében 
foglaltak betartásának 
helyszíni ellenőrzése

Azivóvízminőségikövetelményeirőlésazellenőrzésrendjérőls
zóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 10. § (13a) 

bekezdése alapján: " Az érintett 
üzemeltetőknekazivóvízbiztonságitervetaz az 50-4999 

főtellátórendszerekesetén2017.november30-
áigkellbenyújtanijóváhagyásraazilletékesnépegészségügyisze
rvhez."AKorm.rendelet4.§(15)bekezdésealapján:"Azivóvízb
iztonságitervbenfoglaltakbetartásátazivóvízbiztonsághatóság
iellenőrzésénekkeretébenazilletékesnépegészségügyiszervév
entelegalábbegyszerahelyszínenisellenőrzi."Feladat:azilleték
ességiterületökönlévőkisvízellátórendszerek(10m3vízellátást

meghaladóés/vagy50-
4999főlakostvagydolgozótellátó)helyszíniellenőrzése,hogyre

ndelkeznek-

ejóváhagyottivóvízbiztonságitervvel.Azellenőrzéssoránkülön
ösfigyelmetkellfordítani,hogyazivóvízellátó-

rendszerüzemeltetésesoránazivóvízbiztonságitervbenfoglalta
kteljesülnek-

e,azivóvízbiztonságitervszerintikockázatértékelésiés-
kezelési,megelőző,hibajavítóésmonitoringtevékenységeket 

az üzemeltető megfelelően alkalmazza-e.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018.06.01-2018.12.31 2018.06.01-2018.12.31 helyszíni ellenőrzés  201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 

48

Település- és 
környezet-

egészségügy

Töltő-ürítő üzemmódban 
üzemeltetett medencék 

ellenőrzése

Aközfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. 
(VII.24.)Korm.Rendelet3.§(2)bekezdésealapjánanépegészsé
gügyifeladatkörébeneljárófővárosiésmegyeikormányhivatalk
érelemrefelmentéstadhatvízforgatóberendezéslétesítése,illetv
eüzemeltetésealól.Közfürdőkhelyszíniellenőrzésesoránellenő

rízniszükséges,hogyazadottmedencerendelkezik-
eafelmentéstengedelyezőhatározattal,illetve,hogyahatározatb
anmeghatározottfeltételek(adottgyógyvizeskúttalüzemel,nyit

vatartásiidő,geometriai adatok) szerint történik az 
üzemeltetése.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018.01.01-2018.12.31 2018.01.01-2018.12.31 helyszíni ellenőrzés 121/1996.(VII.24.)Korm.Rendelet

49

Település- és 
környezet-

egészségügy

Külső téri 
levegőminőséggel 

kapcsolatos feladatok

Az illetékességi területükön előforduló, a lakosság 
egészségét közvetlenül érintő külső téri levegőminőséget 
érintő problémákkal, panaszokkal (különös tekintettel a 

hosszabb idejű útlezárások PM10 szennyezettségre 
gyakorolt hatására) kapcsolatos rendkívüli események 

kezelése, intézkedések dokumentálása.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018.01.01-2018.12.31 2018.01.01-2018.12.31 helyszíni ellenőrzés 1991. évi XI. törvény

50

Település- és 
környezet-

egészségügy

Belső téri 
levegőminőséggel 

kapcsolatos feladatok

Az illetékességi területükön előforduló belső téri 
levegőminőséget érintő bejelentések, lakossági panaszok, 

rendkívüli események kezelése, intézkedések dokumentálása 
az 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja ("zárt 

terek levegőminőségének közegészségügyi vizsgálata") 
alapján.

CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály illetékességi 
területén

2018.01.01-2018.12.31 2018.01.01-2018.12.31 helyszíni ellenőrzés 1991. évi XI. törvény



51

Klímaváltozás és 
környezeti 

egészséghatás 
elemzés

A hőségriasztásokhoz 
kapcsolódó egészséggel 
összefüggő intézkedések 

felmérése

A 2000-főnél nagyobb településeken azönkormányzatok 
által szervezett illetve ad-hoc jelleggel végrehajtott 
egészséggel kapcsolatos intézkedések felmérése az 

OTFHÁT Környezet-ésTáplálkozás-egészségügyi Főosztálya 
által összeállított elektronikus kérdőívek alapján.

A járási 
népegészségügyi 

osztályok továbbítják a 
kérdőívben kijelöl 
tönkormányzatok 
érintett szervezeti 
egységei részére a 

kérdőívet.

A kérdőívek kiküldése: 2018. augusztus 
31. A kitöltött kérdőívek beküldése: 

2018. október 31.

A 2018. év hőségriasztással 
érintett időszakai kérdőíves 1991. évi XI. törvény

52

A létesítmények 
és vállalkozók 

hatósági 
ellenőrzése

Állattartó telepek Kockázatbecslési alapon negyedéves ütemezésben, új 
vállalkozás esetén 30 napon belül

Helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölteheő 

ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

2018.01.03.-2018.12.15. Tárgyév és megelőző év.

Helyszíni ellenőrzés 
az alrendszerből 

letölteheő ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 

alapján

852/2004. EK rendelet. Útmutató az élelmiszer-higiéniáról szóló 
852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról 

(2012. június 18.)

53

A létesítmények 
és vállalkozók 

hatósági 
ellenőrzése

Állategészségügyi 
ellenőrzés alá tartózó 

egységek

Kockázatbecslési alapon negyedéves ütemezésben, új 
vállalkozás esetén 30 napon belül

Helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölteheő 

ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

2018.01.03.-2018.12.15. Tárgyév és megelőző év.

Helyszíni ellenőrzés 
az alrendszerből 

letölteheő ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 

alapján

41/1997. (V.28.) FM rendelet, Állategszségügyi Szabályzat.

54

A létesítmények 
és vállalkozók 

hatósági 
ellenőrzése

Gyógyszerfelhasználás 
ellenőrzése

Kockázatbecslési alapon negyedéves ütemezésben, új 
vállalkozás esetén 30 napon belül

Helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölteheő 

ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

2018.01.03.-2018.12.15. Tárgyév és megelőző év.

Helyszíni ellenőrzés 
az alrendszerből 

letölteheő ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 

alapján

41/1997. (V.28.) FM rendelet, Állategszségügyi Szabályzat.

55

A létesítmények 
és vállalkozók 

hatósági 
ellenőrzése

Engedélyköteles 
Élelemiszer-előállítók

Kockázatbecslési alapon negyedéves ütemezésben, új 
vállalkozás esetén 30 napon belül

Helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölteheő 

ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

2018.01.03.-2018.12.15. Tárgyév és megelőző év.

Helyszíni ellenőrzés 
az alrendszerből 

letölteheő ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 

alapján

852/2004. EK rendelet.

56

A létesítmények 
és vállalkozók 

hatósági 
ellenőrzése

Nem Engedélyköteles 
Élelmiszer-előállítók

Kockázatbecslési alapon negyedéves ütemezésben, új 
vállalkozás esetén 30 napon belül

Helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölteheő 

ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

2018.01.03.-2018.12.15. Tárgyév.

Helyszíni ellenőrzés 
az alrendszerből 

letölteheő ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 

alapján

852/2004. EK rendelet.

57

A létesítmények 
és vállalkozók 

hatósági 
ellenőrzése

Élelmiszer forgalmazók Kockázatbecslési alapon negyedéves ütemezésben, új 
vállalkozás esetén 30 napon belül

Helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölteheő 

ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

2018.01.03.-2018.12.15. Tárgyév és megelőző év.

Helyszíni ellenőrzés 
az alrendszerből 

letölteheő ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 

alapján

852/2004. EK rendelet.

58

A létesítmények 
és vállalkozók 

hatósági 
ellenőrzése

Vendéglátók, 
Közétkeztetők

Kockázatbecslési alapon negyedéves ütemezésben, új 
vállalkozás esetén 30 napon belül

Helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölteheő 

ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

2018.01.03.-2018.12.15. Tárgyév.

Helyszíni ellenőrzés 
az alrendszerből 

letölteheő ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 

alapján

852/2004. EK rendelet.

59

Kistermelők 
hatósági 

ellenőrzése
Kistermelő Kockázatbecslési alapon negyedéves ütemezésben, új 

vállalkozás esetén 30 napon belül

Helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölteheő 

ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

2018.01.03.-2018.12.15. Tárgyév.

Helyszíni ellenőrzés 
az alrendszerből 

letölteheő ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 

alapján

52/2010. (IV.30.) FVM r.

60

A létesítmények 
és vállalkozók 

hatósági 
ellenőrzése

Takarmány létesímények 
és vállalkozások

Kockázatbecslési alapon negyedéves ütemezésben, új 
vállalkozás esetén 30 napon belül

Helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölteheő 

ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

2018.01.03.-2018.12.15. Tárgyév.

Helyszíni ellenőrzés 
az alrendszerből 

letölteheő ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 

alapján

41/1997. (V.28.) FM rendelet, Állategszségügyi Szabályzat.

61

Élelmiszer- és 
Takarmányvizsg
álati Monitoring   

Engedélyköteles 
Élelemiszer-előállítók, 

Élelmiszer Forgalmazók, 
Takarmány létesímények 

és 
vállalkozások,Vendéglát

ók, Közétkeztetők

éves terv alapján megyei havi bontásban mintavétel 2018.01.03.-2018.12.15. Tárgyév.

Helyszíni ellenőrzés 
az alrendszerből 

letölteheő ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 

alapján

41/1997. (V.28.) FM rendelet, Állategszségügyi Szabályzat.
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Járványügyi 
monitoring

Állattartó telepek éves mintavétel 2018.01.03.-2018.12.15. Tárgyév és megelőző év.

Helyszíni ellenőrzés 
az alrendszerből 

letölteheő ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 

alapján

41/1997. (V.28.) FM rendelet, Állategszségügyi Szabályzat.
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Másodlagos 
élelmiszer 
ellenőrzés 

Élelmiszeripari 
vállakozások éves

Helyszíni ellenőrzés az 
NÉBIH által kiadott 

ellenőrzési forma 
felhasználásával

2018.01.03.-2018.12.15. Tárgyév.

Helyszíni ellenőrzés 
az alrendszerből 

letölteheő ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 

alapján

41/1997. (V.28.) FM rendelet, Állategszségügyi Szabályzat.

64

A kölcsönös 
megfeleltetés 
(KM) körébe 

tartozó 
ellenőrzések 

Az Agárügyi Főosztály 
kijelölése alapján az 

agrár támogatást 
igénybevevő 
gazdálkodók 

vonatkozásában

KM ellenőrzési útmutató előírásai szerint

Helyszíni ellenőrzés a 
KM szakrendszerből 

generált 
dokumentumok 

felhasználásávala 
környezetvédelem, az 

állat- és 
növényegészségügy, az 
élelmiszerbiztonság, az 

állatvédelem és a 
helyes mezőgazdasági 
és környezeti állapot 

normái és 
kötelezettségek 

ellenőrzése

2018.01.03.-2018.12.15. Tárgyév és megelőző év.

Helyszíni ellenőrzés 
az alrendszerből 

letölteheő ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 

alapján

41/1997. (V.28.) FM rendelet, Állategszségügyi Szabályzat.

65
ENAR 

ellenőrzések 
Állattartó telepek, 

kijelölés alapján NEBIH éves Helyszíni ellenőrzés 2018.01.03.-2018.12.15. Tárgyév.

Helyszíni ellenőrzés 
az alrendszerből 

letölteheő ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 

alapján

41/1997. (V.28.) FM rendelet, Állategszségügyi Szabályzat.

66

Tenyésztési 
hatósági 

ellenőrzések

Állattartó telepek,  
állatszállítás, vágóhidak, 
menhelyek, gyepmesteri 

telepek,

havi bontásban Helyszíni ellenőrzés 2018.01.03.-2018.12.15. Tárgyév és megelőző év.

Helyszíni ellenőrzés 
az alrendszerből 

letölteheő ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 

alapján

41/1997. (V.28.) FM rendelet, Állategszségügyi Szabályzat.

67
Állatvédelmi 
ellenőrzések

Állattartó telepek,  
állatszállítás, 

vágóhidak,, menhelyek, 
gyepmesteri telepek.

éves Helyszíni ellenőrzés 2018.01.03.-2018.12.15. Tárgyév.

Helyszíni ellenőrzés 
az alrendszerből 

letölteheő ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 

alapján

41/1997. (V.28.) FM rendelet, Állategszségügyi Szabályzat.

