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1.

Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt 
célcsoportot képező interneten forgalmazott 
potencianövelő és interneten, üzletben, vagy 
fitnesz teremben forgalmazott zsírégető (fogyást 
elősegítő) termékek jelölésének és célzott 
laboratóriumi vizsgálatának elvégzése

1 1 Intézkedés járási hatáskör
Összesítést és beküldést a 
Népegészségügyi Főosztály végzi

2.
Iskolabüfék, áruautomaták árukínálatának 
vizsgálata

6 6 Intézkedés járási hatáskör
Összesítést és beküldést a 
Népegészségügyi Főosztály végzi

3. Óvodák közegészségügyi felmérése 173 102 Intézkedés járási hatáskör
Összesítést és beküldést a 
Népegészségügyi Főosztály végzi

4.
Web áruházak próbavásárlással egybekötött 
ellenőrzése (Szempilla növesztő kozmetikai 
készítmény) 

1 1 Intézkedés járási hatáskör
Összesítést és beküldést a 
Népegészségügyi Főosztály végzi

5.
Forgalomban lévő kozmetikai termékek címke 
ellenőrzése laborvizsgálattal kiegészítve 
(babapopsikrém/törlőkendő)

7 7 Intézkedés járási hatáskör

Összesítést és beküldést a 
Népegészségügyi Főosztály végzi. A 
laborvizsgálatra az NNK nem jelölte 
ki a FMKH-t.

6.
Középfokú oktatási intézmények
kollégiumainak közegészségügyi-járványügyi
ellenőrzése

10 10 Intézkedés járási hatáskör
Összesítést és beküldést a 
Népegészségügyi Főosztály végzi

7.
A természetes fürdőhelyekkel, fürdővizekkel 
kapcsolatos hatósági ellenőrzés

16 31 1db kötelezés határozatban
 A kémiai biztonsággal összefüggő jogszabályok 
megsértése (2000. évi XXV. Tv. 19. § (2) bek.)

Laboratóriumi vizsgálatok 
megtörténtek.

8.
A szezonálisan üzemelő medencés fürdőkkel 
kapcsolatos hatósági ellenőrzés

6 12
A járási népegészségügyi osztályokkal közösen 
végzett ellenőrzéseken feltárt hiányosságokra a járási 
népegészségügyi osztályok intézkedtek.

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

Laboratóriumi vizsgálatok 
megtörténtek. A Népegészségügyi 
Főosztály szezonálisan és 
folyamatosan üzemelő medencés 
fürdőket ellenőrzött, több esetben a 
járási népegészségügyi osztályokkal 
közösen. A csak szezonálisan 
üzemelő fürdők ellenőrzési 
időszakban történő ellenőrzésének 
összesítést és beküldését a Főosztály 
elvégezte.

Népegészségügyi Főosztály
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9.
Ivóvízszolgáltató vízműrendszerek hatósági
ellenőrzése

15 22 11 ellenőrzés eredményére határozati kötelezés

Ivóvízbiztonsággal, kémiai biztonsággal 
összefüggő jogszabályok megsértése (201/2001. 
(X.25.) Korm. rendelet 8. § (1), OTÉK 53. § (2) 
bek, 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes 
rendelet 19.§ (4), (6) bek., 2000. évi XXV. Tv. 
19. § (2) bek., 15. § (2) bek., 21. § (3), (4) bek.)

A Népegészségügyi Főosztály a 
hatáskörébe tartozó vízellátó 
rendszereket ellenőrizte.

10.

Részvétel a Forum REF-9 egységes ellenőrzési
projektben: a REACH engedélyezési
kötelezettségek betartásának ellenőrzése és
végrehajtása

3 3 Intézkedés járási hatáskör
Összesítést és beküldést a 
Népegészségügyi Főosztály végzi

11.

Kiskereskedelmi egységekben forgalmazott
veszélyes anyagok és keverékek, ezen belül
kifejezetten a fertőtlenítőszerek CLP rendelet
szerinti címkézésének ellenőrzése

30 14 Intézkedés járási hatáskör
Összesítést és beküldést a 
Népegészségügyi Főosztály végzi

12.
Online árusított veszélyes anyagok és
keverékek, valamint biocid termékek CLP
szerinti ellenőrzésének folytatása

6 13 Intézkedés járási hatáskör
Összesítést és beküldést a 
Népegészségügyi Főosztály végzi

13. REACH korlátozás ellenőrzése 2 2 Intézkedés járási hatáskör
Összesítést és beküldést a 
Népegészségügyi Főosztály végzi

14.
Biocid termékek jogszerű forgalmazhatóságának 
ellenőrzése

24 32 Intézkedés járási hatáskör
Összesítést és beküldést a 
Népegészségügyi Főosztály végzi

15.
Építőanyag kereskedések kémiai biztonsági
ellenőrzése

9 8 Intézkedés járási hatáskör
Összesítést és beküldést a 
Népegészségügyi Főosztály végzi

16.
Szociális intézmények, egészségügyi ellátók
kockázatértékeléssel egybekötött kémiai
biztonsági ellenőrzése

12 8 Intézkedés járási hatáskör
Összesítést és beküldést a 
Népegészségügyi Főosztály végzi

17. Kézfertőtlenítő szerek ellenőrzése 55 55 Intézkedés járási hatáskör
Összesítést és beküldést a 
Népegészségügyi Főosztály végzi

18. OKNE helyszíni kivizsgálás 0 9 Intézkedésre nem volt szükség
19. Védőoltásokkal kapcsolatos helyszíni ellenőrzés 0 8 Intézkedésre nem volt szükség
20. Szúnyogirtás helyszíni ellenőrzése 2 2 Intézkedésre nem volt szükség
21. Egynapos sebészetek higiénés, IC ellenőrzése 3 0 COVID-19 járvány miatt nem került ellenőrzésre
22. Hajléktalanszállók ellenőrzése 9 0 COVID-19 járvány miatt nem került ellenőrzésre
23. Dializáló állomások higiénés ellenőrzése 2 0 COVID-19 járvány miatt nem került ellenőrzésre
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24.
Fekvőbeteg-ellátó intézmények higiénés 
ellenőrzése

5 56
COVID-19 halmozódás miatt folyamatosan 
ellenőrzésre kerültek a fekvőbeteg ellátást nyújtó 
intézmények, rendelkező határozat 44 db

A fertőző betegségek és járványok megelőzése 
érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM 
rendelet 32.§ b), 35.§ (3)-(4), 
Az egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek 
szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 
szóló 20/2009. (VI.18.) EüM rendelet 9.§ a), 
10.§ b)

25.
Tetvességgel kapcsolatos hatósági tevékenység 
helyszíni ellenőrzése

3 0 COVID-19 járvány miatt nem került ellenőrzésre

26.
Egészségügyi kártevők elleni védekezés 
ellenőrzése

3 3 Intézkedésre nem volt szükség.

27.
Családvédelmi Szolgálatok működéséi 
feltételeinek vizsgálata

1 1 Intézkedésre nem volt szükség

28.
Családvédelmi Szolgálatok védőnői tevékenység 
vizsgálata

2 2 Intézkedésre nem volt szükség

29.
A fekvőbeteg ellátó osztályok gyógyszerelési 
tevékenységének ápolás szakfelügyeleti 
ellenőrzése

0 9 Intézkedésre nem volt szükség

406 417Népegészségügyi Főosztály összesen:

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
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1.
Társadalombiztosítási kifizetőhelyek 
egészségbiztosítási átfogó ellenőrzése

93 84 Kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztatók ellenőrzése.

Biztosítási jogviszonyok pontatlan jelentése,  a 
biztosítási jogviszonyok, illetőleg kizárólag 
egészségügyi ellátásra jogosult személyek 
jogosultsága megszűnése esetén a jelentés 
elmaradása. Az ellátások magasabb, illetőleg 
alacsonyabb összegben történt megállapítása.

2017. évben 8.1 milliárd, 2018. 
évben 9.4   milliárd, 2019. évben 11   
milliárd, 2020 évben 12.6 milliárd, 
2021 évben 14.5 milliárd forintot 
számoltak el a kifizetőhelyet 
fenntartó foglalkoztatók az E. Alap 
terhére. Az  ellenőrzéssel érintett 
foglalkoztatók elszámolásának 
jogszerűsége vizsgálata során nem 
tapasztaltunk jogsértést.                     
Ellenőrzés alá vont foglalkoztatóknál 
a  biztosítottak száma: 66.579 fő. Az 
vizsgált biztosítási jogviszonyok és 
kizárólag egészségügyi ellátásra 
jogosult személyek jogosultság 
vizsgálatainak száma: 42.291 
melyből 1.484 esetben állapítottunk 
meg jogsértést. Az eltérések 
rendezése  iránt intézkedtünk. A 
pénzbeli ellátások területén 3.532 
tétel vizsgálata során 73 tételnél 
állapítottunk meg jogsértést. Ebből 
50 esetben 547.770,-Ft összegben a 
biztosítottak részére alacsonyabb 
összegben került megállapításra az 
ellátás. 23 esetben viszont a 
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2.
Társadalombiztosítási kifizetőhelyek 
egészségbiztosítási záró ellenőrzése

4 10 Kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztatók ellenőrzése

Biztosítási jogviszonyok pontatlan jelentése, 
illetve a jogviszonyok megszűnése esetén a 
jelentés elmaradása.  Az ellátások magasabb, 
illetőleg alacsonyabb összegben történt 
megállapítása.

Az ellenőrzött biztosítási 
jogviszonyok száma: 11.022, 
melyből 31 esetben állapítottunk 
meg jogsértést.  Az eltérések 
rendezése  iránt intézkedtünk. A 
pénzbeli ellátások területén 285 tétel 
vizsgálata során 81 tételnél 
állapítottunk meg jogsértést. Ebből 6 
esetben a biztosítottak részére 
alacsonyabb összegben került 
megállapításra az ellátás, összesen 
64.295,-Ft összegben. 75 esetben 
viszont a biztosított részére 
magasabb összegben került az ellátás 
megállapításra, így 85.542,-Ft került 
jogalap nélkül kifizetésre és 
elszámolásra, melyre tekintettel a 
jogszerűen járó ellátások 
kiutalásáról, valamint a jogalap 
nélküli ellátás megtéríttetése iránt 
intézkedtünk.     

3.
Társadalombiztosítási kifizetőhelyek 
egészségbiztosítási téma ellenőrzése

0 3 Kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztatók ellenőrzése

Biztosítási jogviszonyok pontatlan jelentése, 
illetve a jogviszonyok megszűnése esetén a 
jelentés elmaradása. Az ellátások magasabb, 
illetőleg alacsonyabb összegben történt 
megállapítása. 

Ellenőrzés alá vont foglalkoztatók 
biztosítottjainak száma: 16.298 fő  A 
pénzbeli ellátások területén 2 tételnél 
állapítottunk meg jogsértést. Ebből 1 
esetben a biztosított részére 
alacsonyabb összegben került 
megállapításra az ellátás, összesen 
59.560,-Ft összegben. 1 esetben 
viszont a biztosított részére 
magasabb összegben került az ellátás 
megállapításra, így 8.070,-Ft került 
jogalap nélkül kifizetésre és 
elszámolásra, melyre tekintettel a 
jogszerűen járó ellátás kiutalásáról, 
valamint a jogalap nélküli ellátás 
megtéríttetése iránt intézkedtünk.  
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4.
Társadalombiztosítási kifizetőhelyek 
egészségbiztosítási cél ellenőrzése

0 48 Kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztatók ellenőrzése.

Biztosítási jogviszonyok pontatlan jelentése, 
illetve a jogviszonyok megszűnése esetén a 
jelentés elmaradása. Az ellátások magasabb, 
illetve alacsonyabb összegben történt 
megállapítása. Adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésének elmulasztása.

Ellenőrzés alá vont foglalkoztatók 
biztosítottjainak száma: 71.036 fő 
Az ellenőrzött biztosítási 
jogviszonyok száma: 7.403, melyből 
112 esetben állapítottunk meg 
jogsértést. Az eltérések rendezése  
iránt intézkedtünk.  A pénzbeli 
ellátások területén 2 tételnél  
állapítottunk meg az ellátások 
vonatkozásában jogsértést. Ebből 1 
esetben a biztosított részére 
alacsonyabb összegben került 
megállapításra az ellátás, összesen 
24.415,-Ft összegben. 1 esetben 
viszont a biztosított részére 
magasabb összegben került az ellátás 
megállapításra, így 8.070,-Ft került 
jogalap nélkül kifizetésre és 
elszámolásra, melyre tekintettel a 
jogszerűen járó ellátás kiutalásáról, 
valamint a jogalap nélküli ellátás 
megtéríttetése iránt intézkedtünk. 

5.
Társadalombiztosítási kifizetőhelyek 
egészségbiztosítási instruáló ellenőrzése

0 1
Kifizetőhelyet létesített foglalkoztató patronáló 
ellenőrzése.

Biztosítási jogviszonyok pontatlan jelentése, 
illetve a jogviszonyok megszűnése esetén a 
jelentés elmaradása. 

Ellenőrzés alá vont foglalkoztató 
biztosítottjainak száma: 103 fő Az 
ellenőrzött biztosítási jogviszonyok 
száma: 118, melyből 15 esetben 
állapítottunk meg jogsértést. Az 
eltérések rendezése  iránt 
intézkedtünk.  

6.
Kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók 
egészségbiztosítási cél ellenőrzése

0 3
Kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztató 
ellenőrzése.

Biztosítási jogviszonyok pontatlan jelentése, 
nem megfelelő jogviszony elbírálás, illetve a 
jogviszonyok megszűnése esetén a jelentés 
elmaradása. Pénzbeli ellátás iránti  kérelem 
határidőn túl történő megküldése az 
egészségbiztosítási feladatokat ellátó 
Kormányhivatal részére, továbbá a kérelmek 
átvételét hitelt érdemlő módon igazolni nem 
tudták.   

Az ellenőrzött biztosítási 
jogviszonyok száma: 10, melyből 3 
esetben állapítottunk meg jogsértést. 
Az eltérések rendezése  iránt 
intézkedtünk.  

7.
Egészségbiztosítási ellenőrzés ügyirati 
eljárásokban

0 27
Egyedi egészségbiztosítási ügyekben a tényállás 
tisztázásához rendelkezésre álltak a szükséges adatok.

 Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének 
elmulasztása.

Felvett jegyzőkönyvek száma: 57 db. 
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8. Nyugdíjbiztosítási ellenőrzés ügyirati eljárásokban 0 3306

Egyedi nyugdíjbiztosítási ügyekben lefolytatott ún. 
ügyirati eljárások eredményeképpen tisztázásra illetve 
beszerzésre kerültek a nyugdíj, illetve adategyeztetési 
ügyek elintézéséhez szükséges adatok.

Biztosítási jogviszony, szolgálati idő, valamint 
kereseti, jövedelmi adatok hiánya 
(adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének 
elmulasztása), illetve hibás közlése a korabeli 
adatszolgáltatásokban.

 3250 db jegyzőkönyv készült. Az 
összes ügyirati megkeresésből 1548 
db kapcsolódott adategyeztetési 
ügyhöz. Az ügyiratok vizsgálata 
során összesen  1491 esetben 
állapítottunk meg jogsértést. 

9.
Társas vállalkozások nyugdíjbiztosítási átfogó 
ellenőrzése

20 10

Tervezett ellenőrzések eredményeképpen a 
2008.01.01-től 2020.12.31-ig terjedő időszak átfogó 
ellenőrzésére került sor.

Biztosítási jogviszony, szolgálati idő, valamint 
kereseti, jövedelmi adatok hiánya 
(adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének 
elmulasztása), illetve hibás közlése a korabeli 
adatszolgáltatásokban.

10 db jegyzőkönyv készült

10.
Egyéni vállalkozók nyugdíjbiztosítási átfogó 
ellenőrzése

20 10

Tervezett ellenőrzések eredményeképpen a 
2008.01.01-től 2020.12.31-ig terjedő időszak átfogó 
ellenőrzésére került sor.

Biztosítási jogviszony, szolgálati idő, valamint 
kereseti, jövedelmi adatok hiánya 
(adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének 
elmulasztása), illetve hibás közlése a korabeli 
adatszolgáltatásokban.

10 db jegyzőkönyv készült

11.
Mezőgazdasági őstermelők nyugdíjbiztosítási 
átfogó ellenőrzése

10 7

Tervezett ellenőrzések eredményeképpen a 
2008.01.01-től 2020.12.31-ig terjedő időszak átfogó 
ellenőrzésére került sor.

Biztosítási jogviszony, szolgálati idő, valamint 
kereseti, jövedelmi adatok hiánya 
(adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének 
elmulasztása), illetve hibás közlése a korabeli 
adatszolgáltatásokban.

7 db jegyzőkönyv készült

12.

Foglalkoztatók nyugdíjbiztosítási ügyekben 
szükséges adatokat tartalmazó munkaügyi és 
bérokmányainak megőrzésére vonatkozó előírások 
betartására irányuló célellenőrzése

0 81

Figyelemfelhívás a 2018. december 23-ától hatályos 
iratmegőrzési szabályok betartására, az iratőrzés 
formájának és helyének megállapítása, 
nyilvántartásba vétele.

