A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 29.§ (2) bekezdése értelmében a fővárosi és megyei
kormányhivatal a szakmai irányító miniszterek által kiadott országos hatósági ellenőrzési tervek
alapján készíti el hatósági ellenőrzési terveit az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig.
A kormányhivatal érintett szervezeti egységeinek 2020. évre vonatkozó ellenőrzési tervei –
szervezeti egység szerinti bontásban – az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
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A. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály hatósági ellenőrzési terve

A.1. Földhivatali Osztály
Az ellenőrzési terv célja

I.

Az ellenőrzési terv célja, hogy egységes irányelvek alapján az egyes földügyi igazgatási
feladatok

(ingatlan-nyilvántartás,

a

földmérés,

a

földvédelem,

a

földhasznosítás,

a

földhasználati nyilvántartás, valamint a földforgalom) tekintetében szakmai útmutatást nyújtson
a kormányhivatalok és a járási hivatalok 2020. évben lefolytatandó hatósági ellenőrzéseinek
tervezéséhez. A végleges hatósági ellenőrzési terv csak az Agrárminisztérium Földügyi és
Térinformatikai Főosztályának hatósági ellenőrzési tervének ismeretében készíthető el.
Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatásra kerülő ellenőrzések általános célja

II.

A kormányhivatalok és a járási hivatalok által végzett hatósági ellenőrzések célja a
jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének, vagy megsértésének megállapítása.
Az ellenőrzés elsődleges szempontja a prevenció, másodlagos a jogszabálysértések feltárása,
a jogkövetésre való figyelmeztetés és végső esetben a szankció alkalmazásával a jogkövetés
kikényszerítése az egységes jogalkalmazás érdekében.
Az ellenőrzési terv általános irányelvei

III.


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



Az illetékességi területre jellemző sajátosságok figyelembevétele.



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



A hatósági ellenőrzési terv összeállítása során figyelemmel kell lenni az ellenőrzés alá
vont sajátosságaira is.
Az ellenőrzést végzők hatásköre kiterjed

IV.

1. TakarNet ellenőrzés


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



adatszolgáltatás (pl. napló) bekérésére,



a

bejelentési,

nyilvántartási

(pl.

naplóvezetés)

és

adatszolgáltatási

(pl.

továbbszolgáltatási tilalom betartása) kötelezettségek vizsgálatára,


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

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése


a

jogszabályokban

meghatározott

előírások,

kötelezettségek

betartására,

a

jogszabályban előírt feltétel meglétére,


a

biztonsági

okmányok

kezelésével

összefüggő

nyilvántartás,

jegyzőkönyv

vezetésének, tartalmának vizsgálatára,


a biztonsági okmányok érvénytelenítésével kapcsolatos kötelezettségekre,



a biztonsági okmányok biztonságos tárolására vonatkozó előírások betartásának
vizsgálatára,



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



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

3. Szakfelügyeleti ellenőrzés kiterjed
3.1.

A járási hivatalok földhivatali osztályainak ellenőrzésére:

(A kormányhivatal ellátja az illetékességi területéhez tartozó járási hivatalok földmérési
és térképészeti tevékenysége tekintetében a törvényességi ellenőrzést.;
3.2.

Földmérő vállalkozások ellenőrzésére:

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


A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság
ellenőrzése.



Az Fttv. 23. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak alapján ismerik-e a bejelentésre
kötelezett

földmérési

és

térképészeti

munkák

körét,

ezáltal

bejelentési

kötelezettségüknek eleget tesznek-e.


A vonatkozó (alkalmazandó) jogszabályokat ismerik-e, a munkavégzéshez szükséges
szakmai szabályzatokkal rendelkeznek-e.



Földmérési munkáik előírt minőségtanúsításának ellenőrzése.



A földmérési adatok és az állami földmérési alaptérképek, valamint az állami ingatlannyilvántartási térképi adatbázisból, továbbá az ingatlanügyi hatóság adatbázisból
szolgáltatott adatok jogszerű felhasználására vonatkozó előírások betartásának
ellenőrzése.
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A jogszabályban előírt munkarész-megőrzési kötelezettségnek eleget tesznek-e.

Több megye területén földmérési tevékenységet végző gazdálkodó szervezet szakfelügyeleti
ellenőrzése a vállalkozás székhelye szerint illetékes megyei földmérési szakfelügyelő
hatáskörébe tartozik. Amennyiben a földmérő szervezet székhelyén kívül is végez
szakfelügyeleti ellenőrzés hatálya alá tartozó munkát, úgy az ellenőrzésbe a munkavégzés
helye szerint illetékes megyei szakfelügyelőt is – megkeresés útján – be kell vonni.
A szakfelügyeletet ellátó szerv az ellenőrzés során feltárt hibák kijavítására, illetve a
hiányosságok megszüntetésére kötelezi az ellenőrzött földmérő szervezetet.
4. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése


a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése

5. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása


a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése

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


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

7. A művelési ág változás bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése


A jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése

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


a Földforgalmi tv.-ben meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése

Valamennyi

ellenőrzési

feladat

felelőse

a

NMKH

Élelmiszerlánc-biztonsági

és

Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály osztályvezetője.
A.2. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv (ITNET) megvalósítását célzó, adott
ellenőrzési időszakra lebontott élelmiszerlánc-felügyeleti tervet az élelmiszerlánc-felügyeletért
felelős államtitkár rendeli el. Az ellenőrzési időszak egy évre vonatkozik, minden év április 1-től
a következő év március 31-ig tart.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakmai iránymutatása alapján készült
egységes szerkezetben kiadott Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv 2020. április 1-jén lép hatályba,
tehát a hatósági ellenőrzési terv elkészítésének időszakában még nem áll rendelkezésre.
Jelenleg a 2019-2020. évi ellenőrzési terv végrehajtása történik 2019. március 31-ig bezárólag.
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A 2020. évi Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság hatásköreinek
struktúráját követi, ennek alapján az alábbi tervek kerülnek meghatározásra.
1. Élelmiszerlánc Mintavételi Terv (Termékellenőrzés)
2. Tevékenység-ellenőrzési Tervek (Létesítmény-ellenőrzés)
3. Speciális Tervek
4. Kiemelt mintavételi projektek
Az Élelmiszerlánc-felügyeleti terv csak az egységes szerkezetben kiadott, tervezett
ellenőrzéseket és mintavételeket tartalmazza, az állatvédelemmel kapcsolatos valamint
járványügyet érintő feladatokat és a kötelező húsvizsgálatokat, továbbá az egyéb,
jogszabályból fakadó, ad hoc feladatokat nem (pl. élelmiszer-eredetű megbetegedések
kivizsgálása, közérdekű és panaszbejelentések). Nem tervezhetőek az eseti ellenőrzések (pl.
utóellenőrzések, soron kívül elrendelt vagy célellenőrzések) száma sem.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) koordinálja
és felügyeli az Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv végrehajtását, melynek során nyomon követi az
ellenőrzési tervek teljesülését.



Élelmiszerlánc Mintavételi Terv (Termékellenőrzés)

A Főosztály havi bontásban kiosztja a járási hivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi osztályai részére (a továbbiakban: járási ÉBÁO) a monitoring mintavételeket
és közreműködik a mintavételi eszközök beszerzésében, valamint a mintaszállításban. A
Főosztály havonta összesíti a tervben előírt mintavételek teljesítését. A Főosztály a
mintavételek terv szerinti végrehajtásának időarányos teljesítését a járási ÉBÁO-k havonta
megküldött jelentései alapján valamint a szakrendszerből negyedévente történő lekérdezéssel
kíséri figyelemmel.


Tevékenység-ellenőrzési Tervek (Létesítmény-ellenőrzés)

A Tevékenység-ellenőrzési Tervek közül az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Létesítmény Ellenőrzési Terv (pl. vágóhíd, húsfeldolgozó, pékség, étterem) az előző évekhez
hasonlóan az OÁIR rendszer adatainak elemzésével készül.
Az ITNET –ben ellenőrzésre kijelölt létesítményeken kívül további ellenőrzéseket is kell
végezni, ezek az un. kompenzációs ellenőrzések. A kompenzációs ellenőrzések száma
központilag kerül meghatározásra, a helyszínek kijelölése a területi kockázatbecslésen alapul.
A táblázatban szereplő adatok az előző tervidőszakra jellemző tervszámokon alapulnak.
A Tevékenység-ellenőrzési Tervek tervezett és kompenzációs ellenőrzéseit a járási ÉBÁO-k
végzik a Főosztály szakmai irányításával.
A Főosztály élelmiszerlánc-biztonsággal hatáskörben végzett feladatai:
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Az állati eredetű élelmiszereket előállító engedélyköteles létesítmények (pl.: háziasított patás
állatok húsa - vágóhíd, daraboló üzem, baromfihús és nyúlfélék húsa - vágóhíd, daraboló
üzem, vadhús, húskészítmények, nyerstej és tejtermékek, tojás csomagolók) engedélyezési
eljárásait az élelmiszer-vállalkozó kérelmére a kormányhivatal folytatja le. Engedélyezi az
állategészségügyi

felügyelet

alá

tartozó

létesítményeket

és

nyilvántartást

vezet

az

engedélyköteles és nyilvántartott létesítményekről.
A Főosztály ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez, és az Éltv. végrehajtására kiadott
jogszabály szerint kezeli a rendkívüli élelmiszerlánc-eseményeket.
A megyei készenlét a munkaidőn kívüli időre és a hétvégére terjed ki. A készenlétet a vezetőn
kívül egy hatósági állatorvos vagy élelmiszer-biztonsági felügyelő biztosítja.
A Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a járási hivatalok
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai felett szervezési és szakmai
irányítási feladatokat lát el. Feladatkörében minden első fokon eljáró hatósági személy
munkáját évente legalább egy alkalommal, szakmai felülvizsgálattal felügyeli, melynek
módszere a közös ellenőrzés végzése az első fokon eljáró hatósági személyekkel.
A Főosztály állategészségügyi hatáskörben végzett feladatai:


Az állattartó telepek és egyéb állatjóléti létesítmények ellenőrzési terve a már fennálló
illetve várható járványügyi kihívások, így az afrikai sertéspestis (ASP), madárinfluenza,
továbbá az Országos Főállatorvos által elrendelt intézkedések figyelembevételével az
alábbi hatósági feladatokat írja elő:

-

az állattartó telepek terv szerinti ellenőrzése;

-

az állatállományok kötelező vizsgálatainak elvégzése, illetve a szolgáltató állatorvosok
által történő munkavégzés ellenőrzése;

-

állathullák, illetve állati eredetű melléktermékek megsemmisítésének ellenőrzése és
koordinálása;

-

a járványügyi mintavételi program valamint a speciális tervek és kiemelt mintavételi
projektek teljesülésének ellenőrzése, a mintavételek és az elrendelt vizsgálatok
végrehajtásának felügyelete.