68

148-as 

támogatási 
rendelet szerinti 

ellenőrzések

Támogatásra jóváhagyott 
állattartók Jóváhagyó határozattal rendelkezők 10 %-a, éves

Helyszíni ellenőrzés az 
alrendszerből letölteheő 

ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján

2018.01.03.-2018.12.15. Tárgyév és megelőző év.

Helyszíni ellenőrzés 
az alrendszerből 

letölteheő ellenőrzési 
jegyzőkönyvek 

alapján

41/1997. (V.28.) FM rendelet, Állategszségügyi Szabályzat.
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439901-439918 

ÖVTJ kódú 
egyéni vállakozói 

tevékenységet 
folytató egyéni

vállalkozók 
egyéni 

vállalkozói 
tevékenysége

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szentesi 

Járási Hivatala 
illetékességi területén 
székhellyel rendelkező 

egyéni vállalkozók 
vállalkozói tevékenysége 
törvényes működésének

ellenőrzése

Az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 
rendelkezéseknek: képesítési előírások, tevékenység 
folytatásához szükséges engedélyek, bejelentések, 
szakképzési követelmények meglétének vizsgálata

A Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

Szentesi Járási Hivatala 
Kormányablak 

Osztályának hivatalos 
helyiségében, szükség 
szerint a helyszínen 

2018. január hó 01. napjától december 
hó 31. napjáig Ütemezés: a 2018. év 
elején elkészített ütemezés szerint

a 2018. január hó 01. napján, 
továbbá az ellenőrzés 

időpontjában is a meghatározott 
tevékenységet folytató egyéni 

vállalkozók ellenőrzése 

adatszolgáltatás, 
iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás 
kérésével 

megvalósuló 
ellenőrzés, helyszíni 
ellenőrzés, interneten 
nyilvánosan közzétett 

adatbázisokból, 
nyilvántartásokból  
történő lekérdezés

Az egyéni vállalkozókról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvény (Evectv.), az adott tevékenység végzésére vonatkozó 
képesítési, és egyéb jogszabály által előírt feltételek megléte

időarányosan 
folyamatosan, de 

legkésőbb 2018. 
december 31-ig
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101101-101103 

ÖVTJ kódú 
egyéni vállakozói 

tevékenységet 
folytató egyéni

vállalkozók 
egyéni 

vállalkozói 
tevékenysége

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szentesi 

Járási Hivatala 
illetékességi területén 
székhellyel rendelkező 

egyéni vállalkozók 
vállalkozói tevékenysége 
törvényes működésének

ellenőrzése

Az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 
rendelkezéseknek: képesítési előírások, tevékenység 
folytatásához szükséges engedélyek, bejelentések, 
szakképzési követelmények meglétének vizsgálata

A Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

Szentesi Járási Hivatala 
Kormányablak 

Osztályának hivatalos 
helyiségében, szükség 
szerint a helyszínen 

2018. január hó 01. napjától december 
hó 31. napjáig Ütemezés: a 2018. év 
elején elkészített ütemezés szerint

a 2018. január hó 01. napján, 
továbbá az ellenőrzés 

időpontjában is a meghatározott 
tevékenységet folytató egyéni 

vállalkozók ellenőrzése 

adatszolgáltatás, 
iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás 
kérésével 

megvalósuló 
ellenőrzés, helyszíni 
ellenőrzés, interneten 
nyilvánosan közzétett 

adatbázisokból, 
nyilvántartásokból  
történő lekérdezés

Az egyéni vállalkozókról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvény (Evectv.), az adott tevékenység végzésére vonatkozó 
képesítési, és egyéb jogszabály által előírt feltételek megléte

időarányosan 
folyamatosan, de 

legkésőbb 2018. 
december 31-ig
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861001-861007 

ÖVTJ kódú 
egyéni vállakozói 

tevékenységet 
folytató egyéni

vállalkozók 
egyéni 

vállalkozói 
tevékenysége

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szentesi 

Járási Hivatala 
illetékességi területén 
székhellyel rendelkező 

egyéni vállalkozók 
vállalkozói tevékenysége 
törvényes működésének

ellenőrzése

Az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 
rendelkezéseknek: képesítési előírások, tevékenység 
folytatásához szükséges engedélyek, bejelentések, 
szakképzési követelmények meglétének vizsgálata

A Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

Szentesi Járási Hivatala 
Kormányablak 

Osztályának hivatalos 
helyiségében, szükség 
szerint a helyszínen 

2018. január hó 01. napjától december 
hó 31. napjáig Ütemezés: a 2018. év 
elején elkészített ütemezés szerint

a 2018. január hó 01. napján, 
továbbá az ellenőrzés 

időpontjában is a meghatározott 
tevékenységet folytató egyéni 

vállalkozók ellenőrzése 

adatszolgáltatás, 
iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás 
kérésével 

megvalósuló 
ellenőrzés, helyszíni 
ellenőrzés, interneten 
nyilvánosan közzétett 

adatbázisokból, 
nyilvántartásokból  
történő lekérdezés

Az egyéni vállalkozókról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvény (Evectv.), az adott tevékenység végzésére vonatkozó 
képesítési, és egyéb jogszabály által előírt feltételek megléte

időarányosan 
folyamatosan, de 

legkésőbb 2018. 
december 31-ig
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Bejelentéshez 
és/vagy 

engedélyhez 
kötött ipari 

tevékenységet 
folytató egyéni 

vállakozók 
egyéni vállakozói 

tevékenysége

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szentesi 

Járási Hivatala 
illetékességi területén 
székhellyel rendelkező 

egyéni vállalkozók 
vállalkozói tevékenysége 
törvényes működésének

ellenőrzése

Az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 
rendelkezéseknek: képesítési előírások, tevékenység 
folytatásához szükséges engedélyek, bejelentések, 
szakképzési követelmények meglétének vizsgálata

A Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

Szentesi Járási Hivatala 
Kormányablak 

Osztályának hivatalos 
helyiségében, szükség 
szerint a helyszínen 

2018. január hó 01. napjától december 
hó 31. napjáig Ütemezés: a 2018. év 
elején elkészített ütemezés szerint

a 2018. január hó 01. napján, 
továbbá az ellenőrzés 

időpontjában is a meghatározott 
tevékenységet folytató egyéni 

vállalkozók ellenőrzése 

adatszolgáltatás, 
iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás 
kérésével 

megvalósuló 
ellenőrzés, helyszíni 
ellenőrzés, interneten 
nyilvánosan közzétett 

adatbázisokból, 
nyilvántartásokból  
történő lekérdezés

Az egyéni vállalkozókról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvény (Evectv.), az adott tevékenység végzésére vonatkozó 
képesítési, és egyéb jogszabály által előírt feltételek megléte

időarányosan 
folyamatosan, de 

legkésőbb 2018. 
december 31-ig
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egyéni 
vállalkozói 
tevékenység 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szentesi 

Járási Hivatala 
illetékességi területén 
székhellyel rendelkező 

egyéni vállalkozók 
vállalkozói tevékenysége 
törvényes működésének

ellenőrzése

Az Evectv. 19/A. § (2) bekezdése értelmében a járási hivatal 
a nyilvántartásba vételt követő 30 (harminc) napon belül 

ellenőrzi azt, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-
e a jogszabályi rendelkezéseknek: képesítési előírások, 

tevékenység folytatásához szükséges engedélyek, 
bejelentések, szakképzési követelmények meglétének 

vizsgálata

A Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

Szentesi Járási Hivatala 
Kormányablak 

Osztályának hivatalos 
helyiségében, szükség 
szerint a helyszínen 

2018. január hó 01. napjától december 
hó 31. napjáig Ütemezés: a 

nyilvántartásba vételt követő 30 
(harminc) napon belül

a 2018. január hó 01. napjától 
2018. december hó 31. napjáig 

folyamatosan

adatszolgáltatás, 
iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás 
kérésével 

megvalósuló 
ellenőrzés, helyszíni 
ellenőrzés, interneten 
nyilvánosan közzétett 

adatbázisokból, 
nyilvántartásokból  
történő lekérdezés

Az egyéni vállalkozókról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvény (Evectv.), az adott tevékenység végzésére vonatkozó 
képesítési, és egyéb jogszabály által előírt feltételek megléte

folyamatosan, a 

nyilvántartásba 
vételt követő 30 
(harminc) napon 

belül 
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üzletszerű 
társasházkezelői, 
ingatlankezelői 

tevékenység

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szentesi 
Járási Hivatala által az 
üzletszerű társasház-

kezelői, illetve 
ingatlankezelői 

tevékenységet végzőkről 
vezetett nyilvántartásban 

szereplő üzletszerű 
társasház-kezelői, illetve 

ingatlankezelői 
tevékenységet végzők 

működésének ellenőrzése

Annak ellenőrzése, hogy a üzletszerű társasházkezelői, 
ingatlankezelői tevékenységet folytató természetes 

személyek és gazdálkodó szervezetek tevékenysége megfelel-
e a tevékenységére vonatkozó jogszabályi feltételeknek

A Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

Szentesi Járási Hivatala 
Kormányablak 

Osztályának hivatalos 
helyiségében, szükség 
szerint a helyszínen 

2018. január hó 01. napjától december 
hó 31. napjáig Ütemezés: a 2018. év 
elején elkészített ütemezés szerint

a 2018. január hó 01. napján, 
továbbá az ellenőrzés 

időpontjában is tevékenységet 
folytatók ellenőrzése 

adatszolgáltatás, 
iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás 
kérésével 

megvalósuló 
ellenőrzés, helyszíni 
ellenőrzés, interneten 
nyilvánosan közzétett 

adatbázisokból, 
nyilvántartásokból  
történő lekérdezés

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Tt.), a 
társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint 
az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység 
üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba 

vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet, 
az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről és a 

szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékéről 
szóló 26/2005. (VIII.5.) TNM rendelet, a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 

évi LXXVI. törvény által előírt feltételek megléte

időarányosan 
folyamatosan, de 

legkésőbb 2018. 
december 31-ig
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temetkezési 
szolgáltatással, 

temetők 
fenntartásával és 
üzemeltetésével 

összefüggő 
feladatok

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szentesi 

Járási Hivatala 
nyilvántartásában 

szereplő temetkezési 
szolgáltatók, valamint a 
temetők (köztemetők) 

fenntartásának és 
üzemeltetésének 

ellenőrzése

Annak ellenőrzése, hogy a temetkezési szolgáltató 
tevékenysége megfelel-e a tevékenységére vonatkozó 

jogszabályi feltételeknek

A Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

Szentesi Járási Hivatala 
Kormányablak 

Osztályának hivatalos 
helyiségében, szükség 
szerint a helyszínen 

2018. január hó 01. napjától december 
hó 31. napjáig Ütemezés: a 2018. év 
elején elkészített ütemezés szerint

a 2018. január hó 01. napján, 
továbbá az ellenőrzés 

időpontjában is tevékenységet 
folytatók ellenőrzése 

adatszolgáltatás, 
iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás 
kérésével 

megvalósuló 
ellenőrzés, helyszíni 
ellenőrzés, interneten 
nyilvánosan közzétett 

adatbázisokból, 
nyilvántartásokból  
történő lekérdezés

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet  által előírt 
feltételek megléte

időarányosan 
folyamatosan, de 

legkésőbb 2018. 
december 31-ig

76

Kiskereskedelmi 

egységek, 
szolgáltatók 1

Ártájékoztatás, 
áralkamazás ellenőrzése

eladási ár, akciós ár, egység ár feltüntetés, szolgáltatás díja, 
tisztességtelen kereskedelmigyakorlat tilalmába ütköző 
magatartások ellenőrzések, mérés ellenőrzése

Üzletláncok, 
kiskereskedelmi egységek Éves Vizsgálati Program szerint . év helyszíni ellenőrzés A fogyasztóvédelemről szóló . évi CLV. tv. /A. §

77

Kiskereskedelem

i egységek, 
vendéglátó 
helyek, 

dohányboltok 2

A fiatalkorúak védelme 
érdekében a dohányzás, 
illetve az 

alkoholfogyasztás 
visszaszorítását szolgáló 
jogszabályi 
rendelkezések 
érvényesülésének 
ellenőrzése

Fiatalkorúak dohány termékkel és alkohol tartalmú itallal 
való kiszolgálásának ellenőrzése

Kiskereskedelmi egységek, dohányboltok, vendéglátóhelyek Éves Vizsgálati Program szerint . év helyszíni ellenőrzés A fogyasztóvédelemről szóló . évi CLV. tv. /A. §

78

Kiskereskedelmi 

egységek, 
szolgáltatók, 
elektronikus 

kereskedelem 
3

A szavatossági és 
jótállási igények 
intézésének átfogó 
ellenőrzése a 
hagyományos 
kereskedelmi 

forgalomban

A jótállási jegyek kiállításának, tartalmi elemeinek ellőrzése

Üzletláncok, 
kiskereskedelmi egységek, web áruházak Éves Vizsgálati Program szerint . évi helyszíni és irodai ellenőrzés A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló . évi XLVII. tv. . §

79

Kiskereskedelem

i egységek, 
vendéglátó 
helyek, 

taxiszolgáltatók 4

Az idegenforgalmi 

főszezonban végzett 
kereskedelmi és 
szolgáltatási 
tevékenységek 
ellenőrzése, különös 
tekintettel a 

rendezvényekre 
kitelepült egységekre és 
a személyszállító 
szolgáltatás ellenőrzésére

Vásárlók könyvének megléte, kihelyezése, árfeltüntetés 
ellenőrzése, működési engedély, egység ár feltüntetés. 