Iratmegőrzéssel kapcsolatos szabályok 
megsértése.

81 db foglalkoztatói nyilatkozat az 
iratmegőrzési szabályok betartásáról, 
az iratőrzés formájáról és helyéről.

147 3590
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
összesen:
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Fejér Megyei Kormányhivatal ellenőrzési jelentése a 2021. évben lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról

1.
Az építőipari ágazatban működő munkáltatók 
foglalkoztatási gyakorlatának vizsgálata

31 31

Munkaügyi bírság vagy figyelmeztetés szankciót, 
illetve hiányosság megszüntetésére kötelező vagy 
jogsértést megállapító intézkedést tartalmazó 
határozat.

Bejelentés nélküli foglalkoztatás,  munkaidőre, 
munkabérre vonatkozó szabályok megsértése.

Nem kerültek meghatározásra

2.

A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége 
érdekében a foglalkoztatásukra vonatkozó alapvető 
szabályok érvénye juttatására - különös tekintettel 
a harmadik országbeli állampolgárok szabálytalan 
foglalkoztatására - irányuló akcióellenőrzés  

52 52

Munkaügyi bírság vagy figyelmeztetés szankciót, 
illetve hiányosság megszüntetésére kötelező vagy 
jogsértést megállapító intézkedést tartalmazó 
határozat.

Bejelentés nélküli foglalkoztatás,  munkaidőre, 
munkabérre vonatkozó szabályok megsértése.

Nem kerültek meghatározásra

3.

A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet, 
valamint takarítási tevékenységet végző 
munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának 
célvizsgálata

36 36

Munkaügyi bírság vagy figyelmeztetés szankciót, 
illetve hiányosság megszüntetésére kötelező vagy 
jogsértést megállapító intézkedést tartalmazó 
határozat.

Bejelentés nélküli foglalkoztatás,  munkaidőre, 
munkabérre vonatkozó szabályok megsértése.

Nem kerültek meghatározásra

4.
Építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata - 
munkavédelem

20 20
Munkavédelmi bírság vagy figyelmeztetés szankciót, 
illetve hiányosság megszüntetésére kötelező 
intézkedést tartalmazó határozat.

Kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatási 
rend, orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének 
megléte, egészséget nem veszélyeztető 
biztonságos munkavégzéshez szükséges 
feltételek biztosítása

Nem kerültek meghatározásra

5.
Saját kezdeményezésű célvizsgálat - 
munkavédelem

13 13
Munkavédelmi bírság vagy figyelmeztetés szankciót, 
illetve hiányosság megszüntetésére kötelező 
intézkedést tartalmazó határozat.

Kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatási 
rend, orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének 
megléte, egészséget nem veszélyeztető 
biztonságos munkavégzéshez szükséges 
feltételek biztosítása

Nem kerültek meghatározásra

6.
Saját kezdeményezésű célvizsgálat - foglalkoztatás-
felügyelet

24 24

Munkaügyi bírság vagy figyelmeztetés szankciót, 
illetve hiányosság megszüntetésére kötelező vagy 
jogsértést megállapító intézkedést tartalmazó 
határozat.

Bejelentés nélküli foglalkoztatás,  munkaidőre, 
munkabérre vonatkozó szabályok megsértése.

Nem kerültek meghatározásra

7. Foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzések 373 422

Munkaügyi bírság vagy figyelmeztetés szankciót, 
illetve hiányosság megszüntetésére kötelező vagy 
jogsértést megállapító intézkedést tartalmazó 
határozat.

Bejelentés nélküli foglalkoztatás,  munkaidőre, 
munkabérre vonatkozó szabályok megsértése.

Nem kerültek meghatározásra

8. Munkavédelmi hatósági ellenőrzések 116 116
Munkavédelmi bírság vagy figyelmeztetés szankciót, 
illetve hiányosság megszüntetésére kötelező 
intézkedést tartalmazó határozat.

Kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatási 
rend, orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének 
megléte, egészséget nem veszélyeztető 
biztonságos munkavégzéshez szükséges 
feltételek biztosítása

Nem kerültek meghatározásra

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
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9.

Munkahelyteremtől beruházás támogatása  - 
amennyiben 2021. évben meghirdetésre kerül - a 
pályázatokat érintően döntés előtti helyszíni 
szemle, az elszámolásra benyújtott bizonylatok, 
kifizetések ellenőrzésé, valamint a folyamatban 
lévő támogatások esetében a vállalt beruházás 
fenntartási és foglalkoztatási kötelezettség 
teljesítésének ellenőrzése

9 9
Visszakövetelő határozat. A jogosulatlanul felvett 
támogatás visszafizetésre került. 

  Hatósági szerződés megszegése. A kétéves 
foglalkoztatási kötelezettség csak részben 
teljesült.

A Támogató a foglalkoztatási 
kötelezettség, illetve a fenntartási 
kötelezettség teljesítéséről szóló 
beszámoló megküldését követően 
hatósági ellenőrzést folytat a 
kedvezményezettnél. 

10.
Magán-munkaközvetítő és munkaerő-kölcsönző 
tevékenység jogszabályi feltételének vizsgálata

7 7
 Figyelemfelhívás a nyilvántartásba vételi szám üzleti 
kapcsolatokban, illetve hirdetésekben történő 
feltüntetésével kapcsolatban.  

Jogsértést nem állapítottunk meg. Nem kerültek meghatározásra

11.

"Munkásszállások kialakítása" elnevezésű 
központi munkaerőpiaci  program keretében a 
támogatási igény  benyújtását követő helyszíni 
ellenőrzés (amennyiben szükséges), továbbá a 
nyújtott támogatások esetén a benyújtott szakmai 
és pénzügyi beszámolók ellenőrzése (a beruházás 
határidőben történő befejezésének ellenőrzése, 
bérleti szerződések megkötésének  ellenőrzése, a 
meghatározott létszámú álláskeresőkre vonatkozó 
foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének 
ellenőrzése, bizonylatok ellenőrzése)

a megjegyzést 
lásd: az 

ellenőrzések 
eredménye  

cellában

0

Megjegyzés: előre nem volt tervezhető az 
ellenőrzések száma, tekintettel arra, hogy a 
kormányhivatal felterjesztését követően a 
támogatásról a foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter döntött. Fejér megyében a felterjesztett 
támogatási igények egyike sem kapott pozitív 
támogatási döntést, így nem keletkezett hatósági ügy 
ezen eszköz tekintetében.

Nem releváns Nem releváns

12.

Közfoglalkoztatás eszközrendszerének ellenőrzése, 
amely kiemelten irányul a beérkezett előzetes 
tervekre, kérelmekre és az ezek alapján megkötött 
hatósági szerződésekre, valamint a szerződésekben 
és azok mellékleteiben vállalt/előírt kötelezettségek 
betartására, teljesítésére 

8 8

Javaslat hatósági szerződés módosítására. 
Hiánypótlásra történő felszólítás, illetve 
figyelemfelhívás történt. Garantált közfoglalkoztatási 
bér átsorolás kezdeményezése.

Közfoglalkoztatási bér megállapítására 
vonatkozó szabály megsértése.

A BM elvárása az országos 
közfoglalkoztatási programok 
esetében évente az adott megyében a 
közfoglalkoztatásban résztvevők 
létszámának 10%-át érintő ellenőrzés 
végrehajtása. A tervezés ennek 
megfelelően havonta történik. Fejér 
megyében 2021. évben az országos 
közfoglalkoztatási programok 
szerződésben tervezett összlétszáma: 
299 fő volt. Az ellenőrzésben érintett 
létszám: 277 fő, amely a 
foglalkoztatott létszám 92,6%-a.
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13.

Vállakozóvá válás támogatás ellenőrzése, 
amennyiben 2021. évben kiírásra kerül, tőke 
juttatás esetén eszközbeszerzés, annak 
nyilvántartása, vállalkozói tevékenység folytatása

a megjegyzést 
lásd: az 

ellenőrzések 
eredménye  

cellában

0

Megjegyzés: az  „Álláskeresők vállalkozóvá válását 
elősegítő munkaerőpiaci program Fejér megyében” 
elnevezésű megyei munkaerőpiaci program 2021. 
október 18. napján indult el Fejér megyében. 
Tekintettel a támogatáshoz kapcsolódó jogszabályi 
feltételek teljesítésére, Hatósági szerződések 
megkötésére a kérelem + üzleti terv 2021. december 
6. napjáig történő benyújtást majd értékelést követően 
került sor. Tekintettel arra, hogy a tőkejuttatás 
előlegként történő kifizetését követő 180. napig kell 
elszámolnia a Kedvezményezettnek a  beruházott 
eszközökről, így a hatósági ellenőrzés legkorábban 
ezt követően kezdődhet meg. A megyében a 
Kedvezményezettek mindegyike egyéni vállalkozó. A 
Hatósági szerződések megkötéséhez az alábbi 
feltételek teljesülése szükséges volt:
- hatósági  nyilvántartásba történő bejegyzés
- valamennyi fizetési számlájára inkasszó
- amennyiben a tevékenység megkívánja, hatósági 
engedély.
A támogatásban részesülő ügyfelek mindegyike 
teljesítette a rá vonatkozó feltételeket, az Egyéni 
Vállalkozók Nyilvántartásában is ellenőrzésre 
kerültek.

Nem releváns Nem releváns

14.

Az alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak 
képzése című, GINOP 6.1.1-15 kiemelt projekt 
keretében megvalósuló közfoglalkoztatás 
teljesülésének az ellenőrzése 

10 10
A tovább foglalkoztatási kötelezettség, valamint az 
átlagos statisztikai állományi létszám megtartása 
megvalósult. 

Az ellenőrzés során nem állapítottunk meg 
jogsértést

Nem kerültek meghatározásra

15.

Soron kívüli, előre nem tervezhető ellenőrzések, 
melynek során kivizsgálásra kerül hatáskört érintő 
közérdekű bejelentés, panasz, illetve az 
álláskeresési járadék megállapításához szükséges 
igazolólap kiadásának elmulasztása miatti 
ellenőrzés, továbbá egyéb, a társhatóságok általi 
megkeresések soron kívüli ellenőrzése

4 4

Panasz kivizsgálása, tájékoztató levél megküldése. A 
panasz nem volt megalapozott. A közérdekű 
bejelentések kivizsgálását mellőztük, tekintettel arra, 
hogy a közérdekű bejelentő által tett olya ismételt 
bejelentés volt, ami már kivizsgálásra került, illetve a 
panaszos a sérelmezett tevékenységről való 
tudomásszerzéstől számított 10 év után terjesztette elő 
panaszát. Pest Megyei Kormányhivatal megkeresése 
munkáltató ellenőrzése és igazolólap beszerzése 
céljából. A az ellenőrzés eredménytelenül zárult a cég 
kényszertörlése miatt.

Az ellenőrzés során nem állapítottunk meg 
jogsértést

Nem kerültek meghatározásra
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16.

Munkahelymegőrző támogatásnál a tovább 
foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének 
vizsgálata, valamint az átlagos statisztikai 
állományi létszám megtartására vállalt 
kötelezettség ellenőrzése

4 4
A tovább foglalkoztatási kötelezettség, valamint az 
átlagos statisztikai állományi létszám megtartása 
megvalósult. 

Az ellenőrzés során nem állapítottunk meg 
jogsértést. 

Nem kerültek meghatározásra

17. GINOP 5.1.1-15 projekt 27 27

A projekt keretében nyújtott támogatások 
felhasználásának ellenőrzése, a hatósági 
szerződéskötés szabályszerűsége, a szerződésben 
foglalt kötelezettségek teljesítésének vizsgálata során 
részben jogsértést állapítottunk meg.

Bérköltségtámogatási hatósági szerződésben és 
ÁSZF-ben foglalt feltételek és kötelezettségek 

megszegése.

A támogatásról szóló Felhívás 
alapján: A bértámogatás esetében a 
kedvezményezettnek biztosítania kell 
a bértámogatást igénybe vevő 
vállalkozásoknál a támogatás 
megfelelő
felhasználásának és 
nyilvántartásának helyszíni 
(támogatások legalább 5%-ának 
erejéig) és dokumentum alapú 
ellenőrzését a támogatás 
igénybevétele és a támogatáshoz 
kapcsolódó tovább foglalkoztatási 
kötelezettség időszakában. .

18. GINOP 5.2.1-14 projekt 21 21

A projekt keretében nyújtott támogatások 
felhasználásának ellenőrzése, a hatósági 
szerződéskötés szabályszerűsége, a szerződésben 
foglalt kötelezettségek teljesítésének vizsgálata során 
részben jogsértést állapítottunk meg.

Bérköltségtámogatási hatósági szerződésben és 
ÁSZF-ben foglalt feltételek és kötelezettségek 

megszegése.

A támogatásról szóló Felhívás 
alapján: A bértámogatás esetében a 
kedvezményezettnek biztosítania kell 
a bértámogatást igénybe vevő 
vállalkozásoknál a támogatás 
megfelelő
felhasználásának és 
nyilvántartásának helyszíni 
(támogatások legalább 5%-ának 
erejéig) és dokumentum alapú 
ellenőrzését a támogatás
igénybevétele és a támogatáshoz 
kapcsolódó tovább foglalkoztatási 
kötelezettség időszakában.
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19.
GINOP-5.3.10-VEKOP-17_csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás támogatás

15 15
A jogosulatlanul felvett támogatást visszakövetelő 
határozat. A jogosulatlanul felvett támogatás 
visszafizetésre került.  

A munkavállaló nem felelt meg a támogatás 
nyújtásának jogszabályi feltételének. 

A támogatásról szóló Felhívás 
alapján: A GINOP-5.3.10-17 
konstrukció megvalósítójának 
biztosítania kell a támogatást 
igénybe vevő vállalkozásoknál a 
támogatás megfelelő 
felhasználásának és
nyilvántartásának helyszíni 
(támogatások legalább 5%-ának 
erejéig) és dokumentum alapú
ellenőrzését a támogatás 
igénybevétele időszakában. 

20.
GINOP-5.3.10-VEKOP-17_ágazati bértámogatás
megjegyzés: A 2021. év folyamán az ágazati 
bértámogatás új programbesorolást kapott

a megjegyzést 
lásd: az 

ellenőrzések 
eredménye  

cellában

0

A 2021. év folyamán az ágazati bértámogatás új 
programbesorolást kapott. Az új program az "Ágazati 
bértámogatás a COVID-19 járvány munkaerőpiaci
hatásainak kezelésére" elnevezésű GINOP-10.1.1. 
számú projekt lett. Az ITM részéről a támogatási 
kérelem benyújtása 2021. október 25. 9.00 – 2021. 
november 10. 12:00 között volt lehetséges. A projekt 
fizikai befejezésének meg kell történnie legkésőbb 
2022. március 31-ig. 
Tekintettel arra, hogy az ágazati bértámogatás 
keretében-, a támogatás jogszerű felhasználásának és 
a létszámtartási kötelezettség teljesülésének vizsgálata 
az 1007 db támogatott munkáltató 5.189 fő 
munkavállalója esetében a 2021. évben elhúzódott, 
így a hatósági ellenőrzés lebonyolítása 2022. évre 
tevődik át, legkésőbb a projekt fizikai befejezésének 
időpontjáig.

Nem releváns

A támogatásról szóló Felhívás 
alapján: A GINOP-10.1.1-21 
konstrukció megvalósító 
konzorciumának biztosítania kell a 
támogatást igénybe vevő 
vállalkozásoknál a támogatás 
felhasználásának ellenőrzését az 
alátámasztó dokumentumok alapján 
a támogatások összegének legalább 
5%-ának erejéig a támogatás 
igénybevétele és elszámolása 
időszakában. 

21.
a Foglalkoztatási Osztályok által az NFA-ból 
nyújtott 2019. évben megállapított  lakhatási 
támogatások ellenőrzése 

3 3 Lakhatási támogatást jogszerűen vették igénybe.
Az ellenőrzés során nem állapítottunk meg 
jogsértést. 

Nem kerültek meghatározásra.
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22.
GINOP-5.3.16-VEKOP-20 - kutatók és fejlesztők 
innovációs bértámogatása

2 2
A munkaadó jogosult volt a támogatásra és a 
támogatással kapcsolatban a határozatban 
foglaltaknak eleget tett.

Az ellenőrzés során nem állapítottunk meg 
jogsértést. 

A támogatásról szóló Felhívás 
alapján: A GINOP-5.3.16-VEKOP-
20 konstrukció megvalósító 
konzorciumának biztosítania kell a 
támogatást igénybe vevő 
vállalkozásoknál a támogatás 
felhasználásának ellenőrzését az 
alátámasztó dokumentumok alapján 
a támogatások összegének legalább 
5%-ának erejéig a támogatás 
igénybevétele és elszámolása 
időszakában.

734 783

1.
1998-2004 évek hazai forrásból támogatott 
beruházásai (ültetvénytelepítés, építési 
beruházások)

1 0
Nem érkezett a Magyar Államkincstártól megkeresés, 
ezért nem került sor az ellenőrzésre.

2. Hegyközségek törvényességi felügylete 10 12
Az ellenőrzés során nem tártunk fel 
szabálytalanságot.

3. Étkezési és ipari mák ellenőrzése 25 26
Az ellenőrzés során nem tártunk fel 
szabálytalanságot.