Az afrikai sertéspestis (ASP) elleni védekezés szervezése, irányítása, felügyelete, a
mintavételekkel kapcsolatos feladatok koordinálása, a mintaátadást és mintaküldést
biztosító ügyeleti rendszer megszervezése az alábbiak szerint:

-

Valamennyi gazdaságban kötelezően elvégzendő a sertések korcsoportok szerinti
nyilvántartásba vétele, a ki- és beszállítások korlátozása, továbbá a járványvédelmi
zártság fokozásának ellenőrzése.
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-

A rendes kilövésekből és az ASP miatt kötelezően előírt diagnosztikai célú kilövésekből
származó vaddisznókból valamint az elhullott vaddisznó tetemekből vett ASP
kimutatására

irányuló

mintavételekkel

kapcsolatos

adminisztráció,

a

vizsgálati

eredmények nyilvántartása és eljuttatása az érintett vadásztársaságokhoz.
-

Folyamatosan, heti rendszerességgel a megadott táblázatok kitöltésével jelentések
küldése az Országos Járványvédelmi Központ (OJK) számára.

-

Társas vadászat engedélyezése a HJK vezetőjének egyedi engedélye alapján, melyhez
az illetékes tájegységi fővadász írásos hozzájárulása is szükséges.

-

A diagnosztikai célú kilövéseket végrehajtásának ellenőrzése, a diagnosztikai célból
kilőtt vaddisznóknak az állategészségügyi hatóság által kiadott határozatok alapján
történő állami kártalanítása.

-

A vadászatra jogosultak ASP elleni védekezéssel kapcsolatos rendszeres írásbeli és
szóbeli tájékoztatása.

-

A kilőtt vaddisznókból vett minták minden nap (hétvégén és ünnepnap is) 8-10 óra
közötti, a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításával történő átvétele a járási
hivatalokban.
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1000

160

80

ASP mintavétel

állattartó
Az
és
telepek
állatjóléti
létesítmények
ellenőrzése

KM ellenőrzések

Járványügyi
Terv
Monitoring
Speciális tervek és 2700
Kiemelt mintavételi
projektek

400

2020.04.012021.03.31

nem
tervezhető

Eseti ellenőrzések

Kompenzációs
ellenőrzések

2020.04.012021.03.31

600

Tevékenység
ellenőrzés

2021.03.31.

2021.03.31.

2020.04.012021.03.31

2020.12.31.

2020.01.012020.12.31

2020.04.012021.03.31

2021.03.31.

2021.03.31.

2020.12.31.

2021.03.31.

2021.03.31.

A végrehajtás határideje:

2020.04.012021.03.31

2020.04.012021.03.31

2020.04.012021.03.31

300

Termék mintavétel

Ellenőrzési
időszak:

tervezett
A
mintavételek/
ellenőrzések
száma:

ellenőrzés
Az
tárgya:

ÉBFO
főosztályvezető,
osztályvezető

A szakmai felügyelet
felelős
ellátásáért
személy

ÉBFO főosztályvezető,
Hivatalok osztályvezető
Járási
ÉBÁO/osztályvezető,
Járványügyi
hatósági állatorvos
Helyi
Központ vezetője

Járási Hivatalok ÉBÁO
/osztályvezető, hatósági
állatorvos,
élelmiszerbiztonsági
felügyelő

A végrehajtásért felelős
személy:

A z Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 2020. évi hatósági ellenőrzési
terve
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B. Népegészségügyi Főosztály hatósági ellenőri terve

Az előre ütemezett
ellenőrzés tárgya

Élelmezés- és táplálkozásegészségügy
Ásványi anyag és vitamin
tartalmú, izületekre szánt
étrend-kiegészítő
készítmények ellenőrzése

Étrend-kiegészítő
készítmények közül a
kiemelt célcsoportot képező
interneten forgalmazott
potencianövelő és
interneten, üzletben, vagy
fitness teremben
forgalmazott zsírégető
(fogyást elősegítő) termékek
jelölésének és célzott
laboratóriumi vizsgálatának
elvégzése
Specifikus csoportoknak
szánt élelmiszerek
forgalmazásának
ellenőrzése:
- anyatej-kiegészítő tápszer

Specifikus csoportoknak
szánt élelmiszerek
forgalmazásának
ellenőrzése:
- csecsemők és
kisgyermekek számára
készült vízzel vagy más,
fehérjét nem tartalmazó
folyadékkal készített, vagy
készítendő gabonaalapú
tápszer

Az ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid leírása

Fő komponensként kalciumot és Cvitamint tartalmazó készítmények
esetében címkevizsgálat, célzott
laboratóriumi vizsgálatokkal
kiegészítve.

Zsírégető, fogyást elősegítő étrendkiegészítő készítmények
próbavásárlás útján történő címke
vizsgálata, valamint célzott
laboratóriumi vizsgálata anabolikus
szteroid, koffein tartalomra.
Potencianövelés céljából
forgalmazott étrend-kiegészítő
készítmények próbavásárlás útján
történő címke vizsgálata, valamint
célzott laboratóriumi vizsgálata
szildenafil, tadalafil, vardenafil
tartalomra.
Jelölések, és tápanyag-összetétel
ellenőrzése, laboratóriumi
vizsgálatokkal kiegészítve.
Elvégzendő laboratóriumi
vizsgálatok: zsírsavösszetétel
(laurilsav, mirisztinsav, erukasav,
linolsav, alfa-linolénsav), zsír
Jelölések, és tápanyag-összetétel
ellenőrzése, laboratóriumi
vizsgálatokkal kiegészítve.
Elvégzendő laboratóriumi
vizsgálatok: fehérje, szénhidrát, zsír,
energia, nátrium, D-vitamin

Az ellenőrzendő egységek
körének és
számának/arányának
meghatározása

Az ellenőrzések
ütemezésére vonatkozó
Ellenőrzési időszak/
javaslat a kormányhivatal
Felelős megjelölése
népegészségügyi
főosztálya számára

Az ellenőrzés javasolt
eszköze a
kormányhivatal
népegészségügyi
főosztálya számára

Javaslat az ellenőrzés
szempontrendszerére (jogszabályi
hivatkozás; ellenőrzési segédlet,
útmutató, stb. csatolása, vagy
hivatkozása)

Népegészségügyi Főosztályok
illetékességi területén minimálisan
5 db kalciumot és C-vitamint
tartalmazó izülettel kapcsolatos
készítmény jelölésének
vizsgálata.
Laboratóriumi vizsgálati
mintaszám:
- megyénként 1 db kalcium és Cvitamin tartalmú készítmény
vizsgálat
10 megye tekintetében,
megyénként 1 db interneten
forgalmazott potencianövelő
készítmény vizsgálata
próbavásárlással
- 10 megye tekintetében,
megyénként 1 db interneten,
üzletben, vagy fitness teremben
forgalmazott zsírégető,
fogyókúrás készítmény vizsgálata
próbavásárlással

Ellenőrzési időszak:
2020. március 1. szeptember 1.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

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

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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

Ellenőrzési időszak:
2020. március 1. szeptember 1.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

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

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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

Népegészségügyi Főosztályok
illetékességi területén
megyénként minimálisan 5 db
termék címke vizsgálata
Laboratóriumi vizsgálati
mintaszám:
- megyénként 1 db minta anyatejkiegészítő készítményből, 10
megye érintettségével
Népegészségügyi Főosztályok
illetékességi területén
megyénként minimálisan 5 db
termék címke vizsgálata
Laboratóriumi vizsgálati
mintaszám:
- megyénként 1 db minta, 10
megye érintettségével

Ellenőrzési időszak:
2020. március 1. augusztus 1.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

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

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

A különleges táplálkozási célú
élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.)
ESzCsM rendelet, az anyatejhelyettesítő és anyatej-kiegészítő
tápszerről szóló 20/2008. (V.14.) EüM
rendelet, valamint a 1924/2006/EK
rendelet

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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

Ellenőrzési időszak:
2020. március 1. augusztus 1.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos
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Az előre ütemezett
ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid leírása

Az ellenőrzendő egységek
körének és
számának/arányának
meghatározása

Kórházak normál
étkeztetésének Országos
Felmérése

Felnőtt (19-69 éves) korosztály
normál étkeztetésének felmérése,
ellenőrzése, tápanyagszámítással és
laboratóriumi vizsgálatokkal
kiegészítve. Elvégzendő
laboratóriumi vizsgálatok: sótartalom
(Na), nettótömeg, 1 db kórház
esetében 1 nap energia vizsgálat

Laboratóriumi vizsgálati
mintaszám: - megyénként 2 db
kórház 3 egymást követő
napjának egésznapos étkezés
vizsgálata

Az OGYÉI által megküldött
kifogásolt notifikációs
igazolások kivizsgálása

Az OGYÉI által megküldött kifogásolt Az OGYÉI-től érkezett kifogásolt
notifikációs igazolások kivizsgálása, igazolások száma alapján.
a szükséges intézkedések megtétele

Jogerős határozattal kitiltott
étrend-kiegészítő
készítmények ellenőrzése

Kereskedelmi forgalomból jogerős
A rendelkezésre álló kapacitás és
határozattal kitiltott étrend-kiegészítő a korábbi évek ellenőrzési
készítmények ellenőrzése
tapasztalata alapján.