Kiskereskedelmi, vendéglátó egységek, 
idegenforgalmi rendezvények, személytaxi szolgáltatók

Éves Vizsgálati Program szerint . év helyszíni ellenőrzés A fogyasztóvédelemről szóló . évi CLV. tv. /A. §

1 Beiktatva: 2018. július 12.
2 Beiktatva: 2018. július 12.
3 Beiktatva: 2018. július 12.
4 Beiktatva: 2018. július 12.





Sorszám Összevont ellenőrzés tárgya Tervezett összevont 
ellenőrzések száma

A tervezett összevont ellenőrzés 
időpontja  (év, hónap, nap) és 

helyszíne (a pontos cím 
megjelölésével) *

Ellenőrző hatóság I. Ellenőrző hatóság II. Ellenőrző hatóság III. Ellenőrző hatóság IV.

1. 2018.08.03-2018.08.04 Körös 
Toroki Napok

Nemzeti Adó és 
Vámhivatal 

Csongrádi 
Rendőrkapitányság

2.

3.

4.

3 1 1 1 0

1 Beiktatva: 2018. július 12.

Összesen:

Csongrád Megyei Kormányhivatal 2018. évi összevont ellenőrzési terve (Csongrádi Járási Hivatal Kormányablak Osztály)

Résztvevő hatóságok megnevezése                                                                                               
(Kormányhivatal szervezeti egységei/Más közreműködő hatóság)

1 Kiskereskedelemi egységek, vendéglátó helyek 1 3

Szeged Járási Hivatal 
Foglalkoztatási és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály



Sorszám Összevont ellenőrzés tárgya Tervezett összevont 

ellenőrzések száma

A tervezett összevont 

ellenőrzés időpontja  (év, 
hónap, nap) és helyszíne (a 

pontos cím megjelölésével) *

Ellenőrző hatóság I. Ellenőrző hatóság II. Ellenőrző hatóság III. Ellenőrző hatóság IV.

2018. július 1-október 30. 
folyamatos

Hódmezővásárhelyi Járási 
hivatal Agrárügyi 
Főosztály Földhivatali 
Osztálya 

Hódmezővásárhelyi 
Járási Hivatal Agrárügyi 
Főosztály Növény és 
Talajvédelmi Osztály

2.

3.

4.

10 1 1 0 0Összesen:

Csongrád Megyei Kormányhivatal 2018. évi összevont ellenőrzési terve (Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály)

1
Parlagfűvel fertőzött területek (külterületi 

ingatlanokon történő) felkutatása

Résztvevő hatóságok megnevezése                                                                                               
(Kormányhivatal szervezeti egységei/Más közreműködő hatóság)

10



Sorszám Összevont ellenőrzés tárgya Tervezett összevont 

ellenőrzések száma

A tervezett összevont 

ellenőrzés időpontja  (év, 
hónap, nap) és helyszíne (a 

pontos cím megjelölésével) *

Ellenőrző hatóság I. Ellenőrző hatóság II. Ellenőrző hatóság III. Ellenőrző hatóság IV.

1. nem meghatározott

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Agrárügyi Főosztály 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály

Nemzeti Adó és 
Vámhivatal

Rendőrség Határvédelmi Osztály

2. nem meghatározott
3. nem meghatározott
4. nem meghatározott

1. nem meghatározott

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Agrárügyi Főosztály 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály

Nemzeti Adó és 
Vámhivatal

Csomgrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Hódmezővásárhelyi 
Járási Hivatal Hatósági 
Főosztály 
Népegészségügyi 
Osztály

2. nem meghatározott
3. nem meghatározott
4. nem meghatározott

1. nem meghatározott

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Agrárügyi Főosztály 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály

Nemzeti Adó és 
Vámhivatal

Csomgrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Hódmezővásárhelyi 
Járási Hivatal Hatósági 
Főosztály 
Népegészségügyi 
Osztály

2. nem meghatározott
3. nem meghatározott
4. nem meghatározott

0 3 3 3 2Összesen:

3.
kereskedelmi egységek, vásárok, piacok, 

egyéb rendezvények, szolgáltatók

eseti (szezonális 
tevékenység és 
termékkör ill. 
bejelentésre)

Csongrád Megyei Kormányhivatal 2018. évi összevont ellenőrzési terve (Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály)

1.

2.

EU-n belüli és 3. országba irányuló állati 
eredetű termékek illetve élő állat 

szállítmányok.

élelmiszerlánc-felügyelet hatósági 
ellenőrzési körébe tartozó termékek 

előállítása, forgalmazása.

Résztvevő hatóságok megnevezése (Kormányhivatal szervezeti egységei/Más közreműködő hatóság)

eseti (szezonális 
tevékenység és 
termékkör ill. 
bejelentésre)

eseti (szezonális 
tevékenység és 
termékkör ill. 
bejelentésre)



Sorszám Összevont ellenőrzés tárgya Tervezett összevont ellenőrzések 
száma

A tervezett összevont ellenőrzés 
időpontja  (év, hónap, nap) és 

helyszíne (a pontos cím 

megjelölésével) *

Ellenőrző hatóság I. Ellenőrző hatóság II. Ellenőrző hatóság III. Ellenőrző hatóság IV.

2018.01.01 - 2018. 12. 31.

Vásárok és piacok

2018.02.01. - 2018.10.12. Rendőrség
Dohányboltok, 
vendéglátóhelyek, 
kiskereskedelmi egységek
3.
4.

6 2 2 1 1

1 Beiktatva: 2018. július 12. 
2 Beiktatva: 2018. július 12. 

Csongrád Megyei Kormányhivatal 2018. évi összevont ellenőrzési terve (Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági. Gyámügyi és Igazságügyi Osztály)

Résztvevő hatóságok megnevezése (Kormányhivatal szervezeti egységei/Más közreműködő hatóság)

1 Ártájékoztatás, áralkalmazás ellenőrzése 1 1

Összesen:

mérésügyi hatóság - Szeged 
Járási Hivatal Hatósági 
Főosztály II.

növény- és talajvédelmi 
hatóság - 
Hódmezővásárhely Járási 
Hivatal Agrárügyi 
Főosztály

élelmiszerbiztonsági 
hatóság - 
Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal

adóhatóság - Nemzeti Adó 
és Vámigazgatóság

adóhatóság - Nemzeti Adó 
és Vámigazgatóság

2.

A fiatalkorúak védelme érdekében a 
dohányzás, illetve az alkoholfogyasztás 

visszaszorítását szolgáló jogszabályi 
rendelkezések érvényesülésének 

ellenőrzéséhez 2

5



 1. melléklet

Sorszám Összevont ellenőrzés tárgya Tervezett összevont 
ellenőrzések száma

A tervezett összevont ellenőrzés 
időpontja  (év, hónap, nap) és 

helyszíne (a pontos cím 
megjelölésével) *

Ellenőrző hatóság I. Ellenőrző hatóság II. Ellenőrző hatóság III. Ellenőrző hatóság IV.

2018.01.01 - 2018. 12. 31.

Vásárok és piacok

2018.02.01. - 2018.10.12. Rendőrség

Dohányboltok, vendéglátóhelyek, 
kiskereskedelmi egységek

2018.03.19. - 2018.09.14.

Gépjármű javító szolgáltatók, 
alkatrészüzletek

7 2 2 1 0

1 Beiktatva: 2018. július 12.
2 Beiktatva: 2018. július 12.
3 Beiktatva: 2018. július 12.

Csongrád Megyei Kormányhivatal 2018. évi összevont ellenőrzési terve (Kisteleki Járási Hivatal)

1

2

Ártájékoztatás, áralkalmazás ellenőrzése 1

A fiatalkorúak védelme érdekében a dohányzás, 
illetve az alkoholfogyasztás visszaszorítását 

szolgáló jogszabályi rendelkezések 
érvényesülésének ellenőrzéséhez 2

Résztvevő hatóságok megnevezése                                                                                               
(Kormányhivatal szervezeti egységei/Más közreműködő hatóság)

1

5

fogyasztóvédelmi hatóság - 
Kisteleki Járási Hivatal 

Szegedi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási és 
Fogyasztóvédelmi 
Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztóvédelmi hatóság - 
Kisteleki Járási Hivatal 

Szegedi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási és 
Fogyasztóvédelmi 
Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály

Összesen:

3

A szavatossági és jótállási igények intézésének 
átfogó ellenőrzése a hagyományos kereskedelmi 

forgalomban 
3

1

fogyasztóvédelmi hatóság  
Kistelek Járási Hivatal

fogyasztóvédelmi hatóság - 
Szegedi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály



 1. melléklet

Sorszám Összevont ellenőrzés tárgya Tervezett összevont 
ellenőrzések száma

A tervezett összevont ellenőrzés 
időpontja  (év, hónap, nap) és 

helyszíne (a pontos cím megjelölésével) 
*

Ellenőrző hatóság I. Ellenőrző hatóság II. Ellenőrző hatóság III. Ellenőrző hatóság IV.

1. 2018.01.01-2018.12.31
Nemzeti Adó és 
Vémhivatal EKR csoport

2.

3.

4.

1. 2018.12.10-2018.12.23

2.

3.

4.

2018.01.01 - 2018. 12. 31.

Vásárok és piacok

2018.02.01. - 2018.10.12. Rend rség

Dohányboltok, vendéglátóhelyek, 
kiskereskedelmi egységek

3.

4.

2018.06.04 - 2018.08.31.

fogyasztóvédelmi hatóság - 
Szegedi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási és 
Fogyasztóvédelmi F osztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály

 Szeged Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

adóhatóság - Nemzeti Adó 
és Vámigazgatóság

fogyasztóvédelmi hatóság - 
Szegedi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási és 
Fogyasztóvédelmi F osztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály

Csongrád Megyei Kormányhivatal 2018. évi összevont ellenőrzési terve (Szegedi Járási Hivatal)

1

2

EKR szállítmányok érkeztetése, mélységi 
ellen rzés

Halforgalmazók ellen rzése

Résztvevő hatóságok megnevezése                                                                                               
(Kormányhivatal szervezeti egységei/Más közreműködő hatóság)

5

2

Szeged Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 1 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 

Szeged Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 1 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 

Hódmez vásárhely Járási 
Hivatal Agrárügyi 

F osztály Földművelésügyi 
Osztálya

Tiszai Vízirendészeti 
Rend rkapitányság Szeged 

Vizirendészeti rs

10

24

 Szeged Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Mérésügyi és Mászaki 
Biztonsági Osztály

élelmiszerbiztonsági 
hatóság 

fogyasztóvédelmi hatóság - 
Járási Hivatalok

3

4

Ártájékoztatás, áralkalmazás ellen rzése 1

A fiatalkorúak védelme érdekében a dohányzás, 
illetve az alkoholfogyasztás visszaszorítását 

szolgáló jogszabályi rendelkezések 
érvényesülésének ellen rzéséhez 2

fogyasztóvédelmi hatóság - 
Szegedi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási és 
Fogyasztóvédelmi F osztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztóvédelmi hatóság - 
Járási Hivatalok

fogyasztóvédelmi hatóság - 
Járási Hivatalok

Az idegenforgalmi f szezonban végzett 
kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek 

ellen rzése, különös tekintettel a 
rendezvényekre kitelepült egységekre és a 
személyszállító szolgáltatás ellen rzésére 



 1. melléklet

Személytaxi szolgáltatók

3.