4. Gyümölcs ültetvények
30

500
554

203 termelő 554 parcelláját szemléztük a nyár 
folyamán. A helyszíni szemlék alapján 196 hatósági 
bizonyítványt adtunk ki, melyek alapján 19 parcella 
nem jogosult a termeléshez kötött közvetlen 
támogatásra.

5. Kárenyhítési kérelmek ellenőrzése 300 420

1735 parcellát érintő 420 kárbejelentés ellenőrzése 
alapján 74 elutasító határozat adtunk ki, mivel a 
káresemény Mkk tv. szerinti teljesülése nem volt 
igazolható.

6. Vis Maior bejelentések ellenőrzése 30 8

11 vis maiorra vonatkozó megkeresés érkezett 
osztályunkra, mely alapján 8 helyszíni szemlét 
végeztünk, 3 esetben a korábbi ellenőrzések alapján 
döntöttünk. 6 esetben állapítottuk meg vis maior 
esemény bekövetkeztét, 4 esetben nem volt 
megállapítható és 1 elutasító döntés született.

7.
Vadazonosító jel felhasználásának ellenőrzése 
(13000 db krotália)

77 0 A járvány helyzet miatt elmaradt.

8. Vadászati napló ellenőrzése 30 2
Az ellenőrzés alapján egy vadászatra jogosultat 
eltiltottunk a vadászati tevékenység gyakorlásától.

Valótlan adatokat rögzítettek a vadászati 
naplóban.

Agrárügyi Főosztály

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 
összesen:
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9.
Éves vadgazdálkodási terv végrehajtásának 
ellenőrzése

77 1
Az ellenőrzés során nem tártunk fel 
szabálytalanságot.

10.
Éves vadgazdálkodási terv módosítás,  vadászati 
idény módosítás, illetve erdővédelmi kerítés építési 
kérelmek indokoltságának ellenőrzése

20 20
Az ellenőrzés során nem tártunk fel 
szabálytalanságot.

11. Társas vadászat ellenőrzése 15 1
Az ellenőrzés során nem tártunk fel 
szabálytalanságot.

12. Vadászatra jogosultak ellenőrzése 20 2
Az ellenőrzés alapján egy vadászatra jogosultat 
eltiltottunk a vadászati tevékenység gyakorlásától.

A vadászatra jogosult a vad és élőhely védelmi 
feladatait nem látta el.

13. Haltelepítések ellenőrzése
20

120
135

A helyszíni és adminisztratív ellenőrzések során nem 
tártunk fel szabálytalanságot.

14. Halászati őri naplók ellenőrzése 25 25
Az ellenőrzés során nem tártunk fel 
szabálytalanságot.

15.
Zöldség-Gyümölcs minőség/származás 
ellenőrzése, mélységi ellenőrzés a NAV-val, 
EKÁER készenléti rendszer üzemeltetése

Nem 
tervezhető

406
Zömében vonatkozó előírások szerinti állapot; elvétve 
nem megfelelő állapot

Minőségi kritériumoknak való nem megfelelés, 
nyomon követhetőség hiánya

16. Növényvédőszer kis/nagykereskedelem ellenőrzése 116 db 47
Zömében jogszabályszerű felhasználás; elvétve 
jogellenes felhasználás

17. Növényvédőszer felhasználás ellenőrzése
Nem 

tervezhető
42

Zömében jogszabályszerű felhasználás; elvétve 
jogellenes felhasználás

Engedélyköteles termék engedély nélküli 
felhasználása

18.
Növényvédőszer mintavétel beltartalmi 
szempontból

Nem 
tervezhető

12 Előírások szerinti állapot  -

19.
Zöldség-gyümölcs mintavétel radioanalitikai 
szempontból

Nem 
tervezhető

2 Előírások szerinti állapot  -

20.
Friss zöldség-gyümölcs analitikai mintavétele 
növényvédő szer maradék tartalom 
meghatározásához

Nem 
tervezhető

115
Zömében vonatkozó előírások szerinti állapot, elvétve 
nem megfelelő állapot

Vonatkozó előírások szerinti megengedett 
növényvédőszer maradék tartalomnál magasabb 
érték, engedélytől eltérő, vagy engedély nélküli 
felhasználás

21.
Mintavétel tárolt termény mikotoxin tartalom 
meghatározására 

Nem 
tervezhető

5
Zömében vonatkozó előírások szerinti állapot, elvétve 
nem megfelelő állapot

Csak takarmány célú felhasználásra alkalmas 
megállapítás

22.
Károsító specifikus vizsgálatok, károsító 
felderítések

Nem 
tervezhető

211
Zömében vonatkozó előírások szerinti állapot, elvétve 
nem megfelelő állapot

Egyéb nem zárlati károsító jelenléte

23. Faiskolai lerakatok ellenőrzése 60 db 27 Előírások szerinti állapot  -

24. Gyümölcs és szőlőiskolák ellenőrzése 11 db 10
Zömében vonatkozó előírások szerinti állapot, elvétve 
nem megfelelő állapot

Vizsgálatköteles nem zárlati károsító jelenléte

25. Díszfaiskolák ellenőrzése 13 db 12 Előírások szerinti állapot  -
26. Erdészeti csemetekert ellenőrzése 5 db 8 Előírások szerinti állapot  -

27. Export növény egészségügyi vizsgálatok
Nem 

tervezhető
429

Zömében vonatkozó előírások szerinti állapot, elvétve 
nem megfelelő állapot

Hiányos dokumentáció

28.
Növény útlevél köteles termékek szántóföldi 
ellenőrzése

Nem 
tervezhető

25 Előírások szerinti állapot  -

29.
Raktározott termények növény egészségügyi 
ellenőrzése

Nem 
tervezhető

1 Előírások szerinti állapot  -
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30.
Megrendelésre történő vetőmag előállító területek 
növényegészségügyi szemléje

Nem 
tervezhető

65
Zömében vonatkozó előírások szerinti állapot, elvétve 
nem megfelelő állapot

Területi mentesség igény miatti nem megfelelés

31. Parlagfű felderítés, (szántóföldi, légi)
Nem 

tervezhető
106

Zömében jogellenes állapot, elvétve előírások szerinti 
állapot

Az ellenőrzés időpontjában virágzó 
parlagfűállomány 

32.
Károsító és kórokozó felderítés, zárlati 
intézkedések

Nem 
tervezhető

36 Előírásoknak nem megfelelő állapot Zárlati károsító fertőzöttség

33.
Szúrópróbaszerű import növényegészségügyi 
ellenőrzések

Nem 
tervezhető

0  -  -

34. Panaszbejelentések kivizsgálása
Nem 

tervezhető
34

Áttétel; jogsértés megállapítása; zömében 
jogszabályszerű állapot

Jogellenes tevékenység végzése

35. Kölcsönös megfeleltetési ellenőrzések
Nem 

tervezhető
21 Jogszabályszerű állapot; jogsértés Hiányzó talajvizsgálati eredmény

36. Humuszmentés és humusz elszámolás ellenőrzése
Nem 

tervezhető
16 Előírások szerinti állapot -

37. Termésnövelő anyagok ellenőrzése
Nem 

tervezhető
40 Jogszabályszerű állapot; jogsértés Nem megfelelő beltartalom

38.

Talajvédelmi hatósági engedélyesek ellenőrzése 
(szennyvíz, szennyíziszap, szennyvíziszap-
komposzt, hígtrágya, mezőgazdasági és nem 
mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék 
termőföldi elhelyezése, tereprendezés, talajjavítás, 
talajvédelmet szolgáló műszaki létesítmények és 
beavatkozások)

30 30 Engedély szerint folytatott tevékenység -

39.
Nitrátérzékeny területen mezőgazdasági 
tevékenységet folytató gazdálkodók ellenőrzése

90 90
Zömében jogszabályszerű állapot; elvétve jogellenes 
állapot

Hiányzó talajvizsgálati eredmény

40. Talajvédő termőföldhasználat ellenőrzése 9 9 jogszabályszerű állapot  -

41. Eredeti állapotba történő helyreállítás ellenőrzése
Nem 

tervezhető
25

Zömében megfelelő helyreállítás; elvétve ismételt 
időpont megadása, újbóli munkák előírása

Nem megfelelően elvégzett helyreállítás

42.
Agrár-környezetgazdálkodási célprogram 
ellenőrzések

Nem 
tervezhető

23
Zömében előírások szerinti állapot; elvétve nem 
megfelelő állapot

Lejárt engedélyokiratú növényvédőszer 
felhasználása

43. Vis Maior bejelentések ellenőrzése
Nem 

tervezhető
2

Zömében előírások szerinti állapot; elvétve nem 
megfelelő állapot

Bejelentésben szereplő vizsgálandó kultúra 
hiánya

44. Borászati üzemek ellenőrzése 11 21 Megfelelő
45. Alkoholos italok előállításának ellenőrzése 10 13 Megfelelő
46. Monitoring mintavétel (bor+alkoholos ital) 80 54 Folyamatban van
47. Vetőmagforgalmazás ellenőrzése 30 31 Egy esetben hatósági eljárás indítása Alkalmatlan minőségű vetőmag forgalmazása
48. Kiszerelői tevékenység ellenőrzése 4 2 Problémamentes jogkövető magatartás

49.
Import és hazai előállítású vetőmagvak GMO-célú 
mintavétele

20 19 Egy tétel esetében fertőzöttség megállapítása Gmo-fertőzött vetőmag forgalmazása

50. Vetőmag üzemek komplex ellenőrzése 4 10 Problémamentes jogkövető magatartás
51. Automata mintavevő berendezések ellenőrzése 9 14 Problémamentes jogkövető magatartás
52. Burgonya vetőgumó tárolás ellenőrzése 2 3 Problémamentes jogkövető magatartás
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53. Vetőmaggal kapcsolatos reklamációk vizsgálata
Nem 

tervezhető
0

54. Ügyfél által megrendelt mintavételezés 150 45

55. Átruházott tevékenységek ellenőrzése
Nem 

tervezhető
33 Problémamentes jogkövető magatartás

56. Címke felhasználás ellenőrzése, selejtezés
Nem 

tervezhető
74 Problémamentes jogkövető magatartás

57. Szántóföldi ellenőrzés
Nem 

tervezhető
765

szántóföldi alkalmasság v alkalmatlanság 
megállapítása

58. Mintavételi ellenőrzés
Nem 

tervezhető
1699 1699 hatósági fémzárolási mintavétel

59. Erdészeti szap.anyaggal kapcsolatos ellenőrzés
Nem 

tervezhető
99 Forgalmazási ellenőrzés, minősítések, stb.

1079 5937

1.
TakarNet ellenőrzés Nem 

tervezhető
0

A járványhelyzetre tekintettel az ellenőrzés elmaradt, 
a koronavírus-fertőzés elkerülése érdekében nem 
valósult meg.

A járványhelyzetre tekintettel az 
ellenőrzés elmaradt, nem valósult 
meg

2.
A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő 
kötelezettségek ellenőrzése 

Nem 
tervezhető

0
A járványhelyzetre tekintettel az ellenőrzés elmaradt, 
a koronavírus-fertőzés elkerülése érdekében nem 
valósult meg.

A járványhelyzetre tekintettel az 
ellenőrzés elmaradt, nem valósult 
meg

3.
A termőföldet érintő hasznosítási, ideiglenes és 

mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése
Nem 

tervezhető
258

65 db ingatlan esetén, 72,9444 Ha területen 
hasznosítási kötelezettség  mulasztást tapasztaltunk,
5 db ingatlan esetén, 0,8198 Ha területen 
mellékhasznosítási kötelezettség mulasztást 
tapasztaltunk. 
15 esetben került sor a hasznosítási kötelezettségre 
adott határidő hosszabbítására. 
38 esetben került sor bírság kiszabására a hasznosítási 
kötelezettség elmulasztása miatt. 
7 ügyben a hasznosítási kötelezettség teljesítése még 
ellenőrzésre vár. 
128 ügyben megszüntettük az eljárásokat, mivel az 
ügyfelek felszólításunkra eleget tettek a 
kötelezettségüknek. 

Hasznosítási kötelezettség elmulasztása

Mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztása

Földhivatali Főosztály

Agrárügyi Főosztály összesen:
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4. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása
Nem 

tervezhető
127

66 esetben tapasztaltuk a parlagfű elleni védekezés 
elmulasztását, ezek adatait a növényvédelmi hatóság 
részére továbbítottuk és a parlagfű folt rögzítésre 
került a PIR rendszerében.
59 esetben jogsértést nem tártunk fel, parlag füvet 
nem találtunk, illetve a szemle idejére a gazdák a 
területeket parlagfűmentesítették. 
2 ügyben hasznosítási kötelezettség teljesítésére 
kötelezés volt.

Parlagfű virágbimbójának kialakulása 
megakadályozására vonatkozó jogszabályi 
kötelezettség elmulasztása

5.

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

Nem 
tervezhető

80

Az engedély nélküli hasznosítással kapcsolatosan a 
során az eredeti állapot helyreállításának ellenőrzése - 
az eredeti állapot helyreállítására irányuló - eljárás, 
ezért ellenőrzés nem volt indokolt.
6 esetben történt felszólítás eredeti állapot 
helyreállítására és bírság kiszabására. 
A termőföld más célú hasznosításának engedélyezése 
esetén kiszabott földvédelmi járulék esetén az 
ellenőrzött 8 esetben a fizetési kötelezettség 
teljesítésre került.
A termőföld más célú hasznosításának 
engedélyezéséről és részbeni engedély nélküli 
hasznosítás miatti utólagos engedélyezéséről szóló 12 
esetben, véglegesen megadott határozat esetén a 
fizetési kötelezettség teljesítésre került.
3 db hivatalból indított eljárás során az utólagos 
hozzájárulás megadásra került, a kiszabott 
földvédelmi járulék és birság befizetésre került. 
5 db eljárás még folyamatban van. 
termőföld végleges más célú hasznosításával 
kapcsolatos ügy 44 db volt, 2 db időleges más célú 
hasznosítással kapcsolatos ügy volt.

Az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó 
kötelezettség elmulasztása.

Engedély nélküli más célú hasznosítás.

Jogsértés nem került megállapításra.
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6.
A földhasználat bejelentésére vonatkozó 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 

Nem 
tervezhető

337

337 esetben került sor hivatalbóli eljárás indítására, 
ebből :
4 esetben művelési ág kivette történő változása miatti 
törlés; 
27 esetben tulajdonjog, haszonélvezeti jog, illetve 
földhasználati jogosultság egyéb okból történt 
megszűnése miatti törlés; 
59 esetben földhasználat lejárta miatti törlés, 
66 esetben az ingatlan adatváltozása miatti módosítás 
történt, 
181 esetben szólítottuk fel a tulajdonosokat illetve a 
földhasználókat a  földhasználat bejelentésére illetve 
változás bejelentésére vonatkozó kötelezettségük 
teljesítésére. A bejelentések benyújtása folyamatosan 
történik, szankció alkalmazására nem került sor

Jogszabályi kötelezettség elmulasztása. 
A földhasználati nyilvántartásba vételre irányuló 
bejelentési kötelezettség elmulasztása

7.
A művelési ág változás bejelentésére vonatkozó 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése

Nem 
tervezhető

126

44 db ingatlan esetében tapasztaltuk a művelési ág 
változás bejelentési kötelezettség elmulasztását.
A felszólításnak eleget téve a művelési ág változás 
átvezetése megtörtént.
23 esetben kérelemre indult meg a művelési ág 
változás bejelentési kötelezettség elmulasztásának 
ellenőrzése, melyből 4 esetben az erdészeti hatóság 
tette meg a bejelentést.
59 esetben az ellenőrzés során nem tártunk fel hibát.

Művelési ág változás bejelentésének 
elmulasztása és a változás módosításának 
bejelentés hiánya.
Jogsértés nem került megállapításra.
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8.

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

Nem 
tervezhető

1878

A földhasználati szerződések hatósági jóváhagyására 
irányuló eljárásban és a hatósági jóváhagyáshoz nem 
kötött szerződések alapján indult földhasználati 
nyilvántartásba vételre valamint a tulajdonjognak az 
ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésére irányuló 
eljárások során  a Földforgalmi törvényben 
meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások 
és tilalmak betartása munkafolyamatba épített módon 
vizsgálatra került. A tulajdonjognak az ingatlan-
nyilvántartásba való bejegyzésére irányuló eljárások 
esetében jogsértést nem tapasztaltunk.
A föld használatának hatósági átengedéséről szóló 
szerződések hatósági jóváhagyása során 68 esetben 
került sor a föld használatának törvénybe ütköző 
módon történő átengedése miatt a jóváhagyás 
megtagadására. 
A földhasználat nyilvántartásba vételére irányuló 
eljárások közül 82 esetben került sor a föld 
használatának a törvényben meghatározott szerzési 
vagy használati korlátozásba ütköző módon történő 
átengedése miatt a kérelem visszautasítására.
Az ellenőrzések során 1 esetben történt jogsértő 
állapot fennállásának megállapítása, a szerzési 
feltétel, vállalás megsértése miatt bírság kiszabása, 
mely bírósági úton került érvényesítésre. (Gyalog 
Zsolt)

Föld használatának törvénybe ütköző módon 
történő átengedése.
Földforgalmi törvényben meghatározott szerzési 
vagy földhasználati korlátozások átlépése.