Iskolabüfék, áruautomaták
árukínálatának vizsgálata

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

A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén
megyénként minimálisan a
büfével üzemelő és/vagy
áruautomatával rendelkező
általános iskolák 10%-nak
árukínálat vizsgálata 10 megye
tekintetében
- a népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén
megyénként minimálisan a
büfével üzemelő és vagy
áruautomatával rendelkező
középiskolák 10%-nak árukínálat
vizsgálata 10 megye tekintetében.
Laboratóriumi vizsgálati
mintaszám:
- megyénként Neta tv-ben
meghatározott határérték közeli 2
db sós termék
- megyénként Neta tv-ben
meghatározott határérték közeli 2
db cukrozott termék

Az ellenőrzések
ütemezésére vonatkozó
Ellenőrzési időszak/
javaslat a kormányhivatal
Felelős megjelölése
népegészségügyi
főosztálya számára
Ellenőrzési időszak:
2020. március 1. október 15.felelős:
járási hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

Ellenőrzési időszak:
2020. január 1 december 31.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos
Ellenőrzési időszak:
2020. január 1 december 31.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos
Ellenőrzési időszak:
2020. március 1 június 15.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

Kozmetikum
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Az ellenőrzés javasolt
eszköze a
kormányhivatal
népegészségügyi
főosztálya számára

Javaslat az ellenőrzés
szempontrendszerére (jogszabályi
hivatkozás; ellenőrzési segédlet,
útmutató, stb. csatolása, vagy
hivatkozása)

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

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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

Helyszíni ellenőrzés

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

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés,
internetes honlap
ellenőrzése

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

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés,
internetes honlap
ellenőrzése

A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet,
valamint a népegészségügyi
termékadóról szóló 2011. évi CIII.
törvény

Az előre ütemezett
ellenőrzés tárgya

Szállodák, panziók
ellenőrzése

Az ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid leírása

Szállodában, panzióban kihelyezett
sampon/ tusfürdő kozmetikai
készítmények ellenőrzése a
jogszabályi előírásoknak való
megfelelés szempontjából,
laborvizsgálattal kiegészítve.
Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke
- Methylisothiazolinone tartalom

Az ellenőrzendő egységek
körének és
számának/arányának
meghatározása

Az ellenőrzések
ütemezésére vonatkozó
Ellenőrzési időszak/
javaslat a kormányhivatal
Felelős megjelölése
népegészségügyi
főosztálya számára

Az ellenőrzés javasolt
eszköze a
kormányhivatal
népegészségügyi
főosztálya számára

Javaslat az ellenőrzés
szempontrendszerére (jogszabályi
hivatkozás; ellenőrzési segédlet,
útmutató, stb. csatolása, vagy
hivatkozása)

Megyénként minimum 20 egység.
Laboratóriumi vizsgálati szám:
Megyénként minimum 1 db
termék Methylisothiazolinone
tartalmának vizsgálata.

2020. március 1. december 15.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

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

Szolárium szolgáltatást
Szoláriumozáshoz használható
nyújtó egységek ellenőrzése kozmetikumok ellenőrzése a
jogszabályi előírásoknak való
megfelelés szempontjából,
laborvizsgálattal kiegészítve.
Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke
- parabén tartalom

Megyénként minimum 20 egység.
Laboratóriumi vizsgálati szám:
Megyénként minimum 1db termék
parabén tartalmának vizsgálata.
Megyénként minimum 1 db felület
mikrobiológiai tisztaságának
vizsgálata.

2020. március 1. december 15.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

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

Web áruházak
próbavásárlással
egybekötött ellenőrzése

10 megye tekintetében,
járásonként 1 db webáruház.
Laboratóriumi vizsgálati szám: 10
megye tekintetében, megyénként
1 db interneten forgalmazott
szempillanövesztő készítmény
bimatoprost tartalmának
vizsgálata próbavásárlással.

2020. március 1 december 15.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

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

Megyénként minimum 10 egység.
Laboratóriumi vizsgálati szám:
Megyénként minimum 1 db
hennapor/ arcpúder kozmetikai
készítmény ólom és kadmium
tartalmának vizsgálata.

2020. március 1 december 15.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

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

Szempillanövesztő kozmetikai
készítmények ellenőrzése a
jogszabályi előírásoknak való
megfelelés szempontjából,
laborvizsgálattal kiegészítve.
Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke
- bimatoprost tartalom

Harmadik ország termékeit Harmadik ország termékeit
forgalmazó egységek (távol- forgalmazó egységekben árusított
keleti) ellenőrzése
kozmetikai készítmények
ellenőrzése a jogszabályi
előírásoknak való megfelelés
szempontjából. Ezen egységekben
árusított hennapor/ arcpúder
kozmetikum laboratóriumi vizsgálata.
Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke
- ólom és kadmium tartalom
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Az előre ütemezett
ellenőrzés tárgya

Forgalomban lévő
kozmetikai termékek címke
ellenőrzése laborvizsgálattal
kiegészítve

Az ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid leírása

Babapopsikrém/ törlőkendő
kozmetikai termék ellenőrzése a
jogszabályi előírásoknak való
megfelelés szempontjából,
laborvizsgálattal kiegészítve.
Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke
- butil-, propil parabén tartalom

Az ellenőrzendő egységek
körének és
számának/arányának
meghatározása
10 megye tekintetében 1 db
babapopsikrém/ törlőkendő butil-,
propil parabén tartalmának
vizsgálata.

A természetes
fürdőhelyekkel,
fürdővizekkel kapcsolatos
hatósági ellenőrzés

A szezonálisan üzemelő
medencés fürdőkkel
kapcsolatos hatósági
ellenőrzés

Nagykereskedésben/nagyforgalmú
üzletben
forgalmazott
anyag/termék/technológia
ivóvízbiztonsági
bejelentés/engedély
meglétének
ellenőrzése; az engedélyben foglalt
előírások
teljesülésének,
a
tájékoztatási
kötelezettség
betartásának
és
a
használati
útmutató tartalmi megfelelőségének
ellenőrzése.
Az üzemeltetni kívánt természetes
fürdőhelyek helyszíni ellenőrzése, az
ütemterv szerinti önellenőrzői
laboratóriumi vízminőségi
vizsgálatok elvégzésének
ellenőrzése és a hatósági
laboratóriumi vízminőségi
vizsgálatok elvégzése, továbbá a
nyilvánosság bevonásával és
tájékoztatásával kapcsolatos jelentés
küldése
A 37/1996.(X.18.) NM rendelet
szerinti hatósági ellenőrzések,
hatósági vízminőség vizsgálatok
végzése, valamint a szezon előtti és
a szezonzáró jelentések küldése

Az ellenőrzés javasolt
eszköze a
kormányhivatal
népegészségügyi
főosztálya számára

Javaslat az ellenőrzés
szempontrendszerére (jogszabályi
hivatkozás; ellenőrzési segédlet,
útmutató, stb. csatolása, vagy
hivatkozása)

2020. március 1. december 15.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

2020. március 1szeptember 30.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

Megyénként 10
nagykereskedésben/nagyforgalmú
üzletben legalább 5
anyag/termék/technológia

2020. január 1 december 31.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

Természetes fürdőhelyek,
fürdővizek - 100%

2020. május 1. november 15.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Laboratóriumi
mintavételezés.

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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

Szezonálisan üzemelő medencés
fürdők - 100%

2020. május 1. szeptember 5.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Laboratóriumi
mintavételezés.

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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

Település-egészségügy
Nemdohányzók védelmében A 39/2013. (II.14.) Korm. rendelet Népegészségügyi Főosztályok
történő hatósági ellenőrzés előírásainak meg nem felelő felirat területén járásonként 10 db
vagy
jelzés
módosításának,
cseréjének
kiemelt
ellenőrzése,
melynek
teljesítésére
2019.
december 31-ig van lehetőség a
Korm. rendelet 21/B. §-a alapján.
Ivóvízzel érintkező anyagok,
termékek, technológiák
ivóvízbiztonsági szempontú
ellenőrzése

Az ellenőrzések
ütemezésére vonatkozó
Ellenőrzési időszak/
javaslat a kormányhivatal
Felelős megjelölése
népegészségügyi
főosztálya számára

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

A dohánytermékek előállításáról,
forgalomba hozataláról és
ellenőrzéséről, a kombinált
figyelmeztetésekről, valamint az
egészségvédelmi bírság
alkalmazásának részletes szabályairól
szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és
az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.
(X.25.) Korm. rendelet

Az előre ütemezett
ellenőrzés tárgya

Részvétel a Forum REF-8
egységes ellenőrzési
projektben: online árusított
veszélyes anyagok és
keverékek, valamint biocid
termékek CLP szerinti
ellenőrzése

Az ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid leírása

A „Forum REF-8” egységes
ellenőrzési projekt egyik része az
online árusított veszélyes anyagok
és keverékek, valamint biocid
termékek CLP-szerinti megfelelésére
fókuszál, különös tekintettel a
cimkén feltüntetendő információkra,
illetve a reklámozással kapcsolatos
követelményekre (szükség esetén
próbavásárlással egybekötve). Az
ellenőrzés szempontjai uniós szinten
egységesen kerültek
meghatározásra.
A „Forum REF-8” egységes
végrehajtási projekt másik része az
online árusított árucikkekben
esetlegesen előforduló, a REACHrendelet által korlátozott anyagok
ellenőrzése.

Részvétel a Forum REF-8
egységes ellenőrzési
projektben: korlátozás alá
eső, online árusított
árucikkek ellenőrzése

1. A feladat a REACH rendelet XVII.
mellékletének 23. és 63. bejegyzése
alapján az ólom és a kadmium
ékszerekben való, laborvizsgálattal
egybekötött ellenőrzése.

Az ellenőrzendő egységek
körének és
számának/arányának
meghatározása
Ellenőrzött ipari szereplők: online
forgalmazók, szükség esetén
online felület üzemeltetője
Ellenőrzési szám:
- Megyénként 10 forgalmazó/20
db termék
- ebből megyénként min. 1 db, de
max. 6 db biocid termék

Ellenőrzött ipari szereplők: online
forgalmazók, szükség esetén
online felület üzemeltetője
Laboratóriumi vizsgálat száma:
Főváros esetén és megyénként
(ideértve Pest megyét is) 1 db
termék

Az ellenőrzések
ütemezésére vonatkozó
Ellenőrzési időszak/
javaslat a kormányhivatal
Felelős megjelölése
népegészségügyi
főosztálya számára
2020. január 1. 2020. december 31.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Az ellenőrzés javasolt
eszköze a
kormányhivatal
népegészségügyi
főosztálya számára
Hivatalban történő
ellenőrzés a webshop-ok
tekintetében.

3. Az 51. és 52. bejegyzésben
nevezett ftalátoknak a játékokban és
gyermekápolási cikkekben való,
laborvizsgálattal egybekötött
ellenőrzése.

Az anyagok és keverékek
osztályozásáról, címkézéséről és
csomagolásáról szóló 1272/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet
(CLP)
A biocid termékek forgalmazásáról és
felhasználásáról szóló 528/2012/EU
rendelet

2020. július 1. 2020. december 31.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Mintavétel ütemterv szerint.

Hivatalban történő
ellenőrzés a webshop-ok
tekintetében,
mintavétellel egybekötve.

a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről és
korlátozásáról szóló 1907/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet

2020. január 1. 2020. július 31.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos
2020. augusztus 1. 2020. december 31.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

2. A feladat a REACH rendelet XVII.
mellékletének 47. bejegyzése
alapján a króm (VI) bőrárukban való,
laborvizsgálattal egybekötött
ellenőrzése.

Javaslat az ellenőrzés
szempontrendszerére (jogszabályi
hivatkozás; ellenőrzési segédlet,
útmutató, stb. csatolása, vagy
hivatkozása)

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

Biocid termékek jogszerű
forgalmazhatóságának
ellenőrzése

A 2020. évben esedékes
jóváhagyási nappal rendelkező
hatóanyagokat tartalmazó biocid
termékek ellenőrzése forgalmazásuk
jogszerűségének tekintetében.