4.

2018.03.19. - 2018.09.14.

Gépjármű javító szolgáltatók, 
alkatrészüzletek

3.

4.

2018.02.26. - 2018.06.01.

Gépjármű javító szolgáltatók, 
alkatrészüzletek

3.

4.

1. Autógázszerel  műhely Szeged 
2018. január

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

2. Autógázszerel  műhely 
Hódmez vásárhely 2018. február

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

3. Autógázszerel  műhely 
Mórahalom 2018. március

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

4. Autógázszerel  műhely Szentes 
2018. április

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

1. Buszos Közlekedési Társaság 
Szeged 2018. május

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

Útügyi Osztály

2. Villamos Közlekedési Társaság 
Szeged 2018. június

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

Útügyi Osztály

3.

4.

 Szeged Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

adóhatóság - Nemzeti Adó 
és Vámigazgatóság

fogyasztóvédelmi hatóság - 
Járási Hivatalok

fogyasztóvédelmi hatóság - 
Járási Hivatalok

fogyasztóvédelmi hatóság - 
Szegedi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási és 
Fogyasztóvédelmi F osztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztóvédelmi hatóság - 
Szegedi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási és 
Fogyasztóvédelmi F osztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztóvédelmi hatóság - 
Szegedi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási és 
Fogyasztóvédelmi F osztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály

 Szeged Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

 Szeged Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

5

6

A szavatossági és jótállási igények intézésének 
átfogó ellen rzése a hagyományos kereskedelmi 

forgalomban 
4

5

7
Személygépkocsi műszaki vizsgájának hatósági 

árral kapcsolatos ellen rzése 5

9

4

8 Autógáz szerel műhelyek összevont ellen rzése 4

fogyasztóvédelmi hatóság - 
Járási Hivatalok

5

Az idegenforgalmi f szezonban végzett 
kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek 

ellen rzése, különös tekintettel a 
rendezvényekre kitelepült egységekre és a 
személyszállító szolgáltatás ellen rzésére 3

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Mérésügyi és Műszaki 

Biztonsági Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Mérésügyi és Műszaki 

Biztonsági Osztály

Gépjármű fenntartó telephelyek összevont 
ellen rzése 2



 1. melléklet

1. Nagybani piac Szeged 2018. 

július

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Foglalkozatási és 
Fogyasztóvédelmi 
F osztály 
Fogyasztóvédelmi 
Osztály

Hódmez vásárhelyi 
Járási Hivatal Agrár 
F osztály Élelmiszerlánc-
Biztonsági és 
Állategészségügyi 
Osztály

2. Kiskereskedelmi piac Szeged 

2018. augusztus

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Foglalkozatási és 
Fogyasztóvédelmi 
F osztály 
Fogyasztóvédelmi 
Osztály

Hódmez vásárhelyi 
Járási Hivatal Agrár 
F osztály Élelmiszerlánc-
Biztonsági és 
Állategészségügyi 
Osztály

3. Kereskedelmi láncok Szeged 
2018. szeptember

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Foglalkozatási és 
Fogyasztóvédelmi 
F osztály 
Fogyasztóvédelmi 
Osztály

Hódmez vásárhelyi 
Járási Hivatal Agrár 
F osztály Élelmiszerlánc-
Biztonsági és 
Állategészségügyi 
Osztály

4. Élelmiszerfeldolgozó üzem 
Szeged 2018. október

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Foglalkozatási és 
Fogyasztóvédelmi 
F osztály 
Fogyasztóvédelmi 
Osztály

Hódmez vásárhelyi 
Járási Hivatal Agrár 
F osztály Élelmiszerlánc-
Biztonsági és 
Állategészségügyi 
Osztály

1.Autófrance Kft.(6791 Szeged, 
Diszlet u.3.)

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Osztály

2.Babsch Autóbontó Kft. (6800 
Hódmez vásárhely, Kalmár 
Zsigmond u. 6.)

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Osztály

3.K sasváry Ern  e. v. (6800 
Hódmez vásárhely, Tanya 1418) Szegedi Járási Hivatal 

Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Osztály

10
Kereskedelmi egységek összevont 

ellen rzése 4

Járműbontók, hulladékkezel k éves 
ellen rzése



 1. melléklet

4.Makai Autóbontó Kft. (6600 
Szentes, Berekhát 16.) Szegedi Járási Hivatal 

Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Osztály

5.Molnár Zsolt e. v. (6640 
Csongrád, Széchenyi u.94.) Szegedi Járási Hivatal 

Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Osztály

6.Roncs Kft. (6728 Szeged, 

Kollégiumi út 8.) Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Osztály

7.Rozsdamaró Kft (6710 Szeged, 
Szabadkai út 22407/3) Szegedi Járási Hivatal 

Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Osztály

8.Ágoston István e.v. (6763 
Szatymaz, I.körz. Tanya 38.) Szegedi Járási Hivatal 

Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Osztály

9.Bezdány Béla e.v. (6792 Zsombó, 
Szatymazi u.3.) Szegedi Járási Hivatal 

Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Osztály

2018.01.01 - 2018. 12. 31. 

Csongrád Megye területére 
kiterjed  az ellen rzés 
megkezdését megel z en a 
társszervekkel történ  egyeztetés 
alapján kerül meghatározásra a 
helyszín.

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

Rend rkapitányság 
(megyei és városi)

2.

3.

4.

Járműbontók, hulladékkezel k éves 
ellen rzése

911

Közúti ellen rzés 5012



 1. melléklet

2018.01.01 - 2018. 12. 31. 

Csongrád Megye területére 
kiterjed  az ellen rzés 
megkezdését megel z en a 
társszervekkel történ  egyeztetés 
alapján kerül meghatározásra a 
helyszín.

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

2.

3.

4.

2018.01.01 - 2018. 12. 31. 

Csongrád Megye területére 
kiterjed  az ellen rzés 
megkezdését megel z en a 
társszervekkel történ  egyeztetés 
alapján kerül meghatározásra a 
helyszín.

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Osztály

Foglalkozatási és 
Fogyasztóvédelmi 
F osztály 
Fogyasztóvédelmi 
Osztály

Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal

2.

3.

4.

2018.01.01 - 2018. 12. 31. 

Csongrád Megye területére 
kiterjed  az ellen rzés 
megkezdését megel z en a 
társszervekkel történ  egyeztetés 
alapján kerül meghatározásra a 
helyszín.

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal

2.

3.

4.

1. 2018. november 16.; 

Autofrance Kft.; Szeged, Díszlet 
u. 3.

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

2. 2018. november 16.; Roncs 

Autó Kft.; Szeged, Kollégiumi út 
8.

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

Személygépjárműves személyszállítás (taxi, 
stb.)

2

EKÁER ellen rzés

Csongrád megyei autóbontók éves 
ellen rzése 

15

13

14

5

 veszélyesáru szállítás 10



 1. melléklet

3. 2018. november 16.; 

Rozsdamaró Kft., Szeged, 
Szabadkai út 22407/3.

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

4. 2018. november 16.; Ágoston 
István e.v.; Szatymaz, 012/13.

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

5. 2018. november 21.; Babsch 

Kft.; Hódmez vásárhely, Kalmár 
Zsigmond u. 6.

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

6. 2018. november 21.; 

K sasváry Ern  e.v.; 
Hódmez vásárhely, Tanya 1418.

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

7. 2018. november 21.; Makai 

Autóbontó Kft.; Szentes, 
Berekhát 16.

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

8. 2018. november 21.; Molnár 
Zsolt e.v.; Csongrád, Széchenyi u. 
94.

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

9. 2018. november 23.; Bezdány 
Béla e.v.; Zsombó, Jókai u. 3.

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

1. I. negyedév - a pontos id pont 
a hulladékszállító mozgásának 
függvénye; Csongrád megyei 
közutak, Szeged környékén

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági F osztály 2. 
Közlekedési Osztály

Szegedi Járási Hivatal 
Kormányablak F osztály

2.

3.

4.

16

Nagy Zoltán e. v. - hulladékszállítás 
ellen rzése

1

Csongrád megyei autóbontók éves 
ellen rzése 6

9

17



 1. melléklet

151 5 5 4 2

1 Módosítva: 2018. július 12. 
2 Módosítva: 2018. július 12. 
3 Módosítva: 2018. július 12. 
4 Módosítva: 2018. július 12. 
5 Módosítva: 2018. július 12. 
6 Törölve: 2018. július 12. 

Összesen:





Ssz.

Ellenőrzött 
szakterület 

megnevezése

Ellenőrzés 
tárgya

Ellenőrzés 
tárgyához 
kapcsolódó 

feladat rövid 
leírása

Ellenőrzés 
helyszíne

Ellenőrzés tervezett 
időpontja/ellenőrzési 

időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel 
érintett, vizsgált 

időszak

Ellenőrzés 
módja

Ellenőrzés szempontrendszere 
(pl. jogszabályhely megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

1 Földmérés

Járási földhivatali 
osztályok havi 
földmérési, 
telekalakítási 
feladatainak és 
célfeladatainak 
(osztatlan közös 
táblák 
megszüntetése) 
végrehajtása

beérkezett 
kérelmekre megtett 

intézkedések 
ellenőrzése

CSMKH 

illetékességi 
területén lévő 
összes Járási 
földhivatali 
osztályok

2018.01.01.-2018.12.31. 

havonta

2018.01.01.-

2018.12.31. havonta

helyszíni ügyirat 
ellenőrzés a Járási 
földhivatalban

az ellenőrzést a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Jogi és Hatósági 
Főosztály Földhivatali Osztálya végzi a 
383/2016 (XII.02) Korm. rendelet 

alapján

2 Földmérés

Járási 
földhivatalok 
GNNS 

használatának 
utóellenőrzése

földmérési 
pontosságú GNNS 

mérőeszközök 
használatának 

időintervalluma és 
hálózati RTK 

korrekciós jelek 
vétele

CSMKH 

illetékességi 
területén lévő 
összes Járási 
földhivatali 
osztályok

2018.01.01.-2018.12.31. 

folyamatos

2018.01.01.-

2018.12.31. 

folyamatos

helyszíni ügyirat 
ellenőrzés a járási 
földhivatalban

az ellenőrzést a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Jogi és Hatósági 
Főosztály Földhivatali Osztálya  végzi a 
383/2016 (XII.02) Korm. rendelet 

alapján

Szervezeti egység: Jogi és Hatósági Főosztály Földhivatali Osztály



3
Járási hivatalok 

földhivatali 
osztályai

Szegedi  Járási 
Hivatal Hatósági 
Főosztály II. 
Földhivatali 
Osztály 
átfogó,minden 
szakterületet érintő  
ellenőrzése

Eljárási határidők 
következetes 
betartása (pl. 

ügyintézési határidő, 
hiánypótlás, értesítés 

eljárás 
megindításáról, 

fellebbezés 
felterjesztése stb.), 

határidő-
nyilvántartásban lévő 

ügyiratok 
felülvizsgálata, 

valamint az ingatlan-

nyilvántartás eljárás 
jogszabályi 

előírásainak, 
alapelveinek 

érvényesülése, stb.

Szegedi Járási 
Hivatal 

Hatósági 
Főosztály II. 
Földhivatali 
Osztály

2018.01.01.-2018.06.30. 

folyamatos
2017. év

helyszíni ügyirat 
ellenőrzés a járási 
földhivatalban

az ellenőrzést a a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Jogi és Hatósági 
Főosztály Földhivatali Osztálya  végzi a 
földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rend 
alapján

4
Járási hivatalok 

földhivatali 
osztályai

Makói Járási 
Hivatal 

Földhivatali 
Osztály 
átfogó,minden 
szakterületet érintő  
ellenőrzése

Eljárási határidők 
következetes 
betartása (pl. 

ügyintézési határidő, 
hiánypótlás, értesítés 

eljárás 
megindításáról, 

fellebbezés 
felterjesztése stb.), 

határidő-
nyilvántartásban lévő 

ügyiratok 
felülvizsgálata, 

valamint az ingatlan-

nyilvántartás eljárás 
jogszabályi 

előírásainak, 
alapelveinek 

érvényesülése stb.