9.

Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és 
mellékhasznosítási kötelezettségek, művelési ág 
változási kötelezettség, továbbá engedély nélküli 
más célú hasznosítások ellenőrzése

Nem 
tervezhető

464

464 földrészletre indítottunk eljárást, ebből 253 
esetben került sor bírság kiszabására a hasznosítási 
kötelezettség elmulasztása miatt. 12 esetben a 
hasznosítási kötelezettség teljesítése még ellenőrzésre 
vár. 128 esetben megszüntettük az eljárásokat, mivel 
az ügyfelek felszólításunkra eleget tettek a 
kötelezettségüknek. 68 esetben nem tártunk fel hibát.
Engedély nélküli más célú hasznosítás esetében a 
hivatalból indított 3 esetben az utólagos hozzájárulás 
megadásra került, a kiszabott földvédelmi járulék és 
birság befizetésre került.   

Termőföld hasznosítás hiánya (műveletlen terület)

0 1392Földhivatali Főosztály összesen:
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1. 

Az egyházi, magán  és a nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott köznevelési 
intézmény fenntartói tevékenységének 
törvényességi ellenőrzése

35 33

Lezárásra került ellenőrzések, jogsértés megállapítása 
nélkül lezárt: 22 db 
Felhívással zárult: 11 db
1 fenntartó szüneteltette az általa fenntartott 
intézményt,
1 fenntartó esetében nem került sor a törvényességi 
ellenőrzésre, mert az általa fenntartott intézmény 
törlésre került a nyilvántartásból, hatósági ellenőrzést 
követően.

A fenntartó nem értékelte az intézmény  
pedagógiai programjában meghatározott 
feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai 
munka eredményességét.
A fenntartó nem végezte el az intézmény 
pedagógiai programjának ellenőrzését, 
felülvizsgálatát. 

2.
A köznevelési intézmény jogszabályi feltételeknek 
megfelelő működésének hatósági ellenőrzése

20 14

Felügyeleti bírság kiszabása és kötelező határozat: 2 
db
A köznevelési intézmény nyilvántartásból való 
törlése: 1 db 
Lezárásra került ellenőrzések, jogsértés megállapítása 
nélkül: 11 db 
A többi köznevelési intézmény esetében nem került 
sor a helyszíni ellenőrzésre, a SARS-CoV2 járvány 
miatt. 

A köznevelési intézmény az alkalmazási 
feltételekre, a kötelező tanügyi nyilvántartások 
vezetésére és valódiságára vonatkozó 
rendelkezéseket, az osztály és csoportlétszámra, 
osztályozó vizsga megszervezésére vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket megsértette. 
I. Az intézmény tanügyigazgatási dokumentumai 
(SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program, 
naplók, törzslapok, térítési díj összesítők, 
bizonyítványok vezetése) nem feleltek meg a 
hatályos jogszabályokban foglaltaknak,  
Adatvédelmi Szabályzattal nem rendelkezett, 
nem tett eleget a tanügyigazgatási 
dokumentumok nyilvánosságra hozatala 
követelményének, valamint az intézményi 
közzétételi lista nyilvánosságra hozataláról sem 
gondoskodott. 
II. A tanulói jogviszony létesítésével összefüggő 
dokumentumokat  nem megfelelően kezelte. 
III. A pedagógusok alkalmazása és az azokkal 
összefüggő dokumentáció nem minden esetben 
felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, több 
esetben nem a jogszabályban rögzített képesítési 
feltételekkel alkalmazta munkavállalóit 
pedagógus munkakörben.
IV. Az intézmény több esetben megsértette az 
egy csoportban oktatható tanulók létszámára 

Hatósági Főosztály
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3.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
intézmények/szolgáltatók esetében annak 
ellenőrzése, hogy a működésük a jogszabályokban 
és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak 
megfelelő-e.  (A szociális gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013.(X.24.) Korm. 
rendelet 36.§ (1) bekezdése)

127 143

Lezárásra került ellenőrzések, jogsértés megállapítása 
nélkül, vagy az ellenőrzés során megállapított kisebb 
hiányosságot pótolták: lezárt: 76 db                                            
Kötelező határozat: 28 db                                                                                
Még le nem zárt ellenőrzések: 39 db                                             

I. A szolgáltató/intézmény a rá vonatkozó 
jogszabályban meghatározott személyi feltételt 
nem biztosította (pl.: a dolgozó szakképesítése 
nem felelt meg; nem került alkalmazásra 
pszichológus, fejlesztőpedagógus, nevelő, 
bölcsődei dajka; nem megfelelő létszámban 
alkalmaztak szakképzett ápolót, gondozót, 
mentálhigiénés munkatársat, családsegítőt, 
esetmenedzsert). A munkakörök jogszabály 
szerinti átsorolása nem történt meg.
II. A szolgáltató/ intézmény a rá vonatkozó 
jogszabályban meghatározott tárgyi feltételeket 
nem biztosította ( pl.: nem volt használható a 
fürdőszoba, megfelelő játékeszközök, 
berendezési tárgyak, hiányzott a bútorzat, 
balesetveszélyes volt a játszóudvar vagy a 
kerítés).  Továbbá egyre jellemzőbb, hogy a 
felújítási, karbantartási feladatokat nem tudják 
elvégezni, így az intézmények állaga, tárgyi és 
elhelyezési feltételi folyamatosan romlanak.
III. A szolgáltató/intézmény nem a 
jogszabályban meghatározott nyilvántartást, 
dokumentációt vezette, vagy annak tartalma 
hiányos volt; a térítési díjra vonatkozó döntések 
nem álltak rendelkezésre,  vagy nem voltak 
megfelelőek, vagy meg sem állapítottak 
intézményi térítési díjat; a megállapodások nem 

182 190

1.
Összevont építésfelügyeleti ellenőrzés a 312/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet 61. § (2) bekezdése alapján

4 4
Az ellenőrzésen feltárt hiányosságok pótlásra 
kerültek. Figyelmeztetések

Építési napló vezetési hiányosság, kiviteli tervtől 
eltérő kivitelezés 

2.
Építésfelügyeleti ellenőrzés a 312/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet 61. § (1) bekezdés a) pontja alapján

58 58
Az ellenőrzésen feltárt hiányosságok pótlásra 
kerültek. Figyelmeztetések

Építési napló vezetési hiányosság, kiviteli tervtől 
eltérő kivitelezés, kivitelezési jogosultság 
hiánya, felelős műszaki vezető szerződés hiánya 

3.
Építésfelügyeleti ellenőrzés távoli eléréssel a 
312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 61. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján

Nem 
tervezhető

37 Az ellenőrzésen feltárt hiányosságok pótlásra kerültek Jogsértést nem tapasztaltunk

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Hatósági Főosztály összesen:
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4.
Építésügyi hatósági ellenőrzés jókarbantartás 
ellenőrzése az 1997. évi LXXVIII. törvény 47.§ (2) 
g) pontja alapján

Nem 
tervezhető

255
Jókarbantartási kötelezési eljárások indítása, 
lefolytatása

A tulajdonosi jókarbantartás hiánya miatt baleset 
és/vagy életveszélyes épületek kialakulása

5.
Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés 
építésrendészet ellenőrzése a 312/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet 67. § (2) bekezdése alapján

Nem 
tervezhető

79 Építésrendészeti eljárások indítása, lefolytatása Épületek, építmények szabálytalan állapota

6.

Gazdaság fehérítési program keretében végzett 
távoli elérésű ellenőrzések (Miniszterelnökség 
Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkár - TKF-
23/220/2/2021 kelt.: 2021. 06.25.)

35 35
A távoli ellenőrzés során feltárt hiányosságok 
pótlásra kerültek

A pótlások végrehajtása után jogsértést nem 
tapasztaltunk

7.
Örökségvédelmi hatósági ellenőrzés - régészeti 
lelőhelyek ellenőrzése

8 27

8 védett régészeti lelőhely ellenőrzés, 6 összevont 
ellenőrzés, 8 régészeti lelőhely pontosítás, 2 új 
régészeti lelőhely azonosítása, 2 egyeztetés és egy 
bejelentés ellenőrzése valósult meg. 

Jogsértést nem tapasztaltunk

8.
Örökségvédelmi hatósági ellenőrzések - régészeti 
lelőhelyeken végzett kivitelezési tevékenységek 
ellenőrzése

Nem 
tervezhető

42

19 régészeti feltárás alatti ellenőrzés, 12 építési 
tevékenység közbeni ellenőrzés (melyből 6 épített 
régészeti örökségi elemmel volt kapcsolatos), 10 
régészeti szakfeladatok elmulasztásával és 1 
fémkereső engedély nélküli használatával kapcsolatos 
ellenőrzésre került sor.

Régészeti szakfeladatok elmulasztása miatt 9 
bírság került kiszabásra, 1 kiszabása pedig 
folyamatban van. Fémkereső engedély nélküli 
használata miatt is bírság kiszabására került sor. 

9.
Örökségvédelmi hatósági ellenőrzés - műemlékkel 
kapcsolatos ellenőrzése

12 14
5 kivitelezés közbeni ellenőrzésre és 9 egyéb hatósági 
ellenőrzésre került sor, melyből 4 esetben készült 
állapotfelmérő dokumentáció 

Egy helyreállítási kötelezéssel kiadott 
örökségvédelmi bírság, valamint egy 
jókarbantartásra kötelezés került kiadásra.

117 551Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály összesen:
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1.
Az online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú 
ellenőrzése

25 23 96 % kifogásolási arány
Hiányos és jogsértő tájékoztatások a 
webáruházakban

Nem kerültek meghatározásra

2.
Az interneten kapható "csodát ígérő termékeket" 
értékesítő webáruházak ellenőrzése

3 2 100 % kifogásolási arány
Megtévesztő tájékoztatás a termék 
tulajdonságairól

Nem kerültek meghatározásra

3.
Kuponos vásárlások ellenőrzése a hagyományos és 
az online kereskedelmi forgalomban

10 7 0 % kifogásolási arány Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

4.
Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési 
tevékenység ellenőrzése

Nem 
tervezhető

1 100 % kifogásolási arány
Megtévesztő tájékoztatás, nem bizonyított 
tényállítások a kereskedelmi kommunikációban

Nem kerültek meghatározásra

5.
Kereskedelmi egységek általános fogyasztóvédelmi 
ellenőrzése

225 228 64 % kifogásolási arány

Általános kereskedelmi feltételek hiánya 
(nyitvatartási idő hiánya, Vásárlók Könyvével 
kapcsolatos jogsértések, mérőeszköz nem 
hiteles), ártájékoztatással kapcsolatos 
hiányosságok,  tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmába ütköző tevékenységek (pl. 
magasabb árfelszámítás) 

Nem kerültek meghatározásra

6.
Fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése a húsvéti 
ünnep idején

45 9 33 % kifogásolási arány Eladási ár, egységár nem került feltüntetésre Nem kerültek meghatározásra

7.
A kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek 
nyári ellenőrzése

53 55
64 % vendéglátó kifogásolási arány,                                                      
20 % taxi kifogásolási arány

Ártájékoztatással kapcsolatos hiányosságok, 
általános kereskedelmi feltételek hiánya 
(nyitvatartási idő hiánya, Vásárlók Könyvével 
kapcsolatos jogsértések), tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköző 
tevékenységek (szűkmérés) 

Nem kerültek meghatározásra

8.
Fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése a 
karácsonyi ünnep idején

30 33 72 % kifogásolási arány

Ártájékoztatással kapcsolatos hiányosságok, 
általános kereskedelmi feltételek hiánya 
(nyitvatartási idő hiánya, Vásárlók Könyvével 
kapcsolatos jogsértések), tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköző 
tevékenységek (többletszámolás) 

Nem kerültek meghatározásra

9.
Fenntarthatósággal kapcsolatos kereskedelmi 
gyakorlatok ellenőrzése a hagyományos és az 
online kereskedelmi forgalomban (zöld állítások)

10 10 0 % kifogásolási arány Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

10.

A fiatalkorúak védelme érdekében  a dohányzás, 
illetve az alkoholfogyasztás visszaszorítását 
szolgáló jogszabályi rendelkezések 
érvényesülésének ellenőrzése

30 30 47 % kifogásolási arány
Fiatalkorú személy kiszolgálása alkohol tartalmú 
itallal vagy dohánytermékkel 

Nem kerültek meghatározásra

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály
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11.
A szavatossági és jótállási igények intézésének 
átfogó ellenőrzése a hagyományos és az online 
kereskedelmi forgalomban

50 57 56 % kifogásolási arány

Jótállási jegy nem került átadásra, vagy hiányos 
jótállási jegy átadása, megtévesztő tájékoztatás a 
fogyasztó jogairól, minőségi kifogás 
szabálytalan intézése

Nem kerültek meghatározásra

12.
A használtautók értékesítésének fogyasztóvédelmi 
szempontú ellenőrzése

10 10 70 % kifogásolási arány
Eltérő eladási ár feltüntetése a terméken és a 
kereskedelmi kommunikációban, eladási ár 
feltüntetésének hiánya

Nem kerültek meghatározásra

13.
Az elektronikus hírközlési szolgáltatók és a 
közszolgáltatók telefonos eléréssel működtetett 
ügyfélszolgálatainak és weboldalainak ellenőrzése

29 29 38 % kifogásolási arány

A fogyasztók jogszabályi követelményekhez 
képest hiányos tájékoztatása a telefonos 
ügyfélszolgálat hívásakor és/vagy a szolgáltató 
honlapján

Nem kerültek meghatározásra

14.
Az elektronikus hírközlési szolgáltatók és a 
közszolgáltatók panaszkezelésének vizsgálata

50 50 46 % kifogásolási arány
A fogyasztói panaszok intézési határidejére, a 
fogyasztó tájékoztatására vonatkozó jogszabály 
megsértése

Nem kerültek meghatározásra

15.
Bekötési vízmérők hitelesítési cseréjének 
vizsgálata 

2 2 50 % kifogásolási arány Bekötési vízmérő kicserélése nem valósult meg Nem kerültek meghatározásra

16.

A hagyományos és az online kereskedelmi 
forgalomban megtalálható játékok egész éven át 
tartó, laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 
ellenőrzése

4 4 0 % kifogásolási arány Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

17.

A hagyományos és az online kereskedelmi 
forgalomban megtalálható villamossági termékek 
egész éven át tartó, laboratóriumi vizsgálattal 
egybekötött ellenőrzése

Nem 
tervezhető

2 50 % kifogásolási arány Balesetveszélyes termék forgalmazása Nem kerültek meghatározásra

18.
A hagyományos és az online kereskedelmi 
forgalomban megtalálható FFP és egyszerű 
szájmaszkok piacfelügyeleti ellenőrzése

Nem 
tervezhető

28 61 % kifogásolási arány

Gyártó, importőr neve, címe vagy származási 
országa, illetve azonosító jelölés nem került 
feltüntetésre, CE jelölés nem megengedett 
használata, CE jelölés feltüntetésének hiánya, az 
egyéni védőeszköz csomagolásán típus-, tétel-, 
és sorozatszám nem került feltüntetésre

Nem kerültek meghatározásra

19.
Állandó és utazó vidámparkok üzemeltetési 
feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése

Nem 
tervezhető

16 31 % kifogásolási arány
Üzemeltetési napló hiánya 5 esetben, eszközök 
üzemeltetésével kapcsolatos jogsértések

Nem kerültek meghatározásra

20.
Kalandparkok üzemeltetési feltételeinek 
piacfelügyeleti ellenőrzése 

Nem 
tervezhető

1 0 % kifogásolási arány Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

21.
Szabadtéri kondiparkok és via ferráták 
(mászóösvények) üzemeltetési feltételeinek 
piacfelügyeleti ellenőrzése 

Nem 
tervezhető

48 69 % kifogásolási arány

Megfelelőségi Tanúsítvány száma nem került 
feltüntetésre, vagy hiányosan került 
feltüntetésre, a sporteszközökön a terhelhetőség, 
tanúsítványszám nem került feltüntetésre, a 
sporteszközök nem rendelkeztek adattáblával

Nem kerültek meghatározásra

22.
Aquaparkok üzemeltetési feltételeinek 
piacfelügyeleti ellenőrzése 

Nem 
tervezhető

8 0 % kifogásolási arány Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra
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23.
A nyári gyermektáborokban működő 
szórakoztatási célú berendezések üzemeltetési 
feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése

Nem 
tervezhető

43 0 % kifogásolási arány Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

24.
Játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek 
piacfelügyeleti ellenőrzése

Nem 
tervezhető

33 73 % kifogásolási arány
Időszakos ellenőrzés elmulasztása, előírt 
tartalmú tájékoztató tábla hiánya, nyilvántartás 
vezetésének a hiánya

Nem kerültek meghatározásra

25.