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

2020. január 1. december 31.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos
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Biocid hatóanyagok jóváhagyási napjai
és jóváhagyásának megtagadási
dátumainak listája
Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

Az előre ütemezett
ellenőrzés tárgya

Klórtartalmú
fertőtlenítőszerek
laboratóriumi vizsgálattal
egybekötött ellenőrzése

Az ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid leírása

A feladat keretében ellenőrizni
szükséges a fertőtlenítőszereket
forgalmazó egységek által
gyártott/forgalmazott termékek
címkéjének és az engedélyükben
szereplő használati útmutatóban
található adatoknak az összhangját,
továbbá az osztályozási, címkézési,
csomagolási és bejelentési előírások
teljesülését, a biztonsági adatlapra
vonatkozó előírásokat és a tárolási
követelményeket, laboratóriumi
vizsgálattal kiegészítve.

Az ellenőrzendő egységek
körének és
számának/arányának
meghatározása
Az ellenőrzés alanyai: a
fertőtlenítőszerek forgalmazói
Laboratóriumi vizsgálati
mintaszám:
- megyénként 1 db minta

Az ellenőrzések
ütemezésére vonatkozó
Ellenőrzési időszak/
javaslat a kormányhivatal
Felelős megjelölése
népegészségügyi
főosztálya számára
2020. április 1. szeptember 30.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Az ellenőrzés javasolt
eszköze a
kormányhivatal
népegészségügyi
főosztálya számára

Javaslat az ellenőrzés
szempontrendszerére (jogszabályi
hivatkozás; ellenőrzési segédlet,
útmutató, stb. csatolása, vagy
hivatkozása)

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

Mintavétel ütemterv szerint.

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

Járványügy
Háziorvosi és házi gyermekorvosi
egészségügyi szolgáltatók
Háziorvosi alapellátás
infekciókontroll tevékenységének
infekciókontroll
viszgálata, mely során az
tevékenységének viszgálata ellenőrzésn kiterjed a rendelők
általános higiénés jellemzőire, az
infekciókontroll tevékenységre.

A járási hivatalok
népegészségügyi osztályai
illetékességi területén háziorvosi
és házi gyermekorvosi rendelők
20%-20%-át kell ellenőrizni.

2020.03.01-12.31.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

A multirezisztens kórokozók
okozta fertőzések ECDC
esetdefinícióknak való
megfelelése - validációs
vizsgálat

A fekvőbeteg-ellátó intézményekben
meghatározott számú
multirezisztens kórokozó (MRK)
okozta fertőzés validációs vizsgálata
az ECDC esetdefinícóknak való
megfelelés szempontjából.

A megyei kormányhivatalok
illetékeségi területén található
valamennyi fekvőbeteg-ellátást
nyújtó egészségügyi szolgáltató
ellenőrzése. A 2019. évben MRK
fertőzést nem jelentő kórházakat
is ide érve.

2020.03.01-12.31.
felelős: megyei
tisztifőorvos

Kézfertőtlenítéshez
rendelkezésre álló feltételek
és alkalmazott
készítmények ellenőrzése
az alapellátásban

Kézfertőtlenítés végrehajtásához
szükséges adagolók, valamint az
alkalmazott kézfertőtlenítőszerek
rendelkezésre állásának ellenőrzése
a a háziorvosi és házi gyermekorvosi
rendelőkben

A járási hivatalok
népegészségügyi osztályai
illetékességi területén található
háziorvosi és házi gyermekorvosi
rendelők 20%-20%-át kell
ellenőrizni.

2020.03.01-12.31.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

A kötelező bárányhimlő
elleni védőoltásokhoz a
varicella jelentési fegyelem
ellenőrzése.

Az OSZIR Fertőzőbeteg-jelentő
alrendszerben rögzített adatok
alapján azonosítani szükséges - a
praxisban ellátottak számát és
korösszetételét is figyelembe véve azokat a házi gyermekorvosokat és
vegyes praxist ellátó háziorvosokat,
akik a nem vagy nagyon kevés
bárányhimlős megbetegedést
jelentettek az elmúlt 5 évben.
Helyszíni ellenőrzés során fel kell
tárni a bejelentések elmaradásának
okát, és felhívni a figyelmet a
jogszabályban előírt jelentési
kötelezettségre.

A járási hivatalok
népegészségügyi osztályai
illetékességi területén található
házi gyermekorvosok körében és
a vegyes praxist ellátó
háziorvosok körében - a praxisban
ellátottak számát és
korösszetételét is figyelembe véve
- a legkevesebb bárányhimlő
fertőzést bejelentő 20%-20%-ot
kell ellenőrizni.

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Egységes módszertani iránymutatás
megküldése 2020.február 29-ig

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Egységes módszertani iránymutatás
megküldése 2020.február 29-ig

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Egységes módszertani iránymutatás
megküldése 2020.február 29-ig

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

2020.01.01-12.31.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

jogszabályi hivatkozás:
1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző
betegségek jelentésének rendjéről

Egészségügyi Igazgatás
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Az ellenőrzendő egységek
körének és
számának/arányának
meghatározása

Az ellenőrzések
ütemezésére vonatkozó
Ellenőrzési időszak/
javaslat a kormányhivatal
Felelős megjelölése
népegészségügyi
főosztálya számára

Az ellenőrzés javasolt
eszköze a
kormányhivatal
népegészségügyi
főosztálya számára

Javaslat az ellenőrzés
szempontrendszerére (jogszabályi
hivatkozás; ellenőrzési segédlet,
útmutató, stb. csatolása, vagy
hivatkozása)

Az előre ütemezett
ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid leírása

A járási 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 helyszíni
vizsgálat alapján, a kijelölt
egységekben

A
60/2003.(X.20.)
ESZCSM
rendeletben előírt minimumfeltételek
ellenőrzése
a
kardiológiai-,
a
sebészetiés
az
urológiai
egységekben.
A
szakdolgozók
tevékenységének
vizsgálata
és
annak dokumentálása.

Járási Népegészségügyi
Osztályok illetékességi területén,
a kardiológiai-, a sebészeti és az
urológiai egységek ellenőrzése

2020. január 01 december 31.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

2020. január 01 - március
15.: ellenőrzés előkészítése,
2020. március 16 december 30.: ellenőrzések
lefolytatása,
2021.
február 28.: ellenőrzések
eredményének
összefoglalása az éves
jelentésben

Helyszíni ellenőrzés
lefolytatása a járási
egészségügyi igazgatási
munkatárs és a járási
ápolási szakfelügyelet
bevonásával

1997. évi CLIV törvény, 60/2003. (X.
20.) ESzCsM rendelet, valamint az NNK
által később összeállításra kerülő
jegyzőkönyv minta

Gyógyászati
amalgám
felhasználásában érintett fogászati
ellátást
nyújtó
egészségügyi
szolgáltatók
tárgyi
feltételeinek
igazgatási
célú
szakfelügyeleti
ellenőrzése az Európai Uniós
jogszabályok
megvalósulása
értelmében.

Járási Népegészségügyi
Osztályok és az NNK illetékességi
területén a gyógyászati amalgám
felhasználásában érintett
fogászati ellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatók
vizsgálata

2020. január 01 december 31.
felelős: járási
hivatalvezető,
megyei tisztifőorvos

2020. január 01 - március
15.: ellenőrzés előkészítése,
2020. március 16 december 30.: ellenőrzések
lefolytatása,
2021.
február 28.: ellenőrzések
eredményének
összefoglalása az éves
jelentésben

Helyszíni ellenőrzés,
illetve adatszolgáltatás
bekérése a járási népeü.
osztály járási igazgatási
munkatársa, megyei/
járási ápolási
szakfelügyelete valamint
NNK igazgatási
munkatársa bevonásával

1997. évi CLIV törvény, 60/2003. (X.
20.) ESzCsM rendelet, az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2017/852
rendelet 10. cikke, valamint az NNK
által később összeállításra kerülő
kérdőív minta

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

Foglalkoztatási Főosztály hatósági ellenőrzési terve

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának ellenőrzési terve a
Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium utolsó Országos Hatósági Ellenőrzési Tervének
iránymutatása alapján került elkészítésre.
I. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból és az Európai Uniós forrásból finanszírozott
támogatások ellenőrzése a Pénzügyminisztérium Országos Hatósági Ellenőrzési
Tervében kiemelt ellenőrzési szempontok alapján került megtervezésre.
Törekedtünk arra, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
ellenőrzési terve lehetőség szerint az országos tervben megfogalmazott, legtöbb kiemelt
szempontot magába foglalja.
1. A hatósági ellenőrzés tárgya, ütemezése, ellenőrizendő időszak

A hatósági ellenőrzés tárgya
- A passzív és aktív munkaerőpiaci eszközök alkalmazása során az ellenőrzés időpontjáig a
források felhasználásának szabályszerűsége, a kérelmekhez, pályázatokhoz tett
nyilatkozatok valóságtartalmának, megfelelőségének az ellátottak / támogatottak vállalásai
teljesülésének ellenőrzése a határozatokban / végzésekben / hatósági szerződésekben /
együttműködési megállapodásokban foglaltaknak megfelelően
- Munkaerőpiaci szolgáltatás támogatás
- Központi munkaerőpiaci programok
- Munkahelyteremtő beruházás támogatás
- Bérgarancia alaprészből igényelt támogatások
- Munkaerő-kölcsönzés és a magán-munkaközvetítői tevékenység
- Csoportos létszámleépítés
- Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavégzése
- Az Európai Uniós forrásból megvalósított programok keretében a kormányhivatalok által
nyújtott támogatások és munkaerőpiaci szolgáltatások
- Közérdekű bejelentés, panasz

-

Munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kötelezően kiadandó munkaviszony
igazolások kiadásának elmaradásával kapcsolatos jogsértések
Soron kívüli, előre nem tervezett ellenőrzések

A hatósági ellenőrzés ütemezése
Az ellenőrző hatóság által meghatározott ütemezés szerint (folyamatos / heti / havi /
negyedéves / féléves / éves).
Megyénkben az éves ellenőrzési terv alapján havi ellenőrzési ütemterv készül.
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Ellenőrizendő időszak
Alapvetően a 2019. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak, de a több évet
érintő támogatások esetén (pl. központi munkahelyteremtő támogatás / tőkejuttatásos
vállalkozóvá válás támogatása, stb.) az ellenőrizendő időszakot megelőző 2-3 évet is magában
foglalja.
Az álláskeresési ellátások és aktív munkaerő-piaci eszközök alkalmazása során az ellenőrzés
időpontjáig a források felhasználásának szabályszerűsége, a kérelmekhez / pályázatokhoz tett
nyilatkozatok valóságtartalmának, megfelelőségének, az ellátottak / támogatottak vállalásai
teljesülésének ellenőrzése a határozatokban / végzésekben / hatósági szerződésekben
foglaltaknak megfelelően.