Makói Járási 
Hivatal 

Földhivatali 
Osztály

2018.07.01.-2018.12.31. 

folyamatos
2017. év

helyszíni ügyirat 
ellenőrzés a járási 
földhivatalban

az ellenőrzést a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Jogi és Hatósági 
Főosztály Földhivatali Osztálya  végzi a 
373/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 

alapján



5
Járási hivatalok 

földhivatali 
osztályai

Csongrádi Járási 
Hivatal 

Földhivatali 
Osztály 
célvizsgálat 
szakterületenként 
külön

Iktatás, széljegyzés, 
irattározás

Csongrádi 
Járási Hivatal 
Földhivatali 
Osztály

2018.01.01-2018.06.30. 

folyamatos
2017. év

helyszíni ügyirat 
ellenőrzés a járási 
földhivatalban

az ellenőrzést a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Jogi és Hatósági 
Főosztály Földhivatali Osztálya végzi a 
földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rend 
alapján

6
Járási hivatalok 

földhivatali 
osztályai

Hódmezővásárhely
i Járási Hivatal 
Agrárügyi 
Főosztály 
Földhivatali 
Osztály 
célvizsgálat 
szakterületenként 
külön

Iktatás, széljegyzés, 
irattározás

Hódmezővásá
rhelyi Járási 
Hivatal 

Agrárügyi 
Főosztály 
Földhivatali 
Osztály

2018.07.01-2018.12.31. 2017. év
helyszíni ügyirat 
ellenőrzés a járási 
földhivatalban

az ellenőrzést a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Jogi és Hatósági 
Főosztály Földhivatali Osztálya  végzi a 
földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rend 
alapján

7 Földmérés

DATR 

Térképkezelő 
használatanak 

ellenőrzése

térképi adatbázisok 
topológiai és 

adatszerkezeti 

szoftveres vizsgálata

CSMKH 

illetékességi 
területén lévő 
összes járási 
földhivatal

2018.01.01.-2018.12.31. 

folyamatos

2018.01.01.-

2018.12.31. 

folyamatos

helyszíni ügyirat 
ellenőrzés a járási 
földhivatalban

az ellenőrzést a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Jogi és Hatósági 
Főosztály Földhivatali Osztálya  végzi a 
földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rend 
alapján



Ssz.

Ellenőrzött 
szakterület 

megnevezése
Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid 

leírása Ellenőrzés helyszíne
Ellenőrzés tervezett 

időpontja/ellenőrzési 
időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel érintett, 
vizsgált időszak

Ellenőrzés 
módja

Ellenőrzés szempontrendszere 
(pl. jogszabályhely megjelölése) Egyéb információk Teljesítés

1
Védőnői 

szakfelügyelet

2017. évi területi 
védőnői 

adatszolgáltatás 
validálása

Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati 
(egészségügyi, szakmai) adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. 

(VIII.19.) ESzCsM rendelet 1. sz. mellékletében a 
1003/09 nyilvántartási számon meghatározott 

adatgyűjtési és adatszolgáltatással kapcsolatban a 
területi védőnői körzetetből érkező, a védőnői 

tevékenységgel kapcsolatos adatokat az OTFHÁT 
eFORM felületén elektronikusan gyüjti. Az 

adatszolgáltató a területi védőnő , aki az elektronikus 
felület használatához egyedi azonosítóval 

rendelkezik. A területi védőnő szakfelügyeletét 
ellátó járási és kerületi vezető védőnő bevonásával, a 
fővárosi és megyei vezető védőnő koordinálásával 

az adatszolgáltatás megvalósulását és a körzet 
létszám adatainak validálását szükséges elvégezni az 
OTFHÁT adatszolgáltatási kötelezettségének valid 

módon történő biztosításához. 

Hódmezővásárhely és 
Makó járás területén 

működő területi védőnők

az ellenőrzési 
időszakban 

folyamatosan

2018.január 01-2018. 
szeptember 01.

szakfelügyeleti 
ellenőrzés

A területi védőnői ellátásról szóló 
49/2004. (V.21) ESZCSM 

rendelet 3/A §.

2
Védőnői 

szakfelügyelet

Oktató védőnői 
adatbázis 

kialakítása

Olyan védőnői szakterületen dolgozó szakemberek 
felmérése ,akik a védőnői képzőhelyek és a 

szakterület mettszéspontján elhelyezkedve, kettős 
szerepet betöltve látják el feladataikat 

.Munkaviszonyukból adódóan védőnői feladatokat 
látnak el, ezzel  párhuzamosan részt vesznek a 
hallgatók gyakorlati képzésében. Kiemelkedő 

szerepük van a védőnő hallgatók 
pályaorientációjában. A védőnői képzés során a 
nagy gyakorlat ,a terepen való munka elsődleges 

hatással van a hallgatók szakmai 
identitásának,készségeinek alakulására. Az adatbázis 

kialakítása alapját képezi egy jövőben működő 
minősítő rendszer kialakításának. A védőnő hallgató 

jó minősítéssel rendelkező oktató védőnőhöz 
irányítása növelheti a hallgatók pályán maradásának 
esélyeit, csökkentheti a tartósan betöltetlen védőnői 

körzetek számát. A 2016.évben  
elvégzettfelméréskiegészítése szükséges a 

2017.évben oktató védőnők adataival

Hódmezővásárhely és 
Makó járás területén 

működő területi védőnők

az ellenőrzési 
időszakban 

folyamatosan

2018.január 01-
2018.december 31.

szakfelügyeleti 
ellenőrzés

A területi védőnői ellátásról szóló 
49/2004. (V.21) ESZCSM 

rendelet 3/A §.

Hódmezővásárhelyi 
Járási Hivatal területén 
működő valamennyi 
egység/ Útmutató, 

kitöltendő dokumentum

Szervezeti egység: Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály



3
Védőnői 

szakfelügyelet

A területi védőnő 
gyermekvédelmi 

feladatainak 2017. 

évi szakfelügyeleti 
vizsgálata- felvett, 

bekért adatok 
értékelése, 

intézkedések 
megtétele

A területi védőnői szolgálatok gyermekvédelmi 
feladatainak,és a  gyermekek védelmének 

rendszerével való együttműködésének  2017. évi 
szakfelügyeleti vizsgálata során gyűjtött adatok 
összesítése, értékelése, elemzése, szükség esetén 

intézkedés megtétele, utóellenőrzés

Hódmezővásárhely és 
Makó járás területén 

működő területi védőnők

az ellenőrzési 
időszakban 

folyamatosan

2018.január 01-
2018.november 30.

szakfelügyeleti 
ellenőrzés

A területi védőnői ellátásról szóló 
49/2004. (V.21) ESZCSM 

rendelet 3/A §.

Hódmezővásárhelyi 
Járási Hivatal területén 
működő valamennyi 
egység / Útmutató, 

kitöltendő dokumentum

4
Védőnői 

szakfelügyelet
Pályaelhagyó 

védőnők felmérése

A védőnői szolgálat szervezése, a védőnői állások 
megfelelő működtetése (betöltése) biztosítja 

egészségi, szociális és gyermekvédelmi szempontból 
a korai észlelés és jelzés megva-lósulását, ami a 

gyermekek esetében megelőzi a súlyos 
következményeket, az egészségi állapot romlását, a 
gyermek fejlődésbeli elmaradását, a veszélyeztetés 

késői felismerését, illetve a beiskolázhatósági, 
továbbtanulási és a későbbi foglalkoztathatósági 

esélyek csök-kenését. Betöltetlen állások esetén az 
ellátandó célcsoport hozzáférése a védőnői 

ellátáshoz csökken, mivel az ilyen körzeteket egy 
másik körzet védőnője helyettesítéssel látja el. A 
felsőfokú diplomával rendelkező védőnők száma 

magasabb, mint a ténylegesen védőnőként dolgozók 
száma. A védőnői képzőintézetekkel együttműködve 

szükséges felmérni a diplomával rendelkező 
pályaelhagyó védőnőket a pályán maradáshoz 
szükséges intézkedési javaslatok megtételéhez.

Hódmezővásárhely és 
Makó járás területén 

működő területi védőnők

az ellenőrzési 
időszakban 

folyamatosan

2018.január 01-
2018.szeptember 01..

adat és 
információkéré

s

33/2013 EMMI rendelet

5
Járási ápolási 
szakfelügyelet 

Felnőtt háziorvosi 
és házi 

gyermekorvosi 

praxisok 

ápolásszakmai 
tevékenységének 

ellenőrzése

A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt 
szakmai tevékenység megfelelőségének ellenőrzése. 
Praxisonként 10 betegdokumentáció ellenőrzése. A 

törzslap szakmai tartalmának, valamint annak 
vizsgálata, hogy a dokumentációban követhető-e az 

ellátás folyamata, illetve a gondozásra szoruló 
gyermekek gondozási folyamata.

Hódmezővásárhelyi  Járási 
Hivatal illetékességi 

területén működő 5-5 
felnőtt és házi 

gyermekorvosi praxis 

telephelye 

2017. január 1.  - 
december 31. 

ellenőrzési időszakban 
folyamatosan.

2017. január 1.  - 
december 31.

Helyszíni 
ellenőrzés

1997. évi CLIV törvény, 2015. 
évi CXXXIII törvény, 60/2013. 

(X.20.) ESzCsm rendelet, 4/2000. 

(II.25.) EüM rendelet

Országosan egységes 
jegyzőkönyv alapján



Ssz.

Ellenőrzött 
szakterület 

megnevezése
Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés tárgyához kapcsolódó 

feladat rövid leírása
Ellenőrzés 
helyszíne

Ellenőrzés tervezett 
időpontja/ellenőrzési 

időszak/ütemezés

Ellenőrzéssel 
érintett, vizsgált 

időszak

Ellenőrzés 
módja

Ellenőrzés szempontrendszere 
(pl. jogszabályhely megjelölése)

Egyéb 
információk Teljesítés

1 Hulladékgazdálkodás Épületbontások 
ellen rzése

bontási hulladék kezelésének 
ellen rzése Csongrád megye I. negyedév 2018. év helyszíni A hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 82. § (2)

2 Hulladékgazdálkodás Nagy Zoltán e. v. hulladékszállítás ellen rzése Szeged I. negyedév 2018. év helyszíni A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 82. § (2)

3 Hulladékgazdálkodás Hajdú István e. v. autóbontás tev. ellen rzése Kiszombor II. negyedév 2018. év helyszíni A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 82. § (2)

4 Hulladékgazdálkodás Autofrance Kft. autóbontó Szeged, Díszlet u. 3. IV. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától 2018. 
évi ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni
A hulladékká vált gépjárművekr l 
szóló 369/2014. (XII.30.) Korm. 
rendelet 20. § (1)

5 Hulladékgazdálkodás Babsch Kft. autóbontó
Hódmez vásárhely, 
Kalmár Zsigmond u. 
6.

IV. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától 2018. 
évi ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni
A hulladékká vált gépjárművekr l 
szóló 369/2014. (XII.30.) Korm. 
rendelet 20. § (1)

6 Hulladékgazdálkodás Bezdány Béla e.v. autóbontó Zsombó, Jókai u. 3. IV. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától 2018. 
évi ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni
A hulladékká vált gépjárművekr l 
szóló 369/2014. (XII.30.) Korm. 
rendelet 20. § (1)

7 Hulladékgazdálkodás K sasváry Ern  e.v. autóbontó Hódmez vásárhely, 
Tanya 1418.

IV. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától 2018. 
évi ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni
A hulladékká vált gépjárművekr l 
szóló 369/2014. (XII.30.) Korm. 
rendelet 20. § (1)

8 Hulladékgazdálkodás
Makai Autóbontó 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft

autóbontó Szentes, Berekhát 
16., 01350/37 hrsz.