A hagyományos és az online kereskedelmi 
forgalomban megtalálható gyerekgondozási cikkek 
laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 
piacfelügyeleti ellenőrzése

2 2 0 % kifogásolási arány Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

26.
Csecsemő és kisgyermek ruházati termékek 
laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 
piacfelügyeleti ellenőrzése

Nem 
tervezhető

1 100 % kifogásolási arány Veszélyes ruházati termék forgalmazása Nem kerültek meghatározásra

27. Iskolaszerek laboratóriumi vizsgálata 1 1 0 % kifogásolási arány Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

28. Építési termékek piacfelügyeleti ellenőrzése
Nem 

tervezhető
10 70 % kifogásolási arány

Jelölési hiányosságok, teljesítménynyilatkozat 
nem került átadásra, teljesítménynyilatkozat 
tartalma nem megfelelő

Nem kerültek meghatározásra

29.
Villamossági termékek energiacímkézésének 
hagyományos és online kereskedelmi forgalomban 
történő piacfelügyeleti ellenőrzése 

Nem 
tervezhető

5 60 % kifogásolási arány
Energetikai címke hiányzik, illetve hiányos 
tartalmú

Nem kerültek meghatározásra

30.
Főzőlapok teljesítményfelvételének laboratóriumi 
vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése

3 10 10 % kifogásolási arány Magyar nyelvű használati útmutató hiányzott Nem kerültek meghatározásra

31.
Kül- és beltéri díszvilágítási füzérek és karácsonyi 
villamossági dekorációs termékek laboratóriumi 
vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése

1 1 0 % kifogásolási arány
Jogsértés a folyamatban lévő laboratóriumi 
vizsgálattól függően

Nem kerültek meghatározásra

32.
Díszvilágítású műfenyőfák laboratóriumi 
vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése

Nem 
tervezhető

1 0 % kifogásolási arány
Jogsértés a folyamatban lévő laboratóriumi 
vizsgálattól függően

Nem kerültek meghatározásra

33.
Fényforrások fényáramának és felvett 
teljesítményének laboratóriumi vizsgálattal 
egybekötött ellenőrzése

10 10 0 % kifogásolási arány Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

34.

Hazai és Safety Gate (RAPEX) termékbiztonsági 
adatbázisokban található veszélyes termékek 
keresése a hagyományos, valamint az online 
kereskedelemben

Nem 
tervezhető

39 3 % kifogásolási arány Nem biztonságos termék forgalmazása Nem kerültek meghatározásra

35.
Cigaretták kátrány, nikotin és szén-monoxid 
hozamának vizsgálata

2 2 0 % kifogásolási arány Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

36.
Szezonális termékek ellenőrzése a megtévesztő 
jelölés tükrében

3 5 0 % kifogásolási arány
Jogsértés a folyamatban lévő laboratóriumi 
vizsgálattól függően

Nem kerültek meghatározásra

37.
Kozmetikai termékek laboratóriumi vizsgálattal 
egybekötött ellenőrzése

3 3 33 % kifogásolási arány Hiányos jelölés Nem kerültek meghatározásra
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38.
Étrend-kiegészítők laboratóriumi vizsgálata a 
megtévesztő jelölés tükrében 

2 2 0 % kifogásolási arány Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

39.
Univerzális akkumulátortöltők laboratóriumi 
vizsgálata 

1 1 0 % kifogásolási arány Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

40.
100% pamut tartalmú, gyermek és felnőtt 
textiltermékek laboratóriumi vizsgálattal 
egybekötött ellenőrzése

2 2 0 % kifogásolási arány Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

41.
Napszemüvegek fény és UV áteresztésének 
laboratóriumi vizsgálata

1 1 100 % kifogásolási arány
A terméken feltüntetett kategória nem felelt meg 
a valóságnak, vezetéshez nem alkalmas

Nem kerültek meghatározásra

42.
Galvánelemek veszélyesanyag tartalmának 
laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése

2 2 0 % kifogásolási arány Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

43.
Légnedvesítők (aroma diffúzorok) laboratóriumi 
vizsgálattal egybekötött ellenőrzése

1 1 0 % kifogásolási arány Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

44.
Natúr- és biokozmetikai termékek 
fogyasztóvédelmi ellenőrzése AKCIÓTERV 2

Nem 
tervezhető

2 100 % kifogásolási arány Natúr jelző tisztességtelen használata Nem kerültek meghatározásra

45.
Natúr- és biokozmetikai termékek 
fogyasztóvédelmi ellenőrzése AKCIÓTERV

Nem 
tervezhető

5 0 % kifogásolási arány Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

46.
A reklámokra vonatkozó nyelvvédelmi előírások 
ellenőrzése

4 4 25 % kifogásolási arány
Idegen nyelvű reklám nem jelent meg magyar 
nyelven is

Nem kerültek meghatározásra

47.
Építőanyag kereskedelem fogyasztóvédelmi 
ellenőrzése - soron kívüli ellenőrzés 

Nem 
tervezhető

39 67 % kifogásolási arány

Általános kereskedelmi feltételek hiánya 
(Vásárlók Könyvével kapcsolatos jogsértések,  
üzlet nyitvatartási idő hiánya), ártájékoztatással 
kapcsolatos hiányosságok, tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköző 
tevékenységek (pl. magasabb árfelszámítás) 
jelölési hiányosságok 

Nem kerültek meghatározásra

48.
A magyar nyelvű használati útmutató meglétének 
ellenőrzése

Nem 
tervezhető

13 31 % kifogásolási arány Magyar nyelvű használati útmutató hiányzott Nem kerültek meghatározásra

49. Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét 
lehetővé tevő címke átadási szabályok betartásáról

Nem 
tervezhető

7 0 % kifogásolási arány Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

50. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásával 
összefüggő fogyasztóvédelmi ellenőrzés

Nem 
tervezhető

280 11 % kifogásolási arány
Kézfertőtlenítő hiánya, nem került tájékoztatás 
kihelyezésre arra vonatkozóan, hogy hány 
vásárló tartózkodhat az üzletben

Nem kerültek meghatározásra

51.
Közúti forgalomban részt vevő járművek 
közlekedésbiztonsági ellenőrzése

4000 1358
19 jegyzőkönyv került felvételre, amelynek 
eredményeképpen műszaki vizsgálatra berendelés 
volt és közigazgatási eljárás indult

Jármű műszaki alkalmatlanság Nem kerültek meghatározásra

52.
Közúti forgalomban áru- és személyszállításhoz 
szükséges engedélyek ellenőrzése

2400 706
30 db szabálytalanság került felvételre
és minden esetben közigazgatási eljárás indult

Engedély-kivonat nélküli személyszállítás,
menetokmány helytelen kitöltés

Nem kerültek meghatározásra

53.
Közúti forgalomban résztvevő járművek 
környezetvédelmi ellenőrzése

2200 787
5 jegyzőkönyv került felvételre,
műszaki vizsgálatra berendelés történt és minden 
esetben közigazgatási eljárás is indult

Jármű környezetvédelmi alkalmatlanság Nem kerültek meghatározásra
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54.
Közúti forgalomban résztvevő járművek rakomány 
rögzítésének ellenőrzése

2100 823
Az ellenőrzések során szabálytalanságok
nem kerültek feltárásra

Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

55.
Közúti forgalomban részt vevő, veszélyes áru 
szállítását végző járművek ellenőrzése

67 27
Az ellenőrzések során szabálytalanságok
nem kerültek feltárásra

Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

56. Hétvégi forgalomkorlátozás ellenőrzése 65 7
Az ellenőrzések során szabálytalanságok
nem kerültek feltárásra

Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

57.
Közúti forgalomban részt vevő járművek 
mérethatárának, össztömegének és 
tengelyterhelésének ellenőrzése 

550 167
101 db jegyzőkönyv került felvételre, mindegyik 
esetben közigazgatási eljárás indult

Megengedett legynagyobb össztömeg túllépés Nem kerültek meghatározásra

58.
Közúti forgalomban részt vevő járművek menetíró 
berendezésének vizsgálata

1500 574
2 jegyzőkönyv került szabálytalanság miatt felvételre,
mind a 2 esetben közigazgatási eljárás indult

Menetíró készülék hiánya Nem kerültek meghatározásra

59.
Közúti forgalomban részt vevő járművek 
személyzetének vezetési- és pihenő idejenek 
ellenőrzése

18500 8150
47 munkanap esetén került szabálytalanság feltárásra, 
melynek eredményeképp 2 közigazgatási eljárás 
indult

Vezetési- és pinehőidőre vonatkozó szabályok 
be nem tartása

Nem kerültek meghatározásra

60.

Személyszállító és árufuvarozó vállalkozások 
jogkövető magatartásának ellenőrzése 
(közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, 
üzemeltetési, vezetési- és pihenőidők, hétvégi 
forgalomkorlátozás szabályainak vizsgálatával) 
telephelyen

22 22 6 db közigazgatási eljárás indult
Járműegység letöltési kötelezettségének 
elmulasztása, menetokmány hiányos kitöltése

Nem kerültek meghatározásra

61.
Járműfenntartó vállalkozások ellenőrzése 
telephelyen

25 39
19 esetben került hiányosság feltárásra 
(jegyzőkönyvben figyelmeztetés)

Az alkalmazott mérőeszköz kalibrálása lejárt,
a tanúsítási kötelezettségnek nem tettek eleget

Nem kerültek meghatározásra

62.
Regisztrált bontó és hulladékkezelő vállalkozások 
ellenőrzése telephelyen

11 11
1 esetben került hiányosság feltárásra 
(jegyzőkönyvben figyelmeztetés)

Megbízási szerződésben foglaltak be nem tartása Nem kerültek meghatározásra

63.
Tanúsító szervezetek (műszaki vizsgáló állomások) 
ellenőrzése telephelyen

264 47 1 esetben közigazgatási eljárás kezdeményezése Téves adatrögzítés Nem kerültek meghatározásra

64. Menetíró szerelőműhelyek ellenőrzése telephelyen 12 29
2 esetben került hiányosság feltárásra 
(jegyzőkönyvben figyelmeztetés)

Az alkalmazott mérőeszköz hitelesítése lejárt, 
szakmai képesítés hiánya

Nem kerültek meghatározásra

65.
Pótalkatrész és tartozékgyártók, felújítók és 
forgalmazók ellenőrzése

4 4
Az ellenőrzések során szabálytalanságok
nem kerültek feltárásra

Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

66.
Járműklíma-berendezés javítók (feltöltők) 
ellenőrzése telephelyen

8 13
Az ellenőrzések során szabálytalanságok
nem kerültek feltárásra

Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra

67.

Két- vagy három kerékű járműveket és négykerekű 
motorkerékpárokat, mezőgazdasági és erdészeti 
járműveket, azok alkatrészeit és tartozékait gyártó, 
gyártót képviselő, importőr és forgalmazó 
vállalkozások piacfelügyeleti ellenőrzése

5 12
Az ellenőrzések során szabálytalanságok
nem kerültek feltárásra

Nem történt jogsértés Nem kerültek meghatározásra
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68.
A 45. számú (Székesfehérvár - Sárbogárd) 
vasútvonal közúti-vasúti átjáróinak 
forgalombiztonsági felülvizsgálata 

20 19
Hiányosságok megszüntetésére kötelező határozat 
kiadása

16 db vasúti átjárókban a "csökkentett rálátási 
háromszög" nem volt biztosítva, növényzet 
takarása miatt,                                                                                                                  
3 db vasúti átjáróban a közúti jelzőtáblák 
hiányoztak     

Nem kerültek meghatározásra

69.

Az üzemanyagtöltő állomásokon használt 
üzemanyagmérők, tartályok, tartályszintmérő 
eszközök, gépjármű-gumiabroncsnyomás mérő 
eszközök vizsgálata, valamint a kereskedelmi 
elárusítóhelyeken használt mérlegek, súlyok 
vizsgálata

Nem 
tervezhető

8
2 db mérőeszköz nem felelt meg a  mérésügyi 
előírásoknak                                                                                                        
10 % kifogásolási arány

Kötelező hitelesítésű mérőeszköz használata 
hitelesítés nélkül, valamint üzemi hibahatárnál 
nagyobb hibájú mérőeszköz használata

Nem kerültek meghatározásra

70.

Veszélyes folyadék és olvadék tárolására szolgáló 
tartályok, valamint felvonók és mozgólépcsők 
kötelező biztonságtechnikai vizsgálatai 
elvégzésének ellenőrzése.

Nem 
tervezhető

109

felvonók tekintetében 18 esetben jogsértés történt                             
20 % kifogásolási arány
veszélyes folyadékok esetén 1 esetben történt 
jogsértés                                                                                                                   
5 % kifogásolási arány

18 kötelezettség teljesítésének elmulasztása,
1 engedély nélküli telepítés

Nem kerültek meghatározásra

32367 14090

1.
Egységes környezethasználati engedély helyszíni 
ellenőrzése

68 72

5 db bírságolási eljárás lefolytatása; 5 db kötelezés 
kiadására irányuló eljárás lefolytatása; 1 db 
végrehajtási eljárás lefolytatása; 6 db figyelmeztetés 
és felhívás a jogszabálysértő állapot megszüntetésére

Nem megfelelő adatszolgáltatás; engedélyben 
előírtaktól eltérő működés; engedélyben előírt 
kötelezettség nem teljesítése

2.
Gépjárműbontó, járműfenntartó szervezetek 
ellenőrzése

6 6
További eljárások megindításának vizsgálata 
szükséges

Engedélyben előírt kötelezettség nem teljesítése

3. Előre nem nevesített helyszíni ellenőrzések 89 58

2 db bírságolási eljárás lefolytatása; 2 db kötelezés 
kiadására irányuló eljárás lefolytatása; 1 db 
figyelmeztetés és felhívás a jogszabálysértő állapot 
megszüntetésére

Engedélyhez kötött tevékenység engedély nélkül 
való végzése; engedélyben előírtaktól eltérő 
működés; jogszabálysértő állapot; 
jogszabálysértő tevékenység, mulasztás

4.
Közérdekű bejelentések alapján indított előre nem 
tervezett ellenőrzés

50 685
9 db bírságolási eljárás lefolytatása; 306 db kötelezés 
kiadására irányuló eljárás lefolytatása; 82 db 
végrehajtási eljárás lefolytatása; 

Engedélyhez kötött tevékenység engedély nélkül 
való végzése; engedélyben előírtaktól eltérő 
működés; jogszabálysértő állapot; 
jogszabálysértő tevékenység, mulasztás; 
elhagyott hulladék jogellenes elhelyezése

5.
Hatósági határozatban előírt adatszolgáltatás 
ellenőrzése

729 867

9 db bírságolási eljárás lefolytatása; 17 db kötelezés 
kiadására irányuló eljárás lefolytatása; 47 db 
végrehajtási eljárás lefolytatása; 33 db figyelmeztetés 
és felhívás a jogszabálysértő állapot megszüntetésére

Engedélyhez kötött tevékenység engedély nélkül 
való végzése; engedélyben előírtaktól eltérő 
működés; jogszabálysértő tevékenység, 
mulasztás

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály összesen:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
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6.
LM, FAVI adatlap és hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos adatszolgáltatás ellenőrzése

2189 2573
63 db figyelmeztetés és felhívás a jogszabálysértő 
állapot megszüntetésére

Nem megfelelő adatszolgáltatás; jogszabályban 
előírt kötelezettség nem vagy nem megfelelő 
teljesítése

7. Földvárak természetvédelmi ellenőrzése 5 14 Az ellenőrzések során jogsértést nem tártak fel

3136 4261

1. 
Az üzletszerűen folytatott társasház- kezelő 
tevékenység ellenőrzése

7 5 2 db folyamatban (hiánypótlás, adat pontosítás) Jogsértés nem került megállapításra

2.
Kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet folytató 
vállalkozások fogyasztóvédelmi ellenőrzése 
(egyszerűsített ár ellenőrzés)

15 10
Az ármegjelőlések a jogszabályban előírt 
feltételeknek megfeleltek.

Jogsértés nem került megállapításra

22 15

1.
A járási hivatal illetékességéhez tartozó temetők 
(köztemetők) fenntartásával és üzemeltetésével 
összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése

10 10 Az ellenőrzések során jogsértést nem tapasztaltunk.

2.

A Dunaújvárosban társasház-kezelői és 
ingatlankezelői tevékenységet folytatók körében a 
tevékenység üzletszerűen történő végzésének és a 
bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése.

57 57 Az ellenőrzések során jogsértést nem tapasztaltunk.

3.
Ideiglenes védelmi intézkedések betartásának 
ellenőrzése (144/2021. (III.27) Korm. Rend)

0 33 Az ellenőrzések során jogsértést nem tapasztaltunk.

4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 3

Az ellenőrzött közfoglalkoztatási ügyek kapcsán az 
eljárásrendben és hatósági szerződésben foglaltaknak 
való megfelelőség vizsgálata során a dokumentációt 
rendben találtuk.

A programok megvalósítása során hatósági 
intézkedés kezdeményezésére okot adó mértékű  
előírás megszegését nem tapasztaltuk. 
Támogatás megszüntetésére, illetve 
visszakövetelésre okot adó körülményt sem 
tártunk fel.

Az éves kötelezettségvállalás 
összegének 10%-át lefedte.

5.
Az egyéni vállalkozás jogszerű gyakorlásához 
szükséges szakképesítések, bejelentések, 
engedélyek, igazolások meglétének vizsgálata.