2. A hatósági ellenőrzés típusa, eszköze

A hatósági ellenőrzés típusa
Az ellenőrzések általában előzetes kiértesítés alapján, egyeztetett időpontban történnek, de ha
az ellenőrzés hatékonysága úgy kívánja, a jogellenes tevékenység bizonyításának érdekében
történhetnek előzetes bejelentés nélkül.
Az ellenőrzés indulhat hivatalból vagy kérelemre.
Átfogó ellenőrzés
Magában foglalja a kijelölt ügyfél összes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kötelezettségének
vizsgálatát.
Téma ellenőrzés
Meghatározott téma, adott feladat ellátásának vizsgálata, egy időszakban több ügyfélnél abból
a célból, hogy a megállapítások eredményeként általánosítható következtetéseket lehessen
levonni, és ennek megfelelő intézkedéseket lehessen tenni.
Célellenőrzés
Meghatározott szakmai tevékenységek (meghatározott ügyfajták), vagy a szakmai tevékenység
meghatározott rész-szempont alapján történő vizsgálata.
Utóellenőrzés
Az előzőleg végrehajtott ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján megtett intézkedések
teljesítésének és azok hatásának vizsgálata.
Soron kívüli ellenőrzés
Előzetes információ alapján konkrét ellenőrzési célra irányul, és nem öleli fel az összes
ellenőrzési tárgykört.
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Közérdekű bejelentés, panasz vizsgálata
A bejelentés, panasz valamennyi, a Foglalkoztatási Főosztály hatáskörébe tartozó kérdésére ki
kell terjednie. A bejelentés, panasz kapcsán, ha az átfogóbb jogsértésre utal, akkor az
ellenőrzésnek ki kell terjednie a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljes
vizsgálatára.
A hatósági ellenőrzés eszköze
- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés
- helyszíni ellenőrzés
- ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a
folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján történő
ellenőrzés.
3. A hatósági ellenőrzés során kiemelt szempontok

- Bérgarancia alaprészből igényelt visszatérítendő támogatás kifizetésének megalapozottságát
biztosító - a kérelem benyújtását követő, de a kifizetést megelőző - ellenőrzése. A felszámoló
biztos jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének betartására vonatkozó vizsgála.
Hitelezői igény bejelentésére rendelkezésre álló határidő betartása. Vagyonfelosztási javaslat
(részleges is), illetve a kapott támogatás kielégítési sorrendben elfoglalt helyének
ellenőrzése;
- Bérjellegű támogatások esetén a támogatásban részesülőknél a foglalkoztatás tényleges
megvalósulásának ellenőrzése;
- Munkahelymegőrző támogatásnál a továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítésének
vizsgálata, valamint az átlagos statisztikai állományi létszám megtartására vállalt
kötelezettség ellenőrzése;
- Vállalkozóvá válás támogatás (tőkejuttatás esetén: eszközbeszerzés, annak nyilvántartása,
kifizetés előtti, közbenső) ellenőrzése. A vállalkozói tevékenység folytatásának ellenőrzése.;
- Munkahelyteremtő beruházások esetében az elszámolásra benyújtott bizonylatok, kifizetések
ellenőrzése a vállalt beruházás fenntartási és foglalkoztatási kötelezettség teljesítése;
- Magán-munkaközvetítőknél és munkaerő kölcsönzőknél a jogszabályi feltételek meglétének
vizsgálata, nyilvántartásba vétel után, valamint magán-munkaközvetítés tekintetében a
tevékenység ellenőrzése;
- A csoportos létszámcsökkentésnél előírt bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok
betartásának ellenőrzése;
- Álláskeresési ellátásra való jogosultság ellenőrzése;
- Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavégzésével kapcsolatos
ellenőrzés;
- Benyújtott elszámolások szabályszerűségének ellenőrzése;
- A GINOP 5.1.1., GINOP 5.2.1., TOP 5.1.1., TOP 6.8.2., TOP 5.1.2. (SZVZ), TOP 5.1.2. (M2)
kiemelt projektek keretében nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése;
- A célcsoportnak biztosított támogatási eszközök tárgyévben tervezett kifizetései
felhasználásának projekten belüli helyszíni ellenőrzése legalább a célcsoport 5%-ára

22

-

-

II.

kiterjedően (a GINOP és TOP támogatások esetén az Irányító Hatóság részéről elvárás a
kifizetett összeg 5%-át lefedő ellenőrzés teljesítése);
Képzési támogatások felhasználásának ellenőrzése;
A munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók részére biztosított támogatás szabályszerű
felhasználása, a hatósági szerződésben / vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettségek
teljesítésének ellenőrzése;
Jogszabályban / határozatban / hatósági szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzése;
Munkaerőpiaci programok keretében nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó kifizetések
ellenőrzése, a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése;
A támogatott által benyújtott elszámolsok szabályszerűségének ellenőrzése, ide értve az
elszámolásokhoz
kapcsolódóan
benyújtott
dokumentumok,
bizonylatok
eredeti
dokumentumokkal, bizonylatokkal történő összevetését, az egyezőség meglétének
vizsgálatát.

Közfoglalkoztatás ellenőrzése

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, továbbá a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.)
Korm. rendelet szabályaira tekintettel a Belügyminisztérium, mint a közfoglalkoztatási feladat
szakmai irányítója meghatározta a közfoglalkoztatásra vonatkozó 2019. évi országos hatósági
ellenőrzés tervét.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a Belügyminisztérium
utolsó iránymutatása alapján készítette el a 2020. évre vonatkozó Ellenőrzési Tervét.
Az ellenőrzés célja
A közfoglalkoztatási programok keretében megítélt pénzügyi támogatások felhasználása
szabályszerűségének és hatékonyságának kontrollja, továbbá annak vizsgálata, hogy az
alkalmazott gyakorlat mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak, a minőségi
elvárásoknak.
Az ellenőrzés tárgya
Az ellenőrzések a beérkezett kérelmekre és a kérelmek alapján megkötött hatósági
szerződésekre, valamint a szerződésben és mellékleteiben vállalt / előírt kötelezettségek
teljesítésére irányulnak.
A közfoglalkoztatás eszközrendszerének elemzése és ellenőrzése, ezen belül a
közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök, a napi munka teljesítményének
nyilvántartása, az eszközök kiadása – visszavétele, a munka- és védőruha használata, a
kártérítési eljárások, az elvégzett munka mennyiségi és minőségi ellenőrzése.
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Az ellenőrizés időszaka
Az ellenőrzés általános időszaka a 2020. január 1. és az ellenőrzés napja közötti időszak,
ugyanakkor a pénzügyi elévülési időn belül ez korlátlanul kiterjeszthető.
Az ellenőrzés ütemezése
Az ellenőrzésnek igazodni kell a támogatások időbeli ütemezéséhez, ennek megfelelően:
 országos programok keretében történő foglalkoztatás ellenőrzése folyamatos
 hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok ellenőrzése elsősorban II-III. negyedév
 járási startmunka mintaprogramok ellenőrzése elsősorban II. és IV. negyedév
 egyedi engedélyezésű és pilot programok ellenőrzése folyamatos
 GINOP 6.1.1.-15 képzési programhoz biztosított közfoglalkoztatás ellenőrzése a képzés
ideje alatt folyamatos.
Az ellenőrzés tervezése
Az ellenőrzés tervezése előtt szükséges az egyes támogatástípusok, pilot programok és egyedi
elbírálású támogatások veszélyeit, valamint a településeken nyilvántartott és a közülük
foglalkoztatni tervezett álláskeresők létszámát is figyelembe vevő kockázatelemzést készíteni.
Ez alapján szükséges az éves ellenőrzési tervet és annak megvalósítására a havi szintű
ütemezést megtervezni, amelyek teljesülését járási és megyei szinten folyamatosan szükséges
vizsgálni.
Az ellenőrzés módszere
-

adat és információgyűjtés
iratellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

Az ellenőrzés szempontjai
Az ellenőrzés a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható
támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és
a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
szabályainak helyes alkalmazására irányul. Ennek keretében a vizsgálat részei:
-

támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságának és a kérelemben foglalt
adatok valódiságának ellenőrzése

-

a közfoglalkoztatási programok működtetése, ezen belül
 a hatósági szerződéskötés szabályszerűsége
 a vállalt kötelezettségek teljesítése, különösen a szociális szövetkezet alakítására
vonatkozóan
 az eszközbeszerzések elszámolása, egyedi nyilvántartása, eszközök használata,
üzem- és kenőanyag felhasználás indokoltsága
 a bérfizetések jogcím szerinti kontrollja, különösen a garantált bérrel
foglalkoztatottak esetében
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az igénylések szabályszerűsége
a munkateljesítmények kontrollja
a termelt mennyiségek és felhasználásuk / értékesítésük nyilvántartása
a keletkezett bevétel felhasználása
a program záró beszámolójának értékelhetősége, valóságtartalma

-

a hatósági szerződés és általános szerződési feltételek megsértése miatti szankciók
alkalmazásának gyakorlata

-

az ellenőrzés alapján a szükségessé váló intézkedések (támogatás visszakövetelése és
büntető eljárás kezdeményezése) megtétele, az intézkedések eredményének nyomon
követése

-

a közfoglalkoztatás eszközrendszerének és eredményeinek elemzése

-

az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat
végrehajtásának feladatellátása, különös tekintettel
 a programba vonás korlátainak alkalmazására, különösen a 25 év alattiak és a
szakképzett álláskeresők esetében
 közfoglalkoztatásban résztvevők az elsődleges piaci állásba történő közvetítésére.