IV. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától 2018. 
évi ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni
A hulladékká vált gépjárművekr l 
szóló 369/2014. (XII.30.) Korm. 
rendelet 20. § (1)

9 Hulladékgazdálkodás Molnár Zsolt e.v. autóbontó Csongrád, Széchenyi 
u. 94.

IV. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától 2018. 
évi ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni
A hulladékká vált gépjárművekr l 
szóló 369/2014. (XII.30.) Korm. 
rendelet 20. § (1)

10 Hulladékgazdálkodás Roncs Autó Kft. autóbontó Szeged, Kollégiumi 
út 8. IV. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától 2018. 
évi ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni
A hulladékká vált gépjárművekr l 
szóló 369/2014. (XII.30.) Korm. 
rendelet 20. § (1)

11 Hulladékgazdálkodás Rozsdamaró Kft. autóbontó Szeged, 22407/3 

hrsz.
II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától 2018. 
évi ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni
A hulladékká vált gépjárművekr l 
szóló 369/2014. (XII.30.) Korm. 
rendelet 20. § (1)

Szervezeti egység: Szegedi Járási Hivatal



12 Hulladékgazdálkodás Ágoston István e.v. autóbontó Szatymaz, I. körzet, 
Tanya 38. 

IV. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától 2018. 
évi ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni
A hulladékká vált gépjárművekr l 
szóló 369/2014. (XII.30.) Korm. 
rendelet 20. § (1)

13 Hulladékgazdálkodás Multigrade Kft. veszélyes hulladék gyűjt  telep Szeged, Dorozsmai 

út 35. II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától 2018. 
évi ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 82. § (2)

14 Hulladékgazdálkodás
Dél-Alföldi 
Hulladékhasznosító 
Kft.

veszélyes hulladék kezel  telep Szentes, 

Nagynyomás 88. II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától 2018. 
évi ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 82. § (2)

15 Zajvédelem Barfusz László e. v. lakatosüzem Sándorfalva I. negyedév 2018. év helyszíni

a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) Korm. rend. 3. § 
(3) 

16 Zajvédelem Borci Trans Kft. hulladékgyűjtés, kezelés Makó II. negyedév 2018. év helyszíni

a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) Korm. rend. 3. § 
(3) 

17 Zajvédelem KÉSZ Kft. acélszerkezet gyártás 11 db védend  Szeged III. negyedév 2018. év helyszíni

a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) Korm. rend. 3. § 
(3) 

18 Zajvédelem DOMA-FOOD Bt.
zöldség, paprika szárítása, 18 db 
védend Üllés IV. negyedév 2018. év helyszíni

a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) Korm. rend. 3. § 
(3) 

19
Leveg tisztaság-
védelem Makó Pellet Kft. pelletkészít  üzem Makó I. negyedév 2018. év helyszíni a leveg  védelmér l szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 34-36. §

20
Leveg tisztaság-
védelem Zöldségszárító szárító ellen rzése Makó III. negyedév 2018. év helyszíni a leveg  védelmér l szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 34-36. §

21
Leveg tisztaság-
védelem Szatmári Malom Kft. malom ellen rzése Szeged I. negyedév 2018. év helyszíni a leveg  védelmér l szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 34-36. §

22
Leveg tisztaság-
védelem Pirográn Kft. homokosztályozó ellen rzése Csanádpalota II. negyedév 2018. év helyszíni a leveg  védelmér l szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 34-36. §

23
Leveg tisztaság-
védelem Zombortej Kft. takarmány kever  ellen rzése Kiszombor II. negyedév 2018. év helyszíni a leveg  védelmér l szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 34-36. §

24
Leveg tisztaság-
védelem Csanyitáp Kft. takarmány kever  ellen rzése Felgy IV. negyedév 2018. év helyszíni a leveg  védelmér l szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 34-36. §

25
Leveg tisztaság-
védelem

Gabonakutató 
Nonprofit Kft.

takarmány kever  ellen rzése Kiszombor III. negyedév 2018. év helyszíni a leveg  védelmér l szóló 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 34-36. §



26
Leveg tisztaság-
védelem Niagara 2003 Kft. felületkezel  üzem ellen rzése Szeged IV. negyedév 2018. év helyszíni a leveg  védelmér l szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 34-36. §

27 Természetvédelem Bullás László e. v. CITES állattartó ellen rzése Szeged, Miklós u. 
34.

I. negyedév 2017–2018. év helyszíni

a veszélyeztetett vadon él  állat- és 
növényfajok nemzetközi 
kereskedelmét szabályozó 
nemzetközi és európai közösségi jogi 
aktusok végrehajtásának egyes 
szabályairól szóló 292/2008. (XII. 
10.) Korm. rendelet 3. § (3)

28 Természetvédelem Káfony László e. v. CITES állattartó ellen rzése Makó, Lisztes u. 13. I. negyedév 2017–2018. év helyszíni

a veszélyeztetett vadon él  állat- és 
növényfajok nemzetközi 
kereskedelmét szabályozó 
nemzetközi és európai közösségi jogi 
aktusok végrehajtásának egyes 
szabályairól szóló 292/2008. (XII. 
10.) Korm. rendelet 3. § (3)

29 Természetvédelem Ferenczi Zoltán e. v. CITES állattartó ellen rzése Zsombó, Gárdonyi 
G. u. 33.

I. negyedév 2017–2018. év helyszíni

a veszélyeztetett vadon él  állat- és 
növényfajok nemzetközi 
kereskedelmét szabályozó 
nemzetközi és európai közösségi jogi 
aktusok végrehajtásának egyes 
szabályairól szóló 292/2008. (XII. 
10.) Korm. rendelet 3. § (3)

30 Természetvédelem Szegedi Vadaspark CITES állattartó, állatkert ellen rzése Szeged, Cserepes sor 

47.
I. negyedév 2017–2018. év helyszíni

a veszélyeztetett vadon él  állat- és 
növényfajok nemzetközi 
kereskedelmét szabályozó 
nemzetközi és európai közösségi jogi 
aktusok végrehajtásának egyes 
szabályairól szóló 292/2008. (XII. 
10.) Korm. rendelet 3. § (3);
az állatkert és az állatotthon 
létesítésének, működésének és 
fenntartásának részletes szabályairól 
szóló 3/2001. (II. 23.) 
KöM–FVM–NKÖM–BM rendelet 9. 
§

31 Természetvédelem
dr. Ilcsik Róbert 
Attila e. v., Nádasdi 
Anikó e. v.

Gyepfeltörés utáni helyreállítás 
ellen rzése

Szentes 01183/25 és 
01183/26 hrsz.

II. negyedév 2017–2018. év helyszíni

az európai közösségi jelent ségű 
természetvédelmi rendeltetésű 
területekr l szóló 275/2004. (X. 8.) 
Korm. rendelet 12. § (1)

32 Természetvédelem Pécsi Mihály e. v. Gyepfeltörés utáni helyreállítás 
ellen rzése Nagylak 09/108 hrsz. II. negyedév 2017–2018. év helyszíni

az európai közösségi jelent ségű 
természetvédelmi rendeltetésű 
területekr l szóló 275/2004. (X. 8.) 
Korm. rendelet 12. § (1)

33 Komplex (IPPC)
Alföld Porcelán 
Edénygyár Zrt. kerámiagyártó üzem Hódmez vásárhely, 

Erzsébeti út 7. II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)



34 Komplex (IPPC)

ASA 

Hódmez vásárhely 
Köztisztasági Kft. 

hulladéklerakó Nagysziget tanya 18.

01957/1 hrsz.
I. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

35 Komplex (IPPC)
ATEV 

Fehérjefeldolgozó Zrt.
állati eredetű melléktermékek 
feldolgozása

Hódmez vásárhely, 
Tanya 1232/B.

III. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

36 Komplex (IPPC)
Atevszolg Innovációs 
és Szolgáltató Zrt. komposztáló telep Hódmez vásárhely, 

Tanya 1232/B.
III. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

37 Komplex (IPPC) Bács-Tak Kft. baromfitelep Ruzsa, 0267/2 hrsz. IV. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

38 Komplex (IPPC)
Csongrádi Víz és 
Kommunális Kft. hulladéklerakó Felgy , 0294/27 hrsz. II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

39 Komplex (IPPC)
Csongrádi Víz és 
Kommunális Kft. hulladékkezel  (MBH) Felgy , 0294/27 hrsz. II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

40 Komplex (IPPC) Derekmez  Zrt. sertéstelep Nagymágocs, 099/18 
hrsz.

II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

41 Komplex (IPPC)
Ecser-Cserebökényi 
Kft. 

sertéstelep
Szentes, Küls ecser 
6. 

0888/3 hrsz.

I. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)



42 Komplex (IPPC) Felgy  2000 Kft. baromfitelep
Felgy , Balogh tanya              
0209/14, 15 hrsz.

II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

43 Komplex (IPPC) Felgy  KEV Kft. baromfitelep
Felgy , Faragó tanya 
0169/9 hrsz.

II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

44 Komplex (IPPC) Felgy  KEV Kft. baromfitelep
Kistelek, Tanya 

477/A, 0309/23 hrsz.
II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

45 Komplex (IPPC) Ferropharma Kft. vegyipari üzem Dóc, Erd sor 13. II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

46 Komplex (IPPC)

Fitorem 

Környezetvédelmi 
Szolgáltató Kft.

veszélyes hulladék ártalmatlanító 
telep (komposztálás)

Algy , Ipartelep 
01770/13 hrsz.

IV. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

47 Komplex (IPPC) Héjja Testvérek Kft. sertéstelep Csongrád, Szegedi 
út, Tanya 248. III. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

48 Komplex (IPPC)
Héjja Testvérek Kft. 
Biogáz üzem biogáz üzem Csongrád, Szegedi 

út, Tanya 248. III. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

49 Komplex (IPPC) Hód-Mez gazda Zrt. sertéstelep Hódmez vásárhely 
Bodzási út I. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)



50 Komplex (IPPC) Hologén Kft. veszélyes hulladék ártalmatlanító 
telep (komposztálás)

Cserebökény, 
0788/2, 0788/9 hrsz.

I. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

51 Komplex (IPPC) HPS Vet Kft. sertéstelep
Szentes, 01168/6, 

01167/8, 01167/9,  

01168/11 hrsz.

II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

52 Komplex (IPPC) Hungerit Zrt. baromfitelep

Csengele, Csengele I. 

baromfi telep, 

0158/18 hrsz.

I. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

53 Komplex (IPPC) Hungerit Zrt. baromfitelep
Csengele II. baromfi 

telep, 088/32 hrsz.
I. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

54 Komplex (IPPC) Hungerit Zrt. baromfivágóhíd Szentes, Attila u. 1., 

3.
IV. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

55 Komplex (IPPC)

Imerys Magyarország 
Tűzállóanyag-gyártó 
Kft.

kerámiaanyag gyártás Hódmez vásárhely, 
Erzsébeti út 7. II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

56 Komplex (IPPC) Kiss Tímea e. v. baromfitelep
Makó, Földeáki út 
045/5 hrsz.

IV. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

57 Komplex (IPPC)
Kórógy Pig Kft.
(Pankota Kórógy Kft.) sertéstelep Fábiánsebestyén, 

Bels  dűl  54. I. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)



58 Komplex (IPPC) MARS Kft.  állateledel-gyártó üzem Csongrád-Bokros, 
0505/124 hrsz.

III. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

59 Komplex (IPPC)
MMBF Földgáztároló 
Zrt.

SZBT-1 Kompresszor és 
Gázel készít  üzem 

Algy  01884/18, 
01884/19, 01884/3, 

Szeged 01023/3 hrsz.

III. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

60 Komplex (IPPC)
MMBF Földgáztároló 
Zrt.

SZBT-2 gyűjt  és elosztó központ Algy   01852/27 
hrsz.

III. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

61 Komplex (IPPC)
MMBF Földgáztároló 
Zrt.

SZBT-3 gyűjt  és elosztó központ Algy  02088/174 
hrsz.

III. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

62 Komplex (IPPC)
MMBF Földgáztároló 
Zrt.

SZBT-4 gyűjt  és elosztó központ Szeged-Tápé  
02139/39 hrsz.

III. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

63 Komplex (IPPC) MOL Nyrt. f gyűjt Algy  01884/10 hrsz. III. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

64 Komplex (IPPC) MOL Nyrt. gázüzem
Algy  01884/5, 
01884/27, 1748/23 

hrsz.

III. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

65 Komplex (IPPC) MOL Nyrt. SzG-4 Gázgyűjt  állomás Szeged-Tápé 
02139/8 hrsz.

III. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)



66 Komplex (IPPC) MOL Nyrt. Üllés gyűjt állomás Üllés 019/65 hrsz. III. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

67 Komplex (IPPC) Négy Határ 99 Kft. sertéstelep Nagyér, 018/1 hrsz. I. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

68 Komplex (IPPC) Pankota Agrár Zrt. sertéstelep Eperjes, 

Nagykirályság 102. II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

69 Komplex (IPPC) Pankota Agrár Zrt. sertéstelep Szentes, Kist ke 101. II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

70 Komplex (IPPC) Pankota Pig Kft. sertéstelep
Nagymágocs, 
Mágocsi oldal, 
099/19 hrsz.

II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

71 Komplex (IPPC)

PICK Szeged 

Szalámigyár és 
Húsüzem Zrt.

vágóhíd, élelmiszer el állítás Szeged, Szabadkai út 
18.