10 10 Jogszerű működés: 10 db
Ellenőrzési terv alapján építőipari 
tevékenységek ellenőrzése.

6.
Az egyéni vállalkozás jogszerű gyakorlásához 
szükséges szakképesítések, bejelentések, 
engedélyek, igazolások meglétének vizsgálata.

1 Jogsértő működés: 1 db

Az ügyfél az ellenőrzésen nem jelent meg, az 
iratbemutatást nem végezte el vagy az 
elektronikus ügyintézés alapján, e-papíron 
keresztül nem küldte be a szükséges 
dokumentumokat, így az egyéni vállalkozói 
tevékenység gyakorlása megtiltásra került.

Eseti jelleggel.

Dunaújvárosi Járási Hivatal

Bicskei Járási Hivatal

Bicskei Járási Hivatal összesen:

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
összesen:
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7.
A csapvíz ólomkockázatának felmérése 
gyermekintézményekben

az NNK által 
fejlesztett 

ólomkockázat
i térkép 
alapján 

elvégzésre 
került 160 
intézmény 
ellenőrzése

az NNK által 
fejlesztett 

ólomkockázat
i térkép 
alapján 

elvégzésre 
került 160 
intézmény 
ellenőrzése

A Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztálya illetékességi területén található 
gyermekintézmények (bölcsődék, óvodák, általános 
iskolák, bentlakásos gyermek- és szociális 
intézmények (14 év kor alatt)) ólomkockázatának 
ellenőrzése során magas és nagyon magas kockázatú 
gyermekintézmény nem került észlelésre, intézkedés 
megtétele nem vált szükségessé. 

Jogsértést nem tapasztaltunk.

8.
Gyógyászati amalgám felhasználásában érintett 
fogászati ellátást nyújtó szolgáltatók igazgatási 
célú szakfelügyeleti ellenőrzése             

47 47 Intézkedésre nem volt szükség. Jogsértést nem tapasztaltunk.

9.

A kistérségi járóbeteg szakrendelőkben (azaz a 
nem kórházakhoz integrált rendelőkben) a 
kardiológi-, a sebészeti- és az urológiai 
egységekben  a személyi, tárgyi, szakmai 
környezeti feltételek és a dokumentáció ellenőrzése                           

2 2 Intézkedésre nem volt szükség. Jogsértést nem tapasztaltunk.

10.

 Védőnők által jelentett halva születési, 
csecsemőhalálozási, gyermek-halálozási esetekkel 
kapcsolatos védőnői tevékenység szakfelügyeleti 
ellenőrzése

8 8

Intézkedésre okot adó szakmai hiányosságokat a 
szakfelügyeleti ellenőrzés nem tárt fel egyik esetben 
sem. A vizsgált körzetekben a védőnők a vonatkozó 
jogszabályoknak és szakmai szabályoknak 
megfelelően látták el feladatukat.

11.

A területi, az iskolai és a vegyes körzetekben 
ellátott gondozottak létszámának szakfelügyeleti 
felülvizsgálata  normál és fokozott gondozás 
szerint

43 43

A szakfelügyelet során vizsgált fontosabb kritériumok 
és mutatók alapján 10 védőnői körzetben további 
intézkedésre van szükség, mert a személyes 
találkozást igénylő feladatellátás időráfordítása 
munkaórában jelentősen meghaladja az előírtakat.

12.
A gyermekágyas anya védőnői ellátásának 
szakfelügyeleti ellenőrzése

34 0
A járványügyi helyzet rosszabbodása miatt a témában 
jelezett szakfelügyeleti ellenőrzések elmaradtak.

13.
Az iskola védőnői éves munkaterv szakfelügyeleti 
ellenőrzése a főállású iskolavédőnőknél

9 9

Intézkedésre okot adó szakmai hiányosságokat a 
szakfelügyeleti ellenőrzés nem tárt fel egyik esetben 
sem. A vizsgált körzetekben a védőnők a vonatkozó 
jogszabályoknak és szakmai szabályoknak 
megfelelően látták el feladatukat.

14.
Körzetátadáshoz kapcsolódó szakfelügyeleti 
ellenőrzés

4 4

Intézkedésre okot adó szakmai hiányosságokat a 
szakfelügyeleti ellenőrzés nem tárt fel egyik esetben 
sem. A vizsgált körzetekben a védőnők a vonatkozó 
jogszabályoknak és szakmai szabályoknak 
megfelelően látták el feladatukat.
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15.
Tervezett intézeten kívüli szüléssel kapcsolatos 
védőnői feladatok ellenőrzése

4 4

Intézkedésre okot adó szakmai hiányosságokat a 
szakfelügyeleti ellenőrzés nem tárt fel egyik esetben 
sem. A vizsgált körzetekben a védőnők a vonatkozó 
jogszabályoknak és szakmai szabályoknak 
megfelelően látták el feladatukat.

16.

Fekvőbeteg ellátó egészségügyi intézményekben 
valamint a fogyatékosokat, pszichiátriai betegeket, 
időseket, gyermekeket ellátó bentlakásos 
otthonokban az egészségügyi kártevők elleni 
védekezés átfogó ellenőrzése. 

17 9

A feladat keretében kapott tájékoztató, illetve kérdőív 
maradéktalanul kiküldésre került a szolgáltatókhoz. A 
további helyszíni ellenőrzések a Covid-19 
megbetegedések miatt elmaradtak.

17.

Kézfertőtlenítés végrehajtásához szükséges 
adagolók, valamint az alkalmazott kézfertőtlenítő 
szerek rendelkezésre állásának ellenőrzése a 
háziorvosi és a házi gyermekorvosi rendelőkben 
(valamennyi háziorvosi, házi gyermekorvosi 
rendelő).

101 8
A rendelők mindegyike felszerelt, hiányosságot nem 
tapasztaltunk. A további helyszíni ellenőrzések a 
Covid-19 megbetegedések miatt elmaradtak.

18.

A COVID-19 járvány elleni védekezés keretében 
országosan előírt infekciókontroll 
óvintézkedésekre vonatkozó gyakorlat és a 
betegellátói tapasztalatok vizsgálata a háziorvosi 
alapellátásban

13 12

Önkitöltős kérdőív a háziorvosi alapellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatók számára (13 kijelölt 
szolgáltató) megküldésre került. A kijelölt 
szolgáltatók 12 esetben küldték vissza a kérdőívet, 
melyeket összesítettünk. A további helyszíni 
ellenőrzések a Covid-19 megbetegedések miatt 
elmaradtak.

19.
Háziorvosi és házi gyermekorvosi egészségügyi 
szolgáltatók általános higiénés jellemzőinek és 
infekciókontroll tevékenységének vizsgálata.

101 8

Az ellenőrzések során hiányosságot nem 
tapasztaltunk, infekciókontroll kézikönyvvel 
rendelkeznek a szolgáltatók.  A további helyszíni 
ellenőrzések a Covid-19 megbetegedések miatt 
elmaradtak.

20.

Alkohol tartalmú (etenol. Propanol, ikzopropil-
alkohol) kézfertőtlenítőszerek hatóanyag 
tartalmának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 
ellenőrzése

0 0 Feladatra kijelölt az FMKH Székesfehérvári JNO. 0

21.
 Biocid hatóanyagok jóváhagyásához kapcsolódó 
ellenőrzési feladat

8 25 Jogsértést nem tapasztaltunk. 0

22.
Alapfokú oktatási/nevelési intézmények kockázat 
értékelésével egybekötött kémiai biztonsági 
ellenőrzése

3 3 Tárolási és címkézési hiányosság 3-3 esetben.
Kémiai bizt. szóló 200. évi XXV. tv. 15.§                
1272/2008/EK r. III. cím (CLP)

23.
Szociális intézmények, egészségügyi ellátók 
kockázatértékeléssel egybekötött kémiai biztonsági 
ellenőrzése

4 3

Tárolási hiányosság: 2 esetben, kockázat elemzés 
hiányos: 2 esetben, veszélyes anyaggal/keverékkel 
végzett tevékenységben bekövetkező változás miatti 
bejelentés hiánya: 2 esetben, biztonsági adatlap nem 
megfelelő

Kémiai biztonságról szóló 200. évi XXV. tv. 
15§ , 20.§, 29.§    1907/2006/EK  rendelet 
(REACH) 31. cikk
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24. Összevont építésfelügyeleti ellenőrzésben részvétel 1 1 Jogsértést nem tapasztaltunk.

25.

Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt 
célcsoportot képező interneten forgalmazott 
potencianövelő és interneten, üzletben vagy fitnesz 
teremben forgalmazott zsírégető (fogyást elősegítő, 
vagy kifejezetten sportolóknak szánt) termékek 
jelölésének és célzott laboratóriumi vizsgálatának 
elvégzése

1 1

A megmintázott készítményen található jelölések és a 
vizsgált gyógyszerhatóanyagok (szildenafil, tadalafil, 
vardenafil) laboratóriumi eredményeit figyelembe 
véve megállapításra került, hogy a termék megfelel az 
étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004.(IV.26.) 
ESZCSM rendeletben és a 1926/2006/EK rendeletben 
foglaltaknak. Hatósági intézkedés nem történt.

Jogsértést nem tapasztaltunk.

26.

Megyei sajátosságok figyelembevételével a 
speciális gyermekotthonok, ennek hiányában az 
egésznapos ellátást nyújtó bentlakásos 
gyermekotthonok közétkeztetésének 
szúrópróbaszerű táplálkozás-egészségügyi  
laboratóriumi vizsgálata (önálló nettó tömeg 
vizsgálat kivételével)

1 1

A FMKH DJH Népegészségügyi Osztálya a 2021. évi 
kiemelt munkatervi feladatok közül, a speciális 
gyermekotthonok közétkeztetésének szúrópróbaszerű 
táplálkozás-egészségügyi laboratóriumi vizsgálat 
tárgyában a martonvásári telephelyű HPM PLUS Ker. 
és Szolgáltató Kft. főzőkonyhája közegészségügyi 
ellenőrzése történt meg. A hatósági ellenőrzés az 
elvégzett vizsgálatok során megállapításra került, 
hogy az egység működése és szolgáltatása megfelel 
az élelmezés és táplálkozás-egészségügyi és 
közegészségügyi követelményeknek. Hatósági 
intézkedés nem történt. 

Jogsértést nem tapasztaltunk.

27.
Az OGYÉI által megküldött kifogásolt igazolások  
kivizsgálása

0 13

2021. évben az illetékességi területünkön székhellyel 
rendelkező Makrarak-Hemp Kft., valamint a 
Webprosper Kft. által bejelentett, kifogásolt étrend-
kiegészítő készítmények forgalmazására vonatkozó 
hatósági intézkedések megtétele történt. Az 
intézkedések, mindkét forgalmazó esetében a CBD 
tartalmú készítményeket érintették, forgalmazást tiltó 
határozat kiadásával.  

Az intézkedések, mindkét forgalmazó esetében a 
CBD tartalmú készítményeket érintették, 13 
étrend-kiegészítő készítmény forgalmazását tiltó 
határozat kiadásával.  Az étrend-kiegészítőkről 
szóló 37/2004. (IV.26.) EszCsM rendeletben 
foglalt hatáskört illetően. 

28.
Jogerős határozattal kitiltott étrend-kiegészítő 
készítmények ellenőrzése

2 2

Az ellenőrzés 2 internetes kereskedelmi 
tevékenységet folytató, étrend-kiegészítő készítmény 
forgalmazását végző vállalkozás vonatkozásában 
történt, hiányosság megállapítása nem történt, 
intézkedés megtétele nem vált szükségessé. 

Jogsértést nem tapasztaltunk.
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29.
Iskolabüfék, áruautomaták árukínálatának 
vizsgálata

2 2

Az ellenőrzéseken megállapításra került, hogy az 
iakolabüfék árukínálata megfelel a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltaknak, 
és a népegészségügyi termékadóról szóló 
2011.évi.CIII. törvényben előírt követelményeknek. 
Hatósági intézkedés nem történt.

Jogsértést nem tapasztaltunk.

30.

Hazai, kozmetikumot előállító cégek komplex 
ellenőrzése,  fokozott kockázatú gyártóhelyek 
előtérbe helyezésével,   laboratóriumi vizsgálattal 
kiegészítve

2 2

Kiemelt munkatervi célfeladat: hazai, kozmetikumot 
előállító cégek komplex ellenőrzése, fokozott 
kockázatú gyártóhelyek előtérbe helyezésével, 
laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve. 1223/2009/EK 
rendeletben és a 246/2013. (VII.2.) Korm. 
rendeletben előírt kötelezettségek, továbbá az MSZ 
EN ISO 22716:2007 Kozmetikumok Helyes gyártási 
gyakorlat (GMP) szabványban előírtak betartásának 
ellenőrzése laborvizsgálattal kiegészítve. 

Jogsértést nem tapasztaltunk.

31.
Web áruházak próbavásárlással egybekötött 
ellenőrzése

0 0 A Székesfehérvári Járási Hivatal NO-ja végezte

32.
Forgalomban lévő kozmetikai termékek címke 
ellenőrzése laborvizsgálattal kiegészítve

0 0 A Székesfehérvári Járási Hivatal NO-ja végezte

33.
Forgalmazás befejezése nyilatkozat alapján lezárt 
ügyekben szereplő kozmetikai termékek 
ellenőrzése

2 2
Webáruházak Internetes kereskedelmi 
tevékenységének ellenőrzésével. 

Jogsértést nem tapasztaltunk.

34. Felelős személy adatbázis 4 4
Webáruházak Internetes kereskedelmi 
tevékenységének, illetve kozmetikum gyártóhelyek 
ellenőrzésével. 

Jogsértést nem tapasztaltunk.

35. Óvodák közegészségügyi felmérése 53 53

FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztálya által kiküldött, a 2021. évi kiemelt 
munkatervként megjelölt ellenőrzési feladatok 
keretein belül az „Óvodák közegészségügyi 
felmérése” tárgyában, az illetékességi területünkön 
működő összes óvoda visszaküldte elektronikus 
felmérőlapokat.

Jogsértést nem tapasztaltunk.

36. Lottózók és Dohányboltok kiemelt ellenőrzése 10 11 Intézkedésre nem volt szükség. Jogsértést nem tapasztaltunk.

37. Középfokú kollégiumok ellenőrzése 2 2
A középfokú kollégiumok ellenőrzése a 
nemdohányzó diákok, illetve a dolgozók védelme 
érdekében. 

Jogsértést nem tapasztaltunk.

38.
A természetes fürdőhelyek, fürdővizekkel 
kapcsolatos egyes hatósági feladatok kiemelt 
kezelése

0 0 Népegészségügyi Főosztály hatásköre
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39.
Szezonális és folyamatosan üzemelő medencés 
fürdők ellenőrzése

6 10

Megállapításra került, hogy az ellenőrzött, szezonális 
és folyamatosan üzemelő medencés fürdők működése 
megfelel a 37/1996.(X.18.) NM. rendeltben 
foglaltaknak. A fürdővízminőségnek önellenörző 
vízmintavételi eredmények alapján, több alkalommal 
fordult elő kifogásoltság kémiai paraméterek és 
bakteriológiai paraméterek tekintetében.  4 esetben 
adtunk ki fürdővízjavító intézkedések megtételére 
vonatkozó rendelkező határozatot. A megtett fürdővíz 
minőségjavító intézkedések hatására az ismételt 
eredmények megfelelőnek bizonyultak.

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

40.
Szálláshely szolgáltatási tevékenységet végző 
egységek (szálloda, panzió) közegészségügyi 
ellenőrzése

2 2

Az illetékességi területünkön 2 db közfürdővel 
rendelkező szálláshely működik. Mindkét egység 
közegészségügyi ellenőrzése megtörtént. Hatósági 
intézkedésre nem került sor.

Jogsértést nem tapasztaltunk.

41.
Középfokú kollégiumok közegészségügyi-
járványügyi ellenőrzése

2 2

Higiénés, egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a 
települési hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, 
COVID-19 járványügyi vonatkozású követelmények, 
rovar- és rágcsálóírtás, valamint a 49/2015. (XI. 6.) 
EMMI rendeletben foglaltak hatósági ellenőrzése.                                            

Jogsértést nem tapasztaltunk.

42. Tervezett létesítmény ellenőrzés 0 242
68 esetben meghiúsult az ellenőrzés. (nem üzemelt 
vagy megszűnt)

43.
A 383/2016. (XII.2.) Korm. Rendelet és a 
322/2007. (XII.5.) Korm. Rendelet szerinti  
helyszíni kölcsönös megfeleltetés ellenőrzések

0 24 Az ellenőrzések során 1 esetben  volt hiányosság.

44. Kistermelők ellenőrzése kérelemre 0 44 A hatósági engedélyek kiadásra kerültek.

45.
2013. évi CLXV. Törvény alapján közérdekű 
bejelentés kivizsgálása

0 57

Felelős-állattartás szabályainak elmulasztása. 
Termék fogyaszthatósági, higiéniai 
hiányosságok, dokumentáció hiánya, hiányosan 
jelölt élelmiszerek tárolása miatti jogsértések.

46.
Külön engedély iránti kérelem egyes élelmiszerek 
kiskereskedelmi forgalomba hozatalához

0 64 A hatósági engedélyek kiadásra kerültek.