A Belügyminisztérium elvárása, hogy az országos közfoglalkoztatási programok kivételével
valamennyi programfajtára vonatkozóan évente a kötelezettségvállalás összegének legalább
10%-át lefedő ellenőrzés kerüljön végrehajtásra.
Emellett elvárás az országos programok esetében évente az adott megyében
közfoglalkoztatásban részt vevők létszámának 10%-át érintő ellenőrzés végrehajtása.
Az országos programok esetében különös figyelemmel kell lenni arra, hogy amíg a
közfoglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatal a pénzügyi teljesítést is ellenőrzi,
addig a közfoglalkoztatás helye szerint illetékes kormányhivatal csak a foglalkoztatás
szabályszerűségét ellenőrzi.
A Foglalkoztatási Főosztály és a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai a közfoglalkoztatás
támogatás vonatkozásában cél-, és utóellenőrzést végeznek.
Visszacsatolás rendszere
Az ellenőrzések lezárását követően szükséges a döntéshozók számára a megfelelő
visszajelzés. Ennek formája ellenőri jelentés, vagy összefoglaló értékelés lehet.
Az intézkedési javaslat döntéshozói jóváhagyása esetén szükségszerű az első fokon eljáró
szervezeti egységtől a megtett intézkedésekről szóló visszajelzés és annak nyomon követése
is.
Az ellenőrzések havi tervezéséről és tényleges megvalósulásukról a szakmai felügyeletet
gyakorló Belügyminisztérium számára a mindenkor hatályos „A közfoglalkoztatási programok
munkaerőpiaci hatósági ellenőrzéséről” szóló eljárásrend szabályai szerint ad számot a Nógrád
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya.
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Az éves ellenőrzések megvalósulásáról a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 29. § (3) bekezdése
alapján összegző jelentés készítése és a szakmai irányító miniszter részére történő
megküldése, területi és támogatástípusonkénti, valamint ellenőrzési forma szerinti bontásban
az ellenőrzési időszakot követő 30. napig.
A munkaerőpiaci ellenőrzés további feladatai

III

Az ellenőrzések eredményessége érdekében cél az együttműködés továbbfejlesztése a
Foglalkoztatási Osztályok szakmai feladatokat ellátó ügyintézőivel. Másrészt kiemelt feladat a
hatósági ellenőrzések megállapításairól, a vizsgálatok eredményéről való tájékoztatás révén a
kockázati tényezők csökkentése, valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási
Főosztálya és a Foglalkoztatási Osztályok által nyújtott támogatások felhasználásának,
szabályszerűségének és hatékonyságának elősegítése, a helyes irányú, egységes joggyakorlat
kialakítása.
Munkánk során kapcsolatot tartunk, egyeztetéseket folytatunk más hatóságokkal (NAV Nógrád
Megyei Adó- és Vámigazgatósága, NAV Észak-magyarországi Regionális Bűnügyi
Igazgatósága, Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság), továbbá szükség esetén ezen szervek,
hatóságok részére adatszolgáltatást teljesítünk, tájékoztatást nyújtunk.
2020. évre tervezett ellenőrzések

IV.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának illetékességi területén a
különféle forrásokból folyósított támogatások felhasználását 1 fő munkaerőpiaci ellenőr és 1 fő
GINOP helyszíni ellenőr vizsgálja.
A 2020. évi ellenőrzési tervezésünk során az egyes támogatási eszközöknél különböző
mértékben meghatározott %-os elvárások teljesítése érdekében az ellenőrzési darabszámot
megállapítottuk, főosztályi szinten összesen 190 db ellenőrzés végrehajtását terveztük, mely a
lekötött, illetve kifizetett összeg nagyságától függően év közben változhat.
Tervezésünk során kieső időként csak a fizetett szabadságokra eső napokat vettük figyelembe,
más kieső idővel (betegség miatti távollét, váratlan esemény bekövetkezése) nem terveztünk.
Ilyen események bekövetkezése, továbbá a soron kívüli ellenőrzések számának növekedése
esetén az egyes támogatási eszközökre meghatározott ellenőrzések száma, aránya változhat.

Sorszám

Megnevezés

Tervezett
ellenőrzések száma
2020

Ellenőrzések
típusa

16
70

cél
cél

2

cél

1. Közfoglalkoztatás támogatása
1.1.
1.2.

Foglalkoztatási Főosztály
Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai

2. GINOP projektek
2.1.

GINOP 5.1.1. projekt
Képzés
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2.2.

2.3.

Bértámogatás
Bérköltség támogatás
Vállalkozóvá válás
Mobilitás támogatás
Lakhatási támogatás
Szolgáltatás vásárlás támogatás
GINOP 5.2.1. projekt
Képzés
Bértámogatás
Bérköltség támogatás
Vállalkozóvá válás
Mobilitás támogatás
Lakhatási támogatás
Szolgáltatás vásárlás támogatás
GINOP 6.1.1. projekt
Képzés

1
19
2
2
1
1

cél
cél
cél
cél
cél
cél

2
2
10
2
2
1
1

cél
cél
cél
cél
cél
cél
cél

4

cél

1
2
5
4
1

cél
cél
cél
cél
cél

1
6
1

cél
cél
cél

1
1
15
1
1

cél
cél
cél
cél
cél

1
1
12
1
1

cél
cél
cél
cél
cél

3. TOP projektek

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

TOP 5.1.1. projekt
Képzés
Bértámogatás
Bérköltség támogatás
Vállalkozóvá válás
Mobilitás támogatás
TOP 6.8.2. projekt
Képzés
Bérköltség támogatás
Vállalkozóvá válás
TOP 5.1.2. projekt (SZVZ)
Képzés
Bértámogatás
Bérköltség támogatás
Vállalkozóvá válás
Mobilitás támogatás
TOP 5.1.2. projekt (M2)
Képzés
Bértámogatás
Bérköltség támogatás
Vállalkozóvá válás
Mobilitás támogatás

4. Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozott támogatások
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

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

Vállalkozóvá válás támogatása
Szolgáltatásvásárlás
Bérgarancia
Alaprészből
folyósított
támogatások
Álláskeresési
ellátásokhoz
szükséges
igazolólapok kitöltésének ellenőrzése

45

cél

10
1
1

cél
cél
cél

6

cél

Foglalkoztatási Főosztály KO ellenőrzése összesen:

186

Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai
(közfoglalkoztatás támogatás) ellenőrzése összesen:

70

A Foglalkoztatási Főosztály éves ellenőrzési tervének havonkénti ütemezése:
Január:
6 db TOP 6.8.2. Bérköltség támogatás
1 db TOP 6.8.2. Vállalkozóvá válás támogatás
1 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás
(megvalósulás,
foglalkoztatási
kötelezettség,
beruházás
fenntartási
kötelezettség)
Felelős: munkaerő-piaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője
Határidő: hónap utolsó munkanapja
Február:
1 db Közfoglalkoztatás támogatás
1 db TOP 6.8.2. Képzés támogatás
2 db TOP 5.1.1. Bértámogatás
5 db TOP 5.1.1. Bérköltség támogatás
4 db TOP 5.1.1. Vállalkozóvá válás támogatás
1 db TOP 5.1.1. Mobilitás támogatás
1 db Vállalkozóvá válás támogatás (NFA decentralizált keret)
4 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás
(megvalósulás,
foglalkoztatási
kötelezettség,
beruházás
fenntartási
kötelezettség)
Felelős: munkaerő-piaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője
Határidő: hónap utolsó munkanapja
Március:
1 db Közfoglalkoztatás támogatás
1 db GINOP 5.1.1. Képzés támogatás
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1 db GINOP 5.2.1. Képzés támogatás
2 db GINOP 6.1.1. Képzés támogatás
1 db GINOP 5.1.1. Bértámogatás
3 db TOP 5.1.2. (M2) Bérköltség támogatás
2 db GINOP 5.1.1. Vállalkozóvá válás támogatás
2 db GINOP 5.1.1. Mobilitás támogatás
2 db Vállalkozóvá válás támogatás (NFA decentralizált keret)
4 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás
(megvalósulás,
foglalkoztatási
kötelezettség,
beruházás
fenntartási
kötelezettség)
Felelős: munkaerő-piaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője
Határidő: hónap utolsó munkanapja
Április:
2 db Közfoglalkoztatás támogatás
2 db GINOP 6.1.1. Képzés támogatás
1 db TOP 5.1.2 (SZVZ) Bértámogatás
6 db TOP 5.1.2 (SZVZ) Bérköltség támogatás
1 db TOP 5.1.2 (SZVZ) Vállalkozóvá válás támogatás
1 db TOP 5.1.2 (SZVZ) Mobilitás támogatás
2 db Vállalkozóvá válás támogatás (NFA decentralizált keret)
5 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás
(megvalósulás,
foglalkoztatási
kötelezettség,
beruházás
fenntartási
kötelezettség)+
Felelős: munkaerő-piaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője
Határidő: hónap utolsó munkanapja
Május:
2 db Közfoglalkoztatás támogatás
1 db TOP 5.1.2. (M2) Képzés támogatás
1 db TOP 5.1.2. (SZVZ) Képzés támogatás
1 db TOP 5.1.2. (M2) Bértámogatás
6 db TOP 5.1.2. (M2) Bérköltség támogatás
1 db TOP 5.1.2. (M2) Vállalkozóvá válás támogatás
1 db TOP 5.1.2. (M2) Mobilitás támogatás
2 db Vállalkozóvá válás támogatás (NFA decentralizált keret)
5 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás
(megvalósulás,
foglalkoztatási
kötelezettség,
beruházás
fenntartási
kötelezettség)
Felelős: munkaerő-piaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője
Határidő: hónap utolsó munkanapja
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Június:
2 db Közfoglalkoztatás támogatás
1 db TOP 5.1.1. Képzés támogatás
1 db GINOP 5.1.1. Lakhatási támogatás
1 db GINOP 5.2.1. Lakhatási támogatás
7 db GINOP 5.1.1. Bérköltség támogatás
4 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás
(megvalósulás,
foglalkoztatási
kötelezettség,
beruházás
fenntartási
kötelezettség)
Felelős: munkaerő-piaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője
Határidő: hónap utolsó munkanapja
Július:
2 db Közfoglalkoztatás támogatás
1 db GINOP 5.2.1. Bértámogatás
4 db GINOP 5.2.1. Bérköltség támogatás
3 db TOP 5.1.2. (SZVZ) Bérköltség támogatás
2 db GINOP 5.2.1. Vállalkozóvá válás támogatás
2 db GINOP 5.2.1. Mobilitás támogatás
1 db GINOP 5.2.1. Szolgáltatásvásárlás
1 db Szolgáltatásvásárlás (NFA decentralizált keret)
4 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás
(megvalósulás,
foglalkoztatási
kötelezettség,
beruházás
fenntartási
kötelezettség)
Felelős: munkaerő-piaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője
Határidő: hónap utolsó munkanapja
Augusztus:
1 db Közfoglalkoztatás
6 db GINOP 5.2.1. Bérköltség támogatás
4 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás
(megvalósulás,
foglalkoztatási
kötelezettség,
beruházás
fenntartási
kötelezettség)
Felelős: munkaerő-piaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője
Határidő: hónap utolsó munkanapja
Szeptember:
2 db Közfoglalkoztatás
6 db GINOP 5.1.1. Bérköltség támogatás
1 db GINOP 5.1.1. Szolgáltatásvásárlás
4 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás
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(megvalósulás,
kötelezettség)