II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

72 Komplex (IPPC) Pigmark Kft. sertéstelep Szeged, 01223/3 

hrsz.
III. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

73 Komplex (IPPC) Prepolimer Kft. műanyagok gyártása Csongrád, Tanya 
571.

III. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)



74 Komplex (IPPC)
Sertéshús-Termel  
Kft.

sertéstelep Földeák, Tanya 142., 
0130/3 hrsz. 

I. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

75 Komplex (IPPC) SOLE-MIZO Zrt. tejüzem Szeged, Budapesti út 
6.

II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

76 Komplex (IPPC)

Szegedi 

Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

regionális hulladéklerakó Szeged, Sándorfalvi 
út 01207/28 hrsz. IV. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

77 Komplex (IPPC) Szegedi Vízmű Zrt. biogáz üzem Szeged, Palics köz  
02204/3 hrsz.

IV. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

78 Komplex (IPPC)
Szentes Városellátó 
Nonprofit Kft.

hulladéklerakó  Szentes, 01398/21 

hrsz.
II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

79 Komplex (IPPC)

Unichem Vegyipari 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

vegyipari üzem Kistelek, 0329/7., 

0329/22 hrsz.
II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

80 Komplex (IPPC) Vad Bázis Kft. sertéstelep
Makó, Igási út 
0351/18, 0351/19 

hrsz.

IV. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

81 Komplex (IPPC)

Varjasi Farm 

Állattenyészt  és 
Szolgáltató Kft.

baromfitelep

Sándorfalva, Szent 
János dűl  1., 02/8 
hrsz.

II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)



82 Komplex (IPPC)

Varjasi Farm 

Állattenyészt  és 
Szolgáltató Kft.

baromfitelep
Szeged-Szentmihály, 
02090/35 hrsz.

II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

83 Komplex (IPPC)

Varjasi Farm 

Állattenyészt  és 
Szolgáltató Kft.

baromfitelep

Szeged-Tápé rét, 
02261/3, 02261/4 

hrsz.

II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

84 Komplex (IPPC)
Villeroy & Boch 

Magyarország Kft. kerámiagyártó üzem Hódmez vásárhely, 
Erzsébeti út 7. II. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

85 Komplex (IPPC)
Zöldforrás Energia 
Kft.

biogáz üzem
Szeged, II. kerület, 
01223/54, 01209/1 

hrsz.

III. negyedév

2017. évi 
ellen rzés 
id pontjától a 
2018. évi 
ellen rzés 
id pontjáig

helyszíni

a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

22. § (5)

86 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. február-május
A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

"Ab esse ad 

posse" - a 

létez b l a 
lehetségesbe - a 
jöv  iskolájáért 
Alapítvány

87 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. február-május
A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Alapítvány a 
Művészeti 
Nevelésért

88 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. február-május
A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Boldogasszony 

Iskolan vérek 

89 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. február-május
A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Fagler Ede 

Alapítvány a 
Művészet és 
Művészetoktatás 
Támogatásáért



90 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. február-május
A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

FÉNYBEN 
SZERETETBEN” 
Alapítvány

91 oktatásirányítás 1

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. február-május
A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

4 School 

Iskolafenntartó 
Nonprofit Kft.

92 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. február-május
A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Flamenco Szeged 

Táncsportjáért 
Magánalapítvány

93 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. február-május
A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

F NIX 2004 
Művészetoktatási 
Alapítvány

94 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. február-május
A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

GROTTA 

Művészeti 
Egyesület

95 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. február-május
A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Hódmez vásárhel
yi Evangélikus 
Egyházközség

96 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. február-május
A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Hódmez vásárhel
yi Újtemplomi 
Református 
Egyházközség 



97 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. február-május
A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

JÖV NKÉRT 
Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény 
Nonprofit 

Közhasznú 
Korlátolt 
Felel sségű 
Társaság

98 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. február-május
A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Korszerű 
Fogtechnikai 

Oktatásért 
Alapítvány 

99 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. szeptember-

december

A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Lurkó-Kuckó 
Pedagógiai 
Alapítvány

100 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. szeptember-

december

A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Magic” Táncsport 
Közhasznú 
Alapítvány

101 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. szeptember-

december

A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Magvet  
Egyesületi Óvoda 
társadalmi 
szervezete

102 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. szeptember-

december

A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Makó Újvárosi 
Református 
Egyházközösség 
Presbitérium

103 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. szeptember-

december

A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Makó-Belvárosi 
Református 
Egyházközség 



104 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. szeptember-

december

A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Piarista Rend 

Magyar 

Tartománya

105 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. szeptember-

december

A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

PICK 

Gyermeknevelési 
Alapítvány

106 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. szeptember-

december

A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

PrimArt 

Alapítvány a 
Művészet és 
Művészetoktatás 
Támogatására 

107 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. szeptember-

december

A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Pro-Art Kistelek 

Közhasznú 
Nonprofit Kft.

108 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. szeptember-

december

A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Szegedi Korai 

Fejlesztést és 
Integrációt 
Támogató 
Alapítvány 

109 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. szeptember-

december

A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Szegedi Waldorf 

Társas Kör 
Egyesület

110 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. szeptember-

december

A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Szilver 

Táncművészeti 
Nonprofit 

Korlátolt 
Felel sségű 
Társaság 



111 oktatásirányítás

nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartó 
törvényességi 
ellen rzése

 Annak ellen rzése, hogy a fenntartó a 
nevelési-oktatási intézményt az 
alapító okiratban és a működéshez 
szükséges engedélyben 
meghatározottak szerint működteti-e.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala

2018. szeptember-

december

A 2016/2017. és a 
2017/2018. 

tanévek

Dokumentum-

elemzés

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek., a 
nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Szivárvány 
Alapfokú 
Művészeti 
Iskoláért 
Alapítvány

112 Kommunális igazgatás

A temet  
fenntartásával és 
üzemeltetésével 
összefügg  feladatok 
ellátásának 
ellen rzése

Annak ellen rzése, hogy a temet  
tulajdonosa, üzemeltet je betartja-e a 
jogszabályi el írásokat

Szegedi Zsidó 
Temet  6728 
Szeged, Fonógyári út 
17.

2018. április hó
az ellen rzés 
id pontját 
megel z  egy év

helyszíni szemle, 
iratbekérés, 
ellen rzési 
segédlet kitöltése

1999. évi XLIII. törvényben és a 
145/1999. (X.1.) Korm. Rendeletben 

foglaltak teljesülése

113 Kommunális igazgatás

A temet  
fenntartásával és 
üzemeltetésével 
összefügg  feladatok 
ellátásának 
ellen rzése

Annak ellen rzése, hogy a temet  
tulajdonosa, üzemeltet je betartja-e a 
jogszabályi el írásokat

Kiskundorozsmai 

Temet  6791 
Szeged, Nyugati sor 

7.

2018. szeptember hó
az ellen rzés 
id pontját 
megel z  egy év

helyszíni szemle, 
iratbekérés, 
ellen rzési 
segédlet kitöltése

A temet kr l és a temetkezésr l 
szóló 1999. évi XLIII. törvényben és 
a 145/1999. (X.1.) Korm. 

Rendeletben foglaltak teljesülése

114 Oktatási igazgatás tankötelezettség 
teljesítése

tankötelezettség teljesítésének 
ellen rzése

Csongrádi Megyei 
Kormányhivatal

a 2017. évben 
tankötelessé vált tanulók 
tankötelezettségének 
ellen rzése

a 2017. évben 
tankötelessé vált 
tanulók iskolai 
beiratkozását 
követ  id szak

tankötelesek 
szül inek, 
gondvisel inek 
megkeresése 
adatbekérés 
céljából

a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 
évi CXC törvény 72. §-a 
teljesülésének ellen rzése

általános iskolai 
beíratkozást 
követ en évente 
több, mint száz 
tanköteles 
vonatkozásában



115 Véd n i szakfelügyelet

2018. évi területi 
véd n i 
adatszolgáltatás 
validálása

Az egyes személyazonosításra 
alkalmatlan ágazati (egészségügyi, 
szakmai) adatok körének 
meghatározására, gyűjtésére, 
feldolgozására vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 76/2004. (VIII.19.) 
ESzCsM rendelet 1. sz. mellékletében 
a 1003/09 nyilvántartási számon 
meghatározott adatgyűjtési és 
adatszolgáltatással kapcsolatban a 
területi véd n i körzetetb l érkez , a 
véd n i tevékenységgel kapcsolatos 
adatokat az OTH eFORM felületén 
elektronikusan gyüjti. Az 
adatszolgáltató a területi véd n  aki 
az elektronikus felület használatához 
egyedi azonosítóval rendelkezik. A 
területi véd n  szakfelügyeletét ellátó 
járási és kerületi vezet  véd n  
bevonásával, a f városi és megyei 
vezet  véd n  koordinálásával az 
adatszolgáltatás megvalósulását és a 
körzet létszám adatainak validálását 
szükséges elvégezni az OTH 
adatszolgáltatási kötelezettségének 
valid módon történ  biztosításához. 

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

az ellen rzési 
id szakban 
folyamatosan

2018.január 01-
2018. szeptember 

01.

szakfelügyeleti 
ellen rzés

A területi véd n i ellátásról szóló 
49/2004. (V.21) ESZCSM rendelet 

3/A §.

116 Véd n i szakfelügyelet

A véd n i 
méhnyakszűrés 2017. 
évi szakfelügyeleti 
vizsgálata-felvett, 
bekért adatok 
értékelése, javaslatok 
megfogalmazása  

A véd n i méhnyakszűrés 
bevezetésével és végzésével 
kapcsolatos 2017. évi szakfelügyeleti 
vizsgálat során gyűjtött adatok 
összesítése, elemzése,értékelése, 
javaslatok megfogalmazása

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

az ellen rzési 
id szakban 
folyamatosan

2018.január 01-
2018. április 30.

szakfelügyeleti 
ellen rzés

A területi véd n i ellátásról szóló 
49/2004. (V.21) ESZCSM rendelet 

3/A §.

Szeged Járási 
Hivatal területén 
működ  
valamennyi 

egység/ Útmutató, 
kitöltend  
dokumentum



117 Véd n i szakfelügyelet

A területi véd n  
gyermekvédelmi 
feladatainak 2017. évi 
szakfelügyeleti 
vizsgálata - felvett, 
bekért adatok 
értékelése, 
intézkedések 
megtétele

A területi véd n i szolgálatok 
gyermekvédelmi feladatainak és a 
gyermekek védelmének rendszerével 
való együttműködésének 2017. évi 
szakfelügyeleti vizsgálata során 
gyűjtött adatok összesítése, értékelése, 
elemzése, szükség esetén intézkedés 
megtétele, utóellen rzése

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

az ellen rzési 
id szakban 
folyamatosan

2018. január 01-
2018 .november 

30.

Helyszíni 
ellen rzés

A területi véd n i ellátásról szóló 
49/2004. (V.21) ESZCSM rendelet 

3/A §.

Szeged Járási 
Hivatal területén 
működ  
valamennyi 

egység / 
Útmutató, 
kitöltend  
dokumentum

118

Egészségügyi igazgatás 
és ápolási 
szakfelügyelet 

Egynapos sebészeti 
ellátás esetén a 
személyi, tárgyi, 
szakmai, környezeti 
feltételek és a vezetett 
egészségügyi/ápolási 
dokumentáció 
ellen rzése

Egynapos sebészeti ellátás esetén a 
személyi, tárgyi, szakmai, környezeti 
feltételek és a vezetett 
egészségügyi/ápolási dokumentáció 
ellen rzése

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

az ellen rzési 
id szakban 
folyamatosan

2018. január 1.  - 
december 31.

Helyszíni 
ellen rzés

az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekr l szóló 
60/2003.(X.20.)ESZCsM Rendelet

Országosan 
egységes 
jegyz könyv 
alapján

119 Kémiai biztonság

Biocid hatóanyagok 
jóváhagyásához 
kapcsolódó 
ellen rzési feladatok

A biocid termékek forgalmazásáról és 
felhasználásáról szóló 528/2012/EU 
rendelet 89. cikk (1) bekezdésben 
meghatározott valamennyi létez  
hatóanyag szisztematikus vizsgálatára 
irányuló munkaprogramban értékelt 
hatóanyagokat tartalmazó termékek 
ellen rzése a hatóanyagok felvételi 
dátumához kötött, az el z  termékek 
forgalmazására és felhasználására 
vonatkozó türelmi id k lejártával, a 
mellékelt segédlet alapján.