47.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 
szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott 
szerzési feltételek, illetve korlátozások és tilalmak 
betartásának hatósági ellenőrzése

0 21
A földforgalmi nyilatkozat az ellenőrzést követően 
kiadható volt.

48.
Ebmegfigyelés a 164/2008. (XII.20.) FVM r. 2. § 
d) alapján

0 61 Veszettség egyik esetben sem fordult elő.
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49. Rendezvény ellenőrzés 0 14
A területünkön megrendezett kisebb rendezvényeken 
feltárt kisebb hiányosságokat a helyszínen 
kiküszöbölték.

50.
3/2010. (VII. 5.) VM rendelet szerinti első 
magyarországi tárolási hely

0 1 Nyilvántartásba vétel megtörtént.

51.
531/2017. (XII.29) Korm. Rendelet alapján 
ellenőrzés szakkérdés vizsgálatához

0 13 A hozzájárulások megadhatók voltak.

568 948

1.
Egyéni vállalkozói tevékenységet folytatók 
ellenőrzése

8 23
Jogsértés nem volt megállapítható 18 esetben,4 
ellenőrzés folyamatban van,1 ellenőrzés során 
jogsértés volt tapasztalható.

Egy vállalkozó tevékenysége került megtiltásra.

2. Temető, temetkezési szolgáltatási tevékenység Folyamatos 22
15 esetben jogsértés az ellenőrzések során nem volt 
megállapítható. 7 esetben hiányosságok pótlására 
lettek felszólítva a temető fenntartói.

3. Egyszerűsített hatósági ellenőrzés 12 12
Jogsértés az ellenőrzések során nem volt 
megállapítható. 

20 57

Dunaújvárosi Járási Hivatal összesen:

Enyingi Járási Hivatal összesen:

Enyingi Járási Hivatal
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1.
Közfoglalkoztatási programok (országos 
közfoglalkoztatási programok kivételével)

2 2

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az 
ellenőrzött Közfoglalkoztató a jogszabályi 
feltételeknek megfelelő közfoglalkoztatási 
jogviszonyok után igényelte a támogatást. A 
munkaszerződések, munkaköri leírások, jelenléti 
ívek, jegyzőkönyvek, foglalkozás egészségügyi 
vizsgálatok igazolásai, dokumentumai kerültek 
ellenőrzésre, amelyekből jogsértést nem állapítottunk 
meg. Esetleges dokumentálási hiányosságok 
megállapítására sor került, ebben az esetben felhívtuk 
a figyelmet a pótlásra. Javaslatot tettünk a 
pontosításokra, az átlátható nyilvántartások 
vezetésére.

Jogsértés megállapítása nem volt.

Az ellenőrzés számszakilag 8.156 
ezer forint kötelezettség vállalás 
jogszerű felhasználását jelentette, 
amely során 11 fő közfoglalkoztatási 
jogviszonyát vizsgáltuk. A 2021. évi 
összes kötelezettség vállalás 
közfoglalkoztatás támogatására 
32.530 ezer forint volt. A 8.156 ezer 
forint kötelezettségvállalás 
ellenőrzésével a tényleges 
kötelezettségvállalás 25%-a 
ellenőrzés alá került, amellyel 
teljesítettük a legalább 10%-ot lefedő 
ellenőrzési kötelezettségünket.

2. Egyszerűsített hatósági ellenőrzések 12 12
A hatóság az ellenőrzések során jogsértést nem tárt 
fel.

3.
Az egyéni vállalkozói tevékenységet folytatók 
ellenőrzése

8 21

Az ellenőrzöttek közül heten tevékenységi körüket 
módosították; azon tevékenységeket, amelyekhez 
szakképesítéssel vagy a szükséges engedéllyel nem 
rendelkeztek, megszüntették az ellenőrzés befejezése 
előtt, illetve 11 esetben pótolták a hiányosságot, és a 
szükséges külön nyilvántartásba bejelentkeztek.  

Leggyakrabban előforduló hiányosság az
építőipari tevékenységet végző egyéni
vállalkozóknál, hogy a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által vezetett Építőipari kivitelező
vállalkozók nyilvántartásába nem regisztrálnak.
Legtöbben az ellenőrzés során szembesültek
ezen hiányosságukkal.

4.
Óvodába járási kötelezettség és a tankötelezettség 
teljesítésének ellenőrzése

0 13

Valamennyi esetben - az ellenőrzés eredményeként - 
tisztázódott a nevelésben-oktatásban való részvétel 
helye és formája.  Az ellenőrzés eredménye az óvodai 
nevelésre kötelezettek és tankötelesek központi 
nyilvántartásába rögzítésre került.

Döntő többségében szülői/törvényes képviselői 
bejelentési kötelezettség elmulasztása történt, de 
a hatóság állapított meg néhány esetben 
adminisztrációs hibát is a nevelési-oktatási 
intézmény/KIR rögzítő részéről.

5.

Ideiglenes védelmi intézkedések betartásának 
ellenőrzése (a védelmi intézkedések lépcsőzetes 
feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. 
(III.27.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 
betartása)

0 22
Két esetben tett észrevételt a hatóság, azonban a 
kifogásolt észrevételeket a vállalkozás a helyszínen 
kijavította/pótolta az ellenőrzés során.

A vásárlótérben egyidejűleg tartózkodó 
személyek maximális számára vonatkozó 
tájékoztató kihelyezésének elmaradása; a 
vásárlőtérben a kézfertőtlenítés lehetőségének 
hiánya.

6.
Temetkezési szolgáltatást végző szolgáltató 
hatósági ellenőrzése

2 3
A hatóság az ellenőrzések során jogsértést nem tárt 
fel.

24 73Gárdonyi Járási Hivatal összesen:

Gárdonyi Járási Hivatal
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1.

A Martonvásári Járási Hivatal illetékességi 
területéhez tartozó temetők (köztemetők) 
fenntartásának és üzemeltetésének, továbbá a 
temetkezési szolgáltatási tevékenység 
gyakorlatának ellenőrzése

2 4
3 esetben esetben jogszerű működés                           
1 esetben kötelezés az ellenőrzés során feltárt 
hiányosság pótlására

Az üzemeltető nem a jogszabályban 
meghatározott adattartalommal vezette a 
nyilvántartókönyvet.

2.

A Martonvásári Járási Hivatal illetékességi 
területéhez tartozó üzletszerű társasházkezelői és 
ingatlankezelői tevékenység gyakorlásának 
ellenőrzése

Szükség 
szerint

0
Üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői 
tevékenység bejelentése nem történt, így ellenőrzésre 
sem került sor

3.
A Martonvásári Járási Hivatal illetékességi 
területéhez tartozó településeken építőipari    
tevékenységet végző egyéni vállalkozások.

16 16
14 esetben jogszerű működés, 2 esetben tevékenység 
kör tiltására került sor

Az egyéni vállalkozó nem rendelkezett a 
jogszabályban előírt szakképesítéssel.

18 20

1. Temető ellenőrzés Folyamatos 0 - - 
A COVID-19 koronavírus járvány 
miatt az ellenőrzés elmaradt

2. Ápolási díjban részesülők ellenőrzése Folyamatos 0 - - 
A COVID-19 koronavírus járvány 
miatt az ellenőrzés elmaradt

3. Élelmiszert forgalmazó vállalkozások 13 13
A jogszabálynak megfelelően lezárultak az 
ellenőrzések

Jogsértés nem került megállapításra
Éves ütemterv alapján lefolytatott 
ellenőrzések

4. Gyógy úszás foglalkoztató 12 12
A jogszabálynak megfelelően lezárultak az 
ellenőrzések

Jogsértés nem került megállapításra
Éves ütemterv alapján lefolytatott 
ellenőrzések

5. Elektromechanikai műszerész 9 9
A jogszabálynak megfelelően lezárultak az 
ellenőrzések

Jogsértés nem került megállapításra
Éves ütemterv alapján lefolytatott 
ellenőrzések

6. Épület- és szerkezetlakatos 10 10
A jogszabálynak megfelelően lezárultak az 
ellenőrzések

Jogsértés nem került megállapításra
Éves ütemterv alapján lefolytatott 
ellenőrzések

7. Erdőgazdálkodás 7 7
A jogszabálynak megfelelően lezárultak az 
ellenőrzések

Jogsértés nem került megállapításra
NAV által 2021. év elején kiadott 
ütemterv alapján lefolytatott 
ellenőrzések

8. Gépjárműjavítás, karbantartás, bontás 4 4
A jogszabálynak megfelelően lezárultak az 
ellenőrzések

Jogsértés nem került megállapításra
NAV által 2021. év elején kiadott 
ütemterv alapján lefolytatott 
ellenőrzések

9. Szálláshely-szolgáltatás 5 5
A jogszabálynak megfelelően lezárultak az 
ellenőrzések

Jogsértés nem került megállapításra
NAV által 2021. év elején kiadott 
ütemterv alapján lefolytatott 
ellenőrzések

Martonvásári Járási Hivatal

Martonvásári Járási Hivatal összesen:

Móri Járási Hivatal
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10.
Belügyminisztériumi utasítás alapján a 
közfoglalkoztatási támogatás jogszabály szerinti 
felhasználása

6 6
A közfoglalkoztatás keretében felhasznált támogatás 
minden esetben az előírásoknak megfelelően történt

A támogatások folyósításának alapját képező 
dokumentumok vezetésében, eszközök 
nyilvántartásában, felhasználásában 
tapasztaltunk kisebb hiányosságokat, amelyek 
pótlására, javítására felhívtuk a támogatottak 
figyelmét, illetve utóellenőrzés keretében ismét 
vizsgáltuk.

Az ellenőrzésekben érintett 
közfoglalkoztatott munkavállalók 
száma: 35 fő. Támogatás összege: 38 
millió Ft

11.

Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt 
célcsoportot képező interneten forgalmazott 
potencianövelő és interneten, üzletben vagy fitnesz 
teremben forgalmazott zsírégető (fogyást elősegítő, 
vagy kifejezetten sportolóknak szánt) termékek 
jelölésének és célzott laboratóriumi vizsgálatának 
elvégzése

Az ellenőrzés végrehajtására nem a 
Móri Járási Hivatal lett kijelölve.

12.

Megyei sajátosságok figyelembevételével a 
speciális gyermekotthonok, ennek hiányában az 
egésznapos ellátást nyújtó bentlakásos 
gyermekotthonok közétkeztetésének 
szúrópróbaszerű táplálkozás-egészségügyi  
laboratóriumi vizsgálata (önálló nettó tömeg 
vizsgálat kivételével)

1 1 Helyszíni ellenőrzés
Mintavételt nem végeztünk, hiányosságot nem 
tapasztaltunk.

13.
Az OGYÉI által megküldött kifogásolt igazolások  
kivizsgálása

1 1
Helyszíni ellenőrzés                                                  
Forgalmazást tiltó határozat

Az OGYÉI által nyilvántartásba vett és értékelt 
CBDLulla organic hemp 1200 mg/20 ml 12% 
elnevezésű étrend-kiegészítő készítmény 
bejelentéséről szóló visszaigazolás és 
kockázatértékelés alapján a készítmény 
kannabinoidokat (pl. CBD, THC) tartalmazó 
Cannabis sativa kivonatokat tartalmaz, melyet új 
élelmiszernek kell tekinteni.

14.
Jogerős határozattal kitiltott étrend-kiegészítő 
készítmények ellenőrzése

2 2 Helyszíni ellenőrzés Hiányosságot nem tapasztaltunk.

15.
Iskolabüfék, áruautomaták árukínálatának 
vizsgálata

1 1
Helyszíni ellenőrzés                                                  
Jegyzőkönyvi intézkedés                                   

A takarítószerek friss biztonsági adatlapjai nem 
álltak rendelkezésre. A laborvizsgálat alapján 
egy termék volt kifogásolt a sótartalom 
tekintetében.

16.
Hazai, kozmetikumot előállító cégek komplex 
ellenőrzése,  fokozott kockázatú gyártóhelyek 
előtérbe helyezésével,   laboratóriumi vizsgálattal 
kiegészítve

1 1 Helyszíni ellenőrzés                                              

A laboratóriumi vizsgálati eredményei alapján a 
töltőgép felületéről vett mintában a mezofil 
aerob baktérium szám tekintetében a határérték 
kismértékű túllépése történt, intézkedésre nem 
került sor.

17.
Web áruházak próbavásárlással egybekötött 
ellenőrzése

Az ellenőrzés végrehajtására nem a 
Móri Járási Hivatal lett kijelölve.
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18.
Forgalomban lévő kozmetikai termékek címke 
ellenőrzése laborvizsgálattal kiegészítve

10 5 Helyszíni ellenőrzés
Egy termék esetében a felbontást követő 
minőség megőrzési idő a csomagoláson és a 
pótcímkén sem volt feltüntetve.

19. Felelős személy adatbázis 10 5 Helyszíni ellenőrzés Hiányosságot nem tapasztaltunk.

20. Óvodák közegészségügyi felmérése 34 6
Helyszíni ellenőrzés                                                  
Jegyzőkönyvi intézkedés

A homokozó használaton kívüli takarásáról nem 
gondoskodtak. Az utolsó kártevőirtásról 
kiállított munkaigazolást a helyszínen nem 
tudták bemutatni.                                                 
A helyiségek falának tisztasága nem volt 
megfelelő.            A 7-es csoportszobához 
tartozó gyermekmosdóban a WC-csészék 
fülkésítéséről nem gondoskodtak.          Az 
öltözőszekrények ülőfelőlete kopott volt, az 
élvédők hiányosak voltak. A csoportszobákban a 
székek és az asztalok felülete kopott volt, a 
fémvázas asztalokról és székekről lepattogzott a 
festék. 

A COVID-19 koronavírus fertőzés 
miatt megnövekedett 
ügyiratforgalomra tekintettel az 
ellenőrzéseket nem tudtuk 
lefolytatni.

21. Lottózók és Dohányboltok kiemelt ellenőrzése 5 6 Helyszíni ellenőrzés Hiányosságot nem tapasztaltunk.
22. Középfokú kollégiumok ellenőrzése 2 2 Helyszíni ellenőrzés Hiányosságot nem tapasztaltunk.

23.
A természetes fürdőhelyek, fürdővizekkel 
kapcsolatos egyes hatósági feladatok kiemelt 
kezelése

Az ellenőrzés végrehajtására nem a 
Móri Járási Hivatal lett kijelölve.

24.
Szezonális és folyamatosan üzemelő medencés 
fürdők ellenőrzése

6 4
Helyszíni ellenőrzés                                                  
Jegyzőkönyvi intézkedés

Az illemhelyiségek tisztasága nem volt 
megfelelő.          A levegő hőmérsékletét 
tartalmazó tábla nem volt kihelyezve. A 
pezsgőmedence lépcsőjén és a medencefenéken 
a csempeburkolat hiányos volt.          A 
zuhanyzó kerámia padlóburkolata hiányos volt.         
A Legionella kockázatbecslési dokumentációt a 
helyszínen nem tudták bemutatni. A  használati 
melegvíz esetében Legionella-csíraszám 
meghatározás nem történt.                                                                       
Az üzemeltetési szabályzat aktualizálását nem 
végezték el. Az akadálymentes illemhelyiségben 
nem volt beszerelve vészcsengő.

25.
Szálláshely szolgáltatási tevékenységet végző 
egységek (szálloda, panzió) közegészségügyi 
ellenőrzése

5 0 - -

A COVID-19 koronavírus fertőzés 
miatt megnövekedett 
ügyiratforgalomra tekintettel az 
ellenőrzéseket nem tudtuk 
lefolytatni.
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26.
A csapvíz ólomkockázatának felmérése 
gyermekintézményekben

2 2
A Nemzeti Népegészségügyi Központ által fejlesztett 
ólomkockázati térképen az ólomkockázat felmérése.

-

27.
Középfokú kollégiumok közegészségügyi-
járványügyi ellenőrzése

2 2
Helyszíni ellenőrzés                                                  
Jegyzőkönyvi intézkedés                                    
Ügyfél felhívása nyilatkozattételre (tájékoztatás)

Legionella kockázatbecslési dokumentáció nem 
készült. A használati melegvíz rendszer esetében 
hőmérsékletmérést nem végeztek. Legionella-
csíraszám meghatározás nem történt. A 
teakonyha nyitható ablakára rovarháló nem volt 
felszerelve.                        A helyiségek falának 
tisztasága nem volt megfelelő.

28.

Részvétel a Forum REF-9 egységes ellenőrzési 
projektben: a REACH engedélyezési 
kötelezettségek betartásának ellenőrzése és 
végrehajtása

Az ellenőrzés végrehajtására nem a 
Móri Járási Hivatal lett kijelölve.

29.

Kiskereskedelmi egységekben forgalmazott 
veszélyes anyagok és keverékek, ezen belül 
kifejezetten a fertőtlenítőszerek CLP rendelet 
szerinti címkézésének ellenőrzése

10 5
Helyszíni ellenőrzés                                                  
Jegyzőkönyvi intézkedés                                    
Áttétel illetékesség hiányában (végzés)

A felhasznált veszélyes anyagok és keverékek 
biztonsági adatlapjai nem álltak rendelkezésre. 
Kiadott biztonsági adatlapokkal kapcsolatos 
nyilvántartást nem vezették. Egy termék címke 
vizsgálata során hiányosságok merültek fel.