foglalkoztatási

kötelezettség,

beruházás

fenntartási

Felelős: munkaerő-piaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője
Határidő: hónap utolsó munkanapja
Október:
1 db Közfoglalkoztatás
6 db TOP 5.1.2. (SZVZ) Bérköltség támogatás
2 db TOP 5.1.2. (M2) Bérköltség támogatás
2 db Vállalkozóvá válás támogatás (NFA decentralizált keret)
2 db Álláskeresési ellátásokhoz szükséges igazolólapok kitöltésének ellenőrzése
1 db Bérgarancia Alaprészből folyósított támogatás (NFA decentralizált keret)
5 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás
(megvalósulás,
foglalkoztatási
kötelezettség,
beruházás
fenntartási
kötelezettség)
Felelős: munkaerő-piaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője
Határidő: hónap utolsó munkanapja
November:
1 db Közfoglalkoztatás
6 db GINOP 5.1.1. Bérköltség támogatás
1 db TOP 5.1.2. (M2) Bérköltség támogatás
4 db Álláskeresési ellátásokhoz szükséges igazolólapok kitöltésének ellenőrzése
4 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás
(megvalósulás,
foglalkoztatási
kötelezettség,
beruházás
fenntartási
kötelezettség)
Felelős: munkaerő-piaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője
Határidő: hónap utolsó munkanapja
December:
1 db Közfoglalkoztatás
1 db GINOP 5.1.1. Képzés támogatás
1 db GINOP 5.2.1. Képzés támogatás
1 db GINOP 5.1.1. Lakhatási támogatás
1 db GINOP 5.2.1. Lakhatási támogatás
1 db Vállalkozóvá válás támogatás (NFA decentralizált keret)
1 db Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatása
(megvalósulás,
foglalkoztatási
kötelezettség,
beruházás
fenntartási
kötelezettség)
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Felelős: munkaerő-piaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője
Határidő: hónap utolsó munkanapja
Előre nem programozható ellenőrzések:





Döntés előkészítést megelőző preventív ellenőrzések
Belföldi jogsegély keretében végzett ellenőrzések
Panaszok, bejelentések kivizsgálása érdekében szükséges ellenőrzések
Társhatóságok felkérésére közös vizsgálatban való közreműködés

Felelős: munkaerő-piaci ellenőr / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője
Határidő: hónap utolsó munkanapja
Rendszeres (napi, heti, havi) feladatok:
Havi ellenőrzési terv készítése
Ügyfelek ellenőrzésről történő kiértesítése
Felkészülés az ellenőrzésekre, iratanyag begyűjtés, adatgyűjtés
Ellenőrzési jegyzőkönyvek továbbítása az illetékes szervezeti egységek felé,
szükség esetén intézkedési javaslattétel
 Közfoglalkoztatás támogatás tárgyban megyei szintű beszámoló készítése
minden hónapban az előző havi ellenőrzések számáról, annak tapasztalatairól a
Belügyminisztérium részére





Felelős: munkaerő-piaci ellenőrök / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője
Határidő: folyamatos
Egyéb feladatok:
Felettes szervek megkeresésére beszámoló készítése a soron kívüli ellenőrzések
tapasztalatairól.
Felelős: munkaerő-piaci ellenőrök / GINOP helyszíni ellenőr / FFO vezetője
Határidő: folyamatos
A 2020. évben várható ellenőrzések száma a 2018. évi statisztikai adatok, valamint a 2019. évi
előzetes adatok figyelembe vételével kerül tervezésre.

D.Társadalombiztosítási Főosztály ellenőrzési terve

D. 1. Társadalombiztosítási és Nyilvántartási Ellenőrzési Osztály hatósági ellenőrzési
terve
Az ellenőrzési terv bázis adatai
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A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv illetékességi területén a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztályán belül a Társadalombiztosítási
Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály szervezetben látja el feladatait.
Az ellenőrzési terv megyei szinten tartalmazza a tervezésre vonatkozó adatokat.

A bázisadatok az MÁK (volt ONYF) által rendszeresített ELLENŐRI program 2018. teljes
évi valamint 2019. I-XI. havi statisztika lezárt ügyekre vonatkozó adatainak összesítésével
kerültek meghatározásra.

Ellenőrzések bázis adatai

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

2018. évi
lezárás

2019. évi
lezárás

ügyszám
(db)

I-XI. hó
ügyszám (db)

1456

1543

1375

533

1

0

2832

2076

Nyugdíj ügy
Adategyeztetési
ügy

Ellenőrzések:
Összesen:

A bázis adatok a 2020. évi tervezés arányainak meghatározásához, valamint az ellenőri
kapacitás számbavételéhez szolgálnak alapul. Az ellenőri létszám 2018. január 01-től 7 fő,
de 2 fő osztott munkaköre következtében tényleges ellenőri feladatot csak 6 fő látott el. A
létszám 2019.04.01-től 1 fővel, majd a bázis időszak végére, azaz 2019.10.29-re még 1
fővel csökkent.
Az ellenőrzési típusok tervezett arányszámai
Az ellenőrzési ügytípusok tervezett arányszámainak meghatározása a bázisadatok és
meghatározott kiemelt feladat figyelembevételével történik. A tervezés alapját a 2018. évi
ellenőrzési adatok képezték, de a tervezésnél figyelembevételre kerültek a 2019. évi I-XI. havi
tényadatok is.

Ellenőrzések tervezett arányai 2020. évben
Társzerv-,
vagy
szervezeti
egység
megkeresésére
induló kötelező (nem
tervezhető)
ellenőrzések

Bázis (2018 év)

Nyugdíj ügy

1 550 db

1 200 db

Adategyeztetési
ügy (Tny. 96/B96/E §)

550 db

1 500 db
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Összesen:

2 100 db

2 700 db

Tervezett ellenőrzések

2019.
2020. I-XI. hó
évi terv
(db)
(db)

Ügytípus/tevékenység

Adategyeztetés

2018.
év
(db)

550

533

1375

11

11

21

1427

1419

1279

30

29

62

Korkedvezményre jogosító idő vizsgálata

6

6

21

Tanúmeghallgatás

2

2

7

Környezettanulmány

4

4

4

Együttélés vizsgálata

30

30

40

Ügy áttétele

40

42

22

0

0

0

2100

2076

2831

Átfogó ellenőrzés

0

0

0

Célellenőrzés

0

0

0

Felszámolási eljárás/végelszámolás miatt
záróellenőrzés

0

0

1

Megszűnt
ellenőrzése

0

Bérellenőrzés
Béradatok ellenőrzése/bérkigyűjtés
Szolgálati idő vizsgálata

Nyugdíjigénylő megkeresése
Ügyirat összesen:

egyéni

vállalkozó

záró

0
0

Egyéb

0

0

0

Ellenőrzés összesen:

0

0

1

2100

2076

2832

Ügyirat és ellenőrzés összesen:
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A hatósági ellenőrzések a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek, más hatóságok, jogszabályban
meghatározott egyéb szervek megkeresései alapján, továbbá magánszemélyek kérelme
alapján indulhatnak, az e típusú kötelező ellenőrzések folyamatos ellenőrzési feladatot
jelentenek, nem tervezhetőek, de prioritást élveznek.
Az országosan egységes és jogszerű gyakorlat biztosítása érdekében kötelező ellenőrzések
az ellenőrzési tervben nem kerülnek előirányzásra.

Tekintettel arra, hogy 2010. január 1. napjától a nyugdíjbiztosításhoz kapcsolódó
munkáltatói adatszolgáltatást a NAV kezeli, tartja nyilván, az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. tv. (Art.)202-205. § szerinti elévülési idő miatt célellenőrzést tervezni nem
lehet.
Az ellenőrzési terv végrehajtásának határideje: folyamatos
Felelős: ellenőrzési ügyintézők, ellenőrzési szakügyintézők, revizorok, osztályvezető
D.2. Egészségbiztosítási Osztály
1. Az ellenőrzés kiterjed:





A társadalombiztosítási kifizetőhelyekre, ahol a foglalkoztatói feladatok ellátását
hatósági, a kifizetőhelyi feladatok ellátását felügyeleti jogkörben vizsgáljuk.
A foglalkoztatónak minősülő jogi és természetes személyekre, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságokra, egyéb szervezetekre, költségvetés alapján
gazdálkodó szervezetekre, illetőleg egyéb szervekre, továbbá egyéni vállalkozókra és
az „önfoglalkoztatók”-ra, ahol hatósági ellenőrzést végzünk.
A biztosítottakra, mint a társadalombiztosítási jogviszony alanyaira.

2. Az ellenőrzés típusa, tárgya, ütemezése:
2.1. Típusa: átfogó ellenőrzés
2.1.1. Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók esetében
Teljes körű vizsgálat az egészségbiztosítással összefüggő jogszabályok betartására
vonatkozóan az elévülési időn (5 éven) belül legalább egy alkalommal.
Kiemelten vizsgáljuk a következőket:








Az Ebtv., valamint a Vhr. 2019. január 1-től hatályba lépett, a kifizetőhelyeket érintő
rendelkezéseinek betartását, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira való
jogosultságnak, az ellátások napi alapjának és összegének helyességét.
A kifizetőhelyi nyomtatványok kiállítását és vezetését.
Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének alapját képező pénzbeli
egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség teljesítését.
Pénzügyi és számviteli előírások, valamint az elszámolási kötelezettség betartását.
„A társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolása”
elnevezésű nyomtatványon közölt adatok helyességét.
A biztosítási kötelezettség elbírálását, a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítését (Pl.: a biztosított személyek nyilvántartásba vétele, és ennek igazolása,
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munkabalesetek esetén a foglalkoztató adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése,
betegszabadság kiadása, társadalombiztosítási igazolványok kiállítása, statisztikai
jelentési kötelezettség teljesítése).
A biztosítottak részére a biztosítási jogviszonyukkal kapcsolatos, 1997. évi LXXX.
törvény (továbbiakban: Tbj.) 44. § (5) bekezdése szerinti, NAV felé történő bejelentés
adatairól és időpontjáról az igazolás kiadását.
Az esetleges jogalap nélküli kifizetés, vagy pótutalás megállapításával kapcsolatos
gyakorlatot.
A társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére kiadott „Tájékoztatóban” előírt feladatok
teljesítését.
A kifizetőhelyek által lefolytatott hatósági eljárásokat: 2017. december 31-ig a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvényben,
2018. január 01-jétől az Ákr.-ben foglaltak alkalmazását a hatósági döntések és az
ügyintézési határidők betartása tekintetében.

Az ellenőrzés ütemezése: havonta legalább egy társadalombiztosítási kifizetőhely
Határidő: folyamatos
Felelősök: egészségbiztosítási ellenőrzési szakügyintézők, osztályvezető
2.1.2. Társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók esetében
Teljes körű vizsgálat az egészségbiztosítással összefüggő jogszabályok betartására
vonatkozóan a magasabb létszámmal működő, illetve a rendszeresen téves, hiányos
adatszolgáltatást nyújtó foglalkoztatók esetében.
Kiemelten vizsgáljuk a következőket:





A biztosítási jogviszony Tbj. 44. § (5) bekezdése szerinti, NAV felé történő
bejelentéséről szóló igazolás kiadását.
Ellátás igénylésekor a kérelem és igazolások átvételének, beérkezésének az igazolását
A pénzbeli ellátások megállapításához közölt adatok helyességét.
Az elektronizált dokumentumon és a papíralapú eredeti igazoláson lévő adatok
egyezőségét.
o Biztosított személyek nyilvántartásba vételét és ennek igazolását.
o A biztosítási kötelezettség elbírálását, a pénzbeli ellátások vonatkozásában a
pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség teljesítését.
o Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak elbírálásához szükséges
okmányok, nyilvántartások meglétét.
o A foglalkoztatóhoz benyújtott kérelmeknek az ellátás megállapítására és
folyósítására illetékes szervhez történő továbbítását (a kérelem továbbítása
határidőben történte-e meg).

Az ellenőrzés ütemezése: havonta több foglalkoztató
Határidő: folyamatos
Felelősök: egészségbiztosítási ellenőrzési szakügyintézők, osztályvezető
2.2. Típusa: téma ellenőrzés
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2.2.1. Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók esetében
Az azonos jellegű feladatok végrehajtását egy időben több, az operatív tervben
meghatározott társadalombiztosítási kifizetőhelynél vizsgáljuk.
Az ellenőrzésre kijelölt témák:






A 2019. évi ellenőrzéseknél tapasztalt hibák, hiányosságok alapján az Ákr. gyakorlati
alkalmazása, különös tekintettel az ügyintézési határidő betartására, a sommás és
teljes eljárás szabályaira, a döntések formáira, valamint saját hatáskörben történő
módosításának szabályaira.
A baleset üzemisége – ide értve a foglalkozási megbetegedést is – és a baleseti
táppénz iránti kérelem elbírálása során az Ebtv. 51. § (1)-(2), 52/A. §, 55. § (1)
bekezdéseiben, valamint az Ákr. 41. § (1), és az 50. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
betartásának ellenőrzése.
A kifizetőhely által folyósított ellátásba gyes/gyet betudás elszámolásának gyakorlata.

Az ellenőrzés ütemezése: az operatív tervben megjelölt hónapokban
Határidő: az operatív tervben megjelölt határidőben
Felelősök: egészségbiztosítási ellenőrzési szakügyintézők, osztályvezető
2.2.2. Társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók esetében
Az azonos jellegű feladatok végrehajtását egy időben több, az operatív tervben
meghatározott foglalkoztatónál vizsgáljuk.
Az ellenőrzésre kijelölt témák:


A korábbi ellenőrzések lezárásaként kiadott kötelező végzésben folyamatos határidővel
előírt feladatok végrehajtása

Az ellenőrzés ütemezése: az operatív tervben megjelölt hónapokban
Határidő: az operatív tervben megjelölt határidőben
Felelősök: egészségbiztosítási ellenőrzési szakügyintézők, osztályvezető
2. 3. Típusa: célellenőrzés
Egy adott, konkrét egyedi ügy, feladat kivizsgálására irányul. Célellenőrzést nem előre
tervezetten, hanem más szerv felkérésére, vagy bejelentés, panasz esetén végzünk. A
célellenőrzéseket a tervben nem lehet számszerűsíteni. Ilyen típusú ellenőrzések
társadalombiztosítási kifizetőhelyeknél és kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók
esetében is lehetnek.
Az ellenőrzés ütemezése: felkérés ideje szerint, indokolt esetben soron kívül
Határidő: a felkéréshez igazodó határidőben
Felelősök: egészségbiztosítási ellenőrzési szakügyintézők, osztályvezető
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2.4. Típusa: utóellenőrzés
2.4.1. Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók esetében
Egy korábbi ellenőrzés során előírt feladatok, intézkedések teljesítésének és azok
hatásának vizsgálatára irányul.
Az ellenőrzésre kijelölt témák:





2019. évben folytatott ellenőrzéseink során a kifizetőhelynek előírt intézkedések
végrehajtása.
Az előírt pótutalásnak és az utána járó kamat kifizetésének az előírt határidőben történő
végrehajtása.
Előbbieknek „A társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások
elszámolása” elnevezésű nyomtatványon történő pénzügyi rendezése.
A 2020. évben történt ellenőrzések során talált eltérések is indokolhatnak
utóellenőrzést.

Az ellenőrzés ütemezése: az operatív tervben megjelölt hónapokban
Határidő: az operatív tervben megjelölt határidőben
Felelősök: egészségbiztosítási ellenőrzési szakügyintézők, osztályvezető
2.4.2. Társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók esetében
Egy korábbi ellenőrzés során – jellemzően 2019. évben előírt – feladatok végrehajtását
témaellenőrzés keretében vizsgáljuk
Az ellenőrzés ütemezése: az operatív tervben megjelölt hónapokban
Határidő: az operatív tervben megjelölt határidőben
Felelősök: egészségbiztosítási ellenőrzési szakügyintézők, osztályvezető
2.5. Típusa: záróellenőrzés
2.5.1. Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók esetében
Kötelező megtartani a társadalombiztosítási kifizetőhely megszűnése esetén. Jelenleg
nincs tudomásunk várható megszűnésről, így nem tudjuk konkrétan tervezni.
Az ellenőrzésre kijelölt témák:





A 4.1.1. pontban leírtak szerint teljes körű vizsgálat az egészségbiztosítással
összefüggő jogszabályok betartására vonatkozóan.
Tételes vizsgálat azokra az ellátásokra vonatkozóan, amelyeket a megszűnés
időpontjában folyósítanak.
A folyamatos ellátásban részesülők segélyezési egyéni lapjának és a szükséges
iratoknak a járási hivatal részére történő átadása továbbfolyósítás céljából.
A segélyezési egyéni lapok lezárása, a kifizetőhely megszűnési időpontjának
megállapítása.
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Az ellenőrzés ütemezése: megszűnésről szóló értesítés ideje szerint, indokolt esetben soron
kívül
Határidő: az értesítéshez igazodó határidőben
Felelősök: egészségbiztosítási ellenőrzési szakügyintézők, osztályvezető
2.5.2. Társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók esetében
Nem értelmezhető.
2.6. Ellenőrzést, helyszíni eljárást folytatunk továbbá az ellenőrzési tervben nem nevesíthető
alábbi esetekben:





Amennyiben a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervtől
felkérés érkezik a székhelytől eltérő illetékességi területen működő kifizetőhelyen vagy
foglalkoztatónál lefolytatandó eljárásra.
Más szerv megkeresése a foglalkoztató mulasztásának, téves adatszolgáltatásának
feltárására irányul.
Társadalombiztosítási kifizetőhely kéri instruáló (patronáló) ellenőrzés tartását.

Az ellenőrzés ütemezése: felkérés ideje szerint, indokolt esetben soron kívül
Határidő: a felkéréshez igazodó határidőben
Felelősök: egészségbiztosítási ellenőrzési szakügyintézők, osztályvezető
Az NMKH egészségbiztosítási feladatkörében ellátott ellenőrzések speciális jellegüknél fogva a
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti együttes eljárás (összevont ellenőrzés) alá
nem vonhatók.
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E. A Hatósági Főosztály hatósági ellenőrzési terve
E.1. Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály
Az
ellenőrzés
tervezett
időpontja*

Az ellenőrzés
tárgya**

Ellenőrzött
szerv

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

2020.
áprilismájus

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

Az ellenőrzés
jellege és
módszere

az
előzetesen
bekért
iktatott
iratok jegyzékéből
véletlenszerűen
kiválasztott ügyek
vizsgálata
iratbekérés útján

Mátramindszenti
Közös
Önkormányzati
Hivatal

Az ellenőrzést végző

munkaköri
leírásában
kereskedelmi
feladatok
ellátására kijelölt hatósági
szakügyintéző

helyszíni
ellenőrzést csak
azokon
a
területeken
indokolt
tartani,
ahol az ellenőrzés
kiterjed a tárgyi
feltételek
ellenőrzésére is
munkaköri
leírásában
a
vizsgálatot anyakönyvi
feladatok
végző megítélése ellátására kijelölt hatósági
alapján
a szakügyintéző
tárgykörben
írásbeli
beszámoló
is
kérhető
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munkaköri
leírásában
adóügyi
feladatok
ellátására kijelölt hatósági

Adóügyi
tevékenység
komplex
ellenőrzése

Az
ellenőrzés
tervezett
időpontja*

Az ellenőrzés
tárgya**

szakügyintéző

Ellenőrzött
szerv

Vezetési
jogosultság
szünetelését
elrendelő
döntésekben
a
szünetelés okának,
időtartamának
jogszerű
feltüntetése,
az
irányadó
eljárási
szabályok
érvényesülése,
a
határozatok
végrehajtására tett
intézkedések
vizsgálata
2020.
áprilisjúnius

NMKH
Salgótarjáni
A
hadigondozotti Járási Hivatal
ellátásokra
vonatkozó igények
elbírálásának
ellenőrzése
A
mozgáskorlátozott
személyek parkolási
igazolványával
összefüggő
eljárások
lefolytatásának
vizsgálata,
a
nyilvántartás
adatainak kezelése

Az ellenőrzés
jellege és
módszere

Az ellenőrzést végző

munkaköri
leírásában
közlekedési
igazgatási
az előzetesen feladatok ellátására kijelölt
bekért
iktatott hatósági szakügyintéző
iratok
jegyzékéből
véletlenszerűen
kiválasztott
ügyek
vizsgálata
iratbekérés
útján
munkaköri
leírásában
hadigondozotti ellátásokkal
a
vizsgálatot kapcsolatos
feladatok
végző
ellátására kijelölt hatósági
megítélése
szakügyintéző
alapján
a
tárgykörben
írásbeli
beszámoló
is
kérhető
munkaköri leírásában a
feladat ellátására kijelölt
hatósági szakügyintéző
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Az
ellenőrzés
tervezett
időpontja*

Az ellenőrzés
tárgya**

Ellenőrzött
szerv

Az ellenőrzés jellege és
módszere