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

ellen rzési id szak:
2018. január 1-t l 2018. 
december 31-ig 

folyamatos
Helyszíni 
ellen rzés

A biocid termékek forgalmazásáról 
és felhasználásáról szóló 
528/2012/EU rendelet 89. cikk

a) Biocid 

hatóanyagok 
jóváhagyási 
napjai b) Jelentési 
táblázat



120
Élelmezés és 
táplálkozás egészségügy

Iskolabüfék, 
áruautomaták 
árukínálatának 
vizsgálata

A nevelési-oktatási intézmények 
működésér l és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben 

foglaltak szerinti ellen rzés, a 
népegészségügyi termékadóról szóló 
2011. évi CIII. törvényben foglaltak 
figyelembe vételével. Ellen rzési 
szám: - a népegészségügyi f osztályok 
illetékességi területén megyénként 
minimálisan a büfével üzemel  
és/vagy áruautomatával rendelkez  
általános iskolák 10%-nak árukínálat 
vizsgálata 10 megye tekintetében- a 
népegészségügyi f osztályok 
illetékességi területén megyénként 
minimálisan a büfével üzemel  és 
vagy áruautomatával rendelkez  
középiskolák 10%-nak árukínálat 
vizsgálata 10 megye tekintetében 

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

Ellen rzési id szak: 
2018.március 1. - 
december 31.                                                                                                                                                                                            

folyamatos
Helyszíni 
ellen rzés

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

a népegészségügyi termékadóról 
2011.évi CIII.tv.

121 Kozmetikum

Hazai, kozmetikumot 

el állító cégek teljes 
körű komplex 
ellen rzése

A 1223/2009/EK rendeletben és a 
246/2013. (VII.2.) Korm. rendeletben 

el írt kötelezettségek, továbbá az 
MSZ EN ISO 22716:2007 

Kozmetikumok Helyes gyártási 
gyakorlat (GMP) szabványban el írtak 
betartásának ellen rzése 
laborviszgálattal kiegészítve.
Kiemelten ellen rizend :
 - alapanyagok raktározása, 
min ségmeg rzési ideje, bizonylatok
 - összetétel változás nyomonkövetése 
a címkén és a CPNP-n
Az ellen rzés során gyártóhelyenként 
minimum 5 db termék fentiek szerinti 
ellen rzése.
Laboratóriumi vizsgálat: 
- gyártóhelyenként mininmum 1 db 
termék mikrobiológiai vizsgálata                                                                                                              
- gyártóhelyenként minimum 1 db 
felületr l vett minta mikrobiológiai 
vizsgálat céljából
- gyártóhelyenként minimum 1 db 
dolgozó kezér l vett minta 
mikrobiológiai vizsgálat céljából

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

ellen rzési id szak:
2018. március 1. -június 
15.

folyamatos
Helyszíni 
ellen rzés

1223/2009/EK rendeletben és a 
kozmetikai termékekr l szóló  
246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet

Ellen rzési 
szempontrendszer 

alapján



122 Kozmetikum

Forgalomban lév  
kozmetikai termékek 
címke ellen rzése

Megyénként minimum 10 db termék 
ellen rzése az 
1223/2009/EKrendeletnek, valamint a 

246/2013. (VII.2.) rendeletnek való 
megfelelés szempontjából. Kiemelten 
ellen rizend : - CPNP bejelentés - 
magyar nyelvű címke megléte- 
harmadik országból származó 
termékek esetén a címkén szerepel-e a 
felel s személy neve és elérhet sége

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

Ellen rzési id szak: 
2018. március 1 - 
december 31. folyamatos

Helyszíni 
ellen rzés

1223/2009/EK rendelet, és a 
kormetikai termékekr l szóló 
246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet

Forgalmazott 

kozmetikum 

jelentési tábla

123 Kozmetikum

"Forgalmazás 
befejezése" 
nyilatkozat alapján 
lezárt ügyekben 
szerepl  kozmetikai 
termékek ellen rzése

A jogszabályi el írásoknak nem 
megfelel  termékinformációs 
dokumentációk ellen rzése kapcsán 
indult eljárások során esetenként az 
ügyfél eláll a kozmetikai termék 
forgalmazásától. Ilyen esetben az 
OTH az eljárást lezárja.  Ezen 
termékeket tartalmazó nyilvántartás 
az intraneten elérhet . 
Ezen termékek ellen rzése; 
forgalmazás észlelése esetén az OTH 
soron kívüli értesítése.

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

Ellen rzési id szak:
folyamatos

folyamatos
Helyszíni 
ellen rzés -

124 Kozmetikum
Felel s személy 
adatbázis 

A forgalomban lév  kozmetikai 
termékek címkéjén feltüntetett 
magyarországi „felel s személy”-ek 
adatainak megküldése.

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

Ellen rzési id szak: 
2018. január 1.- 
december 31.

folyamatos
Helyszíni 
ellen rzés



125
Település- és környezet-
egészségügy

A természetes 
fürd helyek, 
fürd vizekkel 
kapcsolatos egyes 

hatósági feladatok 
kiemelt kezelése

a) Az üzemeltetni kívánt fürd helyek 
listájának szezon el tti megyei 
összesített jelentésének megküldése a 
kozegeszseg@oth.antsz.hu e-mail 

címre. 
b) Jogszabályban el írt ütemterv 
szerinti laboratóriumi vízmin ségi 
vizsgálatok elvégzésének és a jelentés 
megtörténtének ellen rzése. 
c) Ütemterven kívüli (rövid távú 
szennyezési eseményhez, rendkívüli 
helyzet fennállásához kapcsolódó 
vagy rendkívüli, ütemterven kívüli) 
minták és rövidtávú szennyezési és 
rendkívüli helyzet esemény jelentése, 
egyidejűleg a 
kozegeszseg@oth.antsz.hu és a 
vizminoseg@oki.antsz.hu e-mail 

címre. 
d) Nyilvánosság bevonásával 
kapcsolatos szöveges, illetve a 
Természetes fürd helyek szezonzáró 
táblázatos jelentés megküldése 
egyidejűleg a 
kozegeszseg@oth.antsz.hu és a 
vizminoseg@oki.antsz.hu e-mail 

címre.

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

a) 2018. május 31. 
b) folyamatos 

c) azonnal és 
folyamatosan 

d) 2018. november 15.

folyamatos
Helyszíni 
ellen rzés

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a 

természetes fürd vizek min ségi 
követelményeir l, valamint a 
természetes fürd helyek 
kijelölésér l és üzemeltetésér l

126 Járványügy
Egészségügyi 
kártev k elleni 
védekezés ellen rzése

Tetvességi vizsgálatok végzése az eltetvesedés veszélyének fokozott mértékben kitett közösségekben (közegészségügyi szempontból hiányosan ellátott, zsúfolt tömegszállás, állandó és id szakos munkásszállás, egyéb hasonló jellegű csoportos szálláshely). Gyermekközösségekben – kiemelten az általános iskolákban –, az iskola vezetése vagy az iskolaorvos/véd n  kérésére a fejtetvesség megszüntetése érdekében a fejtetves gyermekek kezelésében történ  közreműködés.

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

2018. január 1.  - 
december 31. ellen rzési 
id szakban 
folyamatosan.

2018. január 1.  - 
december 31.

Helyszíni 
ellen rzés 18/1998.(VI.3.) NM rendelet

127
Élelmezés- és 
táplálkozás-egészségügy

Országos diétás 
étkeztetés felmérése

Aközétkeztetésrevonatkozótáplálkozá
s-

egészségügyiel írásokrólszóló37/2014
. (IV. 30.) EMMI rendeletben 

foglaltak diétás étkeztetés felmérése.

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

Ellen rzési idü szakban 
folyamatosan

2018. március 01- 
szeptember 01.

Helyszíni 
ellen rzés

A közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi 
el írásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelet



128
Élelmezés- és 
táplálkozás-egészségügy

Joger s határozattal 
kitiltott étrend-
kiegészít  
készítmények 
ellen rzése

Azétrend-kiegészít kr l szóló 
37/2004.(IV.26.)EszCsM rendeletben 

foglalt hatáskörbe tartozó  joger s 
határozattal forgalomból kitiltott 
étrend-kiegészít  készítmények 
ellen rzése

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

Ellen rzési idü szakban 
folyamatosan

2018. március 01- 
december 31. 

Helyszinin 

ellen rzés

A közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi 
el írásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelet

129 Kozmetikum

Fodrász szolgáltatást 
nyújtó egységek 
ellen rzése

A1223/2009/EKrendeletbenésa246/20
13.(VII.2.)Korm.rendeletbenel írt 
kötelezettségek ellen rzése.

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

Ellen rzési idü szakban 
folyamatosan

2018. március 01- 
december 15. 

Helyszinin 

ellen rzés

A 1223/2009/Ekrendeletben és a  
kozmetikai termékekr l szóló  
2246/2013.(VII.2.)Korm.rendelet

130 Kozmetikum

Web áruházak 
próbavásárlással 
egybekötött 
ellen rzése

A web áruházakban értékesített 
kozmetikai készítmények ellen rzése 
a 1223/2009/EK rendeletnek, 

valaminta 

246/2013.(VII.2)Korm.rendeletnek 

való megfelelés szempontjából.

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

Ellen rzési idü szakban 
folyamatosan

2018. március 01- 
december 31. 

Internetes 

felületen történ  
ellen rzés

A webáruházakban értékesített 
kozmetikai készítmények 
ellen rzése a 1223/2009/EK 
rendeletnek, valamint a  kozmetikai 

termékekr l szóló  246/2013. 
(VII.2.) Korm. 

rendelet246/2013.(VII.2)Korm.rende

let

131

Klímaváltozás és 
környezeti 
egészséghatás elemzés

A h ségriasztásokhoz 
kapcsolódó 
egészséggel 
összefügg  
intézkedések 
felmérése

A 2000-f nél nagyobb településeken 
az önkormányzatok által szervezett 
illetve ad-hoc jelleggel végrehajtott 
egészséggel kapcsolatos intézkedések 
felmérése az OTFHÁT Környezet-
ésTáplálkozás-egészségügyi 
F osztálya által összeállított 
elektronikus kérd ívek alapján.

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

Ellen rzési idü szakban 
folyamatosan

2018. augusztus 31- 

október 31. 

Kérd ívek 
kitöltése és 
elemzése

OTH kiemelt munkatervi feladatok 

2018-ra

132
Település- és környezet-
egészségügy

Küls  téri 
leveg min séggel 
kapcsolatos feladatok

Az illetékességi területükön 
el forduló, a lakosság egészségét 
közvetlenül érint  küls  téri 
leveg min séget érint  problémákkal, 
panaszokkal (különös tekintettel a 
hosszabb idejű útlezárások PM10 
szennyezettségre gyakorolt hatására) 
kapcsolatos rendkívüli események 
kezelése, intézkedések 
dokumentálása.

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

Ellen rzési idü szakban 
folyamatosan

2018. január 1 - 
december 31

Események 
dookumentálása

OTH kiemelt munkatervi feladatok 

2018-ra



133
Település- és környezet-
egészségügy

Bels  téri 
leveg min séggel 
kapcsolatos feladatok

Az illetékességi területükön 
el forduló bels  téri leveg min séget 
érint  bejelentések, lakossági 
panaszok, rendkívüli események 
kezelése

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

Ellen rzési idü szakban 
folyamatosan

2018. január 1 - 
december 31

Események 
dookumentálása

OTH kiemelt munkatervi feladatok 

2018-ra

134 Járványügy Hűt ltároló kapacitás 
felmérése

Az életkorhoz kötött véd oltásokat 
végz  egészségügyi szolgáltatók 
hűt tároló kapacitásának felmérése 
kérd ív segítségével, illetve helyszíni 
ellen rzés lefolytatásával.

Szeged Járási Hivatal 
Népegészségügyi 
Osztály illetékességi 
területe (Szeged, 
Mórahalom és 
Kistelek járás 
területén lév  
egységek)

Ellen rzési idü szakban 
folyamatosan

2018. február 01- 
december 31

Kérd íves 
felmérés és 
helyszíni szemle

OTH kiemelt munkatervi feladatok 

2018-ra

1 Beiktatva: 2018. július 12.