30.
Online árusított veszélyes anyagok és keverékek, 
valamint biocid termékek CLP szerinti 
ellenőrzésének folytatása

2 4 Címke értékelő lap kitöltése Hiányosságot nem tapasztaltunk.

31.
REACH korlátozás ellenőrzése: ftalátok 
korlátozásának ellenőrzése műanyag termékekben

1 1 Helyszíni ellenőrzés Hiányosságot nem tapasztaltunk.

32.
Építőanyag kereskedések kémiai biztonsági 
ellenőrzése

3 2
Helyszíni ellenőrzés                                                 
Áttétel  illetékesség hiányában (végzés)                                   

Egy veszélyes keverék és anyag tekintetében a 
veszélyes keverék lakossági felhasználásra is 
forgalmazásra kerül. Az óvintézkedésre 
vonatkozó mondatok között nem került 
feltüntetésre a P102 „Gyermekek elől elzárva 
tartandó” óvintézkedésre vonatkozó mondat. 

33.

Az OSZIR-KBIR szakrendszerbe 2018. január 1-
jét megelőzően bejelentett, hiánypótlásra váró 
veszélyes anyag, veszélyes keverék és biocid 
termék bejelentések ellenőrzése (A 2020. évben 
meghatározott kiemelt feladat folytatásaként)

Az ellenőrzés végrehajtására nem a 
Móri Járási Hivatal lett kijelölve.

34.

Alkohol tartalmú (etanol, propanol, izopropil-
alkohol) kézfertőtlenítőszerek hatóanyag 
tartalmának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 
ellenőrzése

Az ellenőrzés végrehajtására nem a 
Móri Járási Hivatal lett kijelölve.
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35.
Biocid hatóanyagok jóváhagyásához kapcsolódó 
ellenőrzési feladatok

4 4
Helyszíni ellenőrzés                                                  
Jegyzőkönyvi intézkedés

A veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett 
változás bejelentést az OSZIR-KBIR 
szakrendszeren keresztül nem tették meg.

36.
Alapfokú oktatási/nevelési intézmények 
kockázatértékeléssel egybekötött kémiai biztonsági 
ellenőrzése 

3 3 Helyszíni ellenőrzés Hiányosságot nem tapasztaltunk.

37.
Szociális intézmények, egészségügyi ellátók 
kockázatértékeléssel egybekötött kémiai biztonsági 
ellenőrzése

4 3
Helyszíni ellenőrzés                                                  
Jegyzőkönyvi intézkedés                                    
Ügyfél felhívása nyilatkozattételre (tájékoztatás)

Kármentő nem volt biztosított. A rágcsálóirtó 
csalétekállomást mindenki által hozzáférhető 
helyen (ebédlő, folyosó) helyezték el.  A 
csalétekállomásokra ragasztott címke nem 
elégítette ki az egészségügyi 
kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel 
végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. 
(VIII. 7.) EMMI rendeletben foglaltakat. A 
kártevőirtó cég címe a kihelyezett rágcsálóirtó 
csalétekállomáson és a helyszínen hagyott 
munkaigazoláson nem egyezett.

38.
Egészségügyi kártevők elleni védekezés 
ellenőrzése a kiszolgáltatott személyeket 
szállásoló/gondozó intézményekben.

3+3 2+1 Helyszíni ellenőrzés Hiányosságot nem tapasztaltunk.

39. Kézfertőtlenítő szerek ellenőrzése 43 20 Helyszíni ellenőrzés Hiányosságot nem tapasztaltunk.

40.

A COVID-19 járvány elleni védekezés keretében 
országosan előírt infekciókontroll 
óvintézkedésekre vonatkozó gyakorlat és a 
betegellátói tapasztalatok vizsgálata a háziorvosi 
alapellátásban

7 7 NNK által kiadott kérdőív kitöltése Hiányosságot nem tapasztaltunk.

41. Gyógyászati amalgám felhasználásában érintett 
fogászati ellátást nyújtó szolgáltatók igazgatási 
célú szakfelügyeleti ellenőrzése   

34 12
Helyszíni ellenőrzés                                                  
Jegyzőkönyvi intézkedés

Hiányosságot nem tapasztaltunk.

A COVID-19 koronavírus fertőzés 
miatt megnövekedett 
ügyiratforgalomra tekintettel az 
ellenőrzéseket nem tudtuk 
lefolytatni.

42.

A kistérségi járóbeteg szakrendelőkben (azaz a 
nem kórházakhoz integrált rendelőkben) a 
kardiológiai-, a sebészeti- és az urológiai 
egységekben  a személyi, tárgyi, szakmai 
környezeti feltételek és a dokumentáció ellenőrzése 

1 0

A COVID-19 koronavírus fertőzés 
miatt megnövekedett 
ügyiratforgalomra tekintettel az 
ellenőrzéseket nem tudtuk 
lefolytatni.
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43.
A területi, az iskolai és a vegyes körzetekben 
ellátott gondozottak létszámának szakfelügyeleti 
vizsgálata normál és fokozott gondozás szerint 

28 28

Védőnői szakfelügyelet helyszíni ellenőrzés nélkül. 
Védőnők által kitöltött Excel táblázatban lévő 
létszámadatok vizsgálata. Ellenőrzési 
jegyzőkönyvekben rögzítettek a körzetek létszám 
adatai.  Ügyfél felhívása nyilatkozattételre 
(tájékoztatás)

A kiemelten magas gondozotti létszámot ellátó 
körzetekben az egészségügyi szolgáltatóval 
történt kapcsolat felvétel. Körzetmódosítás 
történt két szolgáltató 10 védőnői körzetében. 
Továbbá egy körzetben újabb helyettes védőnő 
felvételével és a másik körzetben határozott 
idejű teljes állású védőnő felvételével 
megtoldódott a probléma.

44.
Iskola egészségügyi feladatot ellátó védőnők 
részére védőnő kereső felület kialakítása       (2020-
ról áthozott feladat)

0 0

A COVID-19 koronavírus fertőzés 
miatt megnövekedett 
ügyiratforgalomra tekintettel a 
tevékenység végzése elmaradt

45.
2020. évi területi védőnői adatszolgáltatás 
validálása

28 28 A jelentéseket határidőre elkészítették a védőnők.                              
 A validálást követően az adatok a 
szakrendszerben kijavítva rögzítve lettek.

46.

A koragyermekkori szűrővizsgálatok részeként a 
2017. évben bevezetett szülői megfigyelésen 
alapuló feladatok tekintetében szülői elégedettségi 
kérdőív kialakítása.                                   (2020-ról 
áthozott feladat)

0 0

A COVID-19 koronavírus fertőzés 
miatt megnövekedett 
ügyiratforgalomra tekintettel a 
tevékenység végzése elmaradt

47.
2020. évi iskolai védőnői adatszolgáltatás 
koordinálása

22 22 A jelentéseket határidőre elkészítették a védőnők.                              
 A validálást követően az adatok a 
szakrendszerben kijavítva rögzítve lettek.

48.
Csecsemő-, kisgyermek halálozás, halvaszülés 
esetén a védőnői gondozás kivizsgálása

szükség 
szerinti

8

Védőnői szakfelügyelet helyszíni ellenőrzés nélkül. 
Halvaszülés és csecsemőhalott esetén a védőnői 
tevékenység megfelelőségének vizsgálata történt a 
rendelkezésre álló dokumentáció alapján. 

Intézkedésre okot adó hiányosság nem merült 
fel, jogsértés nem történt.

49.

Megyei, járási, települési, helyi színtereken 
megvalósuló egészségfejlesztési programok 
támogatása, egészségkoalíciók, 
egészségszövetségek és egyéb hálózati 
együttműködések kialakítása, támogatása. 
Részvétel KEF-ek munkájában. Az országos, 
regionális és helyi fejlesztési tervek 
összehangolása (együttműködés az 
önkormányzattal) az egészség érdekeivel és 
értékeivel. Ahol értelmezhető: határokon átívelő 
egészségfejlesztés érdekében szakmai 
együttműködés kialakítása, működtetése a határ 
menti társszervezetekkel. Az egészségfejlesztési és 
egészségszervezési irodákkal való együttműködés 
kialakítása a helyi egészségfejlesztési programok 
optimalizálása érdekében.

0 0

A COVID-19 koronavírus fertőzés 
miatt megnövekedett 
ügyiratforgalomra tekintettel a 
tevékenység végzése elmaradt
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50.

A nevelési-oktatási intézményben folyó 
egészségfejlesztési tevékenységek aktív részvételen 
alapuló támogatása, kiemelt figyelmet fordítva a 
testi és lelki egészség fejlesztése, a mindennapos 
testmozgás, a személyi higiéne területére, valamint 
a viselkedési függőségek, a 
szenvedélybetegségekhez vezető szerek 
fogyasztásának megelőzésére.

0 0

A COVID-19 koronavírus fertőzés 
miatt megnövekedett 
ügyiratforgalomra tekintettel a 
tevékenység végzése elmaradt

338 251

1.
Egyéni vállalkozói tevékenység hatósági 
ellenőrzése (a NAV országos éves ellenőrzési 
tervében foglaltak szerint) 

20 34
30 ügyben jogsértés nem került megállapításra, 1 
ügyben a vállalkozói tevékenység megtiltásra került.

Az egyéni vállalkozó nem igazolta 
szakképzettségét, a székhely és 
telephelyhasználat jogosultságát.

3 ügyben az ellenőrzés még 
folyamatban van, mivel az egyéni 
vállalkozó tárhelyére küldött végzés 
meghiúsulási igazolással érkezett 
vissza. 

2. Temető/temetkezési szolgáltató ellenőrzése 4 4 Az ellenőrzések jogsértést nem tártak fel.

3.
Ideiglenes védelmi intézkedések betartásának 
helyszíni ellenőrzése 2021. április 19. napjától 
2021. június 30. napjáig

22 22
Az ellenőrzés során 2 esetben került sor jogsértés 
feltárására. 

Nem volt kihelyezve tájékoztatás arról, hogy 
hány fő tartózkodhat egyidejűleg a 
vásárlótérben. Kézfertőtlenítés lehetősége nem 
volt biztosítva. (A feltárt hiányosságok a 
helyszínen pótlásra kerültek.)

4. Egyszerűsített hatósági ellenőrzés 12 12 Az ellenőrzések jogsértést nem tártak fel.

5.
Közfoglalkoztatási programok ellenőrzése 
iratbekéréssel vagy helyszíni ellenőrzéssel

12 12
Az ellenőrzések többnyire jogsértést nem tártak fel, 
mindössze 3 esetben került sor figyelemfelhívásra. 

70 84

1. Közfoglalkoztatás 12 4 Sikeres helyszíni ellenőrzések. Nem volt jogsértés.

4 önkormányzat 5 Hatósági 
szerződését ellenőriztük. Az 
ellenőrzés időpontjában 20 fő 
dolgozott, 3 fő igazolt távolléten( 
betegség) volt.

2.

A járási járóbeteg szakrendelőkben (azaz a nem 
kórházakhoz integrált rendelőkben) a kardiológiai-, 
sebészeti- és az urológiai egységekben a személyi, 
tárgyi, szakmai környezeti feltételek és a 
dokumentáció ellenőrzése helyszíni vizsgálat 
alapján, a kijelölt egységekben (2-2 egység).

12 12 Hiányosságot nem találtunk

Sárbogárdi Járási Hivatal összesen:

Székesfehérvári Járási Hivatal

Sárbogárdi Járási Hivatal

Móri Járási Hivatal összesen:
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Fejér Megyei Kormányhivatal ellenőrzési jelentése a 2021. évben lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról

3.

Iskolabüfék, áruautomaták árukínálatának 
vizsgálata. Az iskolabüfékben és oktatási 
intézmények területén üzemelő élelmiszer árusító 
automatákban forgalmazott csomagolt élelmiszerek 
ellenőrzése.
(büfével üzemelő vagy áruautomatával rendelkező 
általános és középiskolák 10%-ának árukínálat 
vizsgálata, laboratóriumi vizsgálati mintaszám: a 
Neta tv-ben meghatározott határérték közeli 1 db 
sós és 1 db cukrozott termék)

3 3 Hiányosságot nem találtunk

4.
Óvodák közegészségügyi felmérése egységes 
szempontrendszer alapján, a 2020-ban elkezdett 
felmérés folytatása. (óvodák 100%-a) 

43 43 Hiányosságot találtunk

Intézmények döntő hányadában határozattal 
történő intézkedés külső- belső felújítás, 
állagmegóvás vonatkozásában, kémiai 
biztonsági hiányosságok pótlásában, berendezési 
tárgyak, játszóterek berendezésének javításában, 
cserékben.

5.

Kézfertőtlenítés végrehajtásához szükséges 
adagolók, valamint az alkalmazott kézfertőtlenítő 
szerek rendelkezésre állásának ellenőrzése a 
háziorvosi és a házi gyermekorvosi rendelőkben 
(valamennyi háziorvosi, házi gyermekorvosi 
rendelő).

29 29 Hiányosságot nem találtunk

6.

Részvétel a Forum REF-9 egységes ellenőrzési 
projektben:
a REACH engedélyezési kötelezettségek 
betartásának ellenőrzése és végrehajtása

2 2 jogsértés nem történt

7.

Kiskereskedelmi egységekben forgalmazott 
veszélyes anyagok és keverékek, ezen belül 
kifejezetten a fertőtlenítőszerek CLP rendelet 
szerinti címkézésének ellenőrzése

4 4 1 esetben Rendelkező határozat, figyelmeztetés Kbtv. előírásainak megsértése

8.

Online árusított veszélyes anyagok és keverékek, 
valamint biocid termékek CLP szerinti 
ellenőrzésének folytatása, különös tekintettel a 
címkén feltüntetendő információkra, illetve a 
reklámozással kapcsolatos követelményekre

6 6 3 esetben Rendelkező határozat, figyelmeztetés

veszélyes anyagok és veszélyes keverékek 
online reklámozása során a 1272/2008/EK 
rendelet (CLP) és 1907/2006/EK rendelet 
(REACH) vonatkozó előírásainak megsértése 

9.

Építőanyag kereskedések tevékenységének, 
valamint az általuk forgalmazott termékek 
megfelelőségének ellenőrzése, különös tekintettel a 
REACH és CLP rendelet szerinti kötelezettségekre 

3 3 1 esetben Rendelkező határozat, figyelmeztetés Kbtv. előírásainak megsértése
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Fejér Megyei Kormányhivatal ellenőrzési jelentése a 2021. évben lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról

10.

Biocid termékek jogszerű forgalmazásának 
ellenőrzése a 2020. és 2021. évben esedékes 
jóváhagyási nappal rendelkező hatóanyagokat 
tartalmazó biocid termékek ellenőrzése 
forgalmazásuk jogszerűségének tekintetében

4 3
Jogsértés miatt szankció alkalmazás nem vált 
szükségessé 

11.
Szociális intézmények, egészségügyi ellátók 
kockázatértékeléssel egybekötött kémiai biztonsági 
ellenőrzése (4 db).

4 2
Jogsértés miatt szankció alkalmazás nem vált 
szükségessé 

12.

Forgalomban lévő kozmetikai termékek címke 
ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak való 
megfeleltetés szempontjából, laborvizsgálattal 
kiegészítve (NNK kijelölése esetén 1 db).

7 7 Hiányosság nem volt.

13.
Középfokú oktatási intézmények kollégiumainak 
közegészségügyi-járványügyi ellenőrzése (4 db).

6 6
Hiányosságok megszüntetésére 4 esetben rendelkező 
határozat került kiadásra.

Legionella kockázatértékelés hiánya,
szociális blokkokban falburkolatok hiánya
(253/1997. (XII. 20.) Kormány, 49/2015. (XI.6.) 
EMMI rendelet) 

-

14.
A szezonálisan üzemelő medencés fürdőkkel 
kapcsolatos hatósági ellenőrzés (a szezonálisan 
üzemelő medencés fürdők 100%-a).

8 12 Hiányosság nem volt. - -

15.
Ivóvízszolgáltató vízműrendszerek hatósági 
ellenőrzése (közműves ivóvíz szolgáltatók, 
vízművek 100%-a).

24 24 Hiányosság nem volt. - -

16.

A területi, az iskolai és a vegyes körzetekben 
ellátott gondozottak létszámának szakfelügyeleti 
vizsgálata normál és fokozott gondozás szerint  
(2020-ról áthozott feladat)

96 96
43 védőnői körzetben az ellátott gondozottak 
létszáma meghaladja az előírtakat.

Az esélyegyenlőbánásmód megvalósulásának 
hiánya, Szakmai iránymutatás 
figyelembevételének hiánya (49/2004 (V.21.) 
ESzCsM rendelet)

17.
2020. évi területi védőnői adatszolgáltatás 
koordinálása

76 76 Hiányosság nem volt.

18.
2020. évi iskolai védőnői adatszolgáltatás 
koordinálása

36 36 Hiányosság nem volt.

375 368

39603 33027Fejér Megyei Kormányhivatal mindösszesen:

Székesfehérvári Járási Hivatal összesen:
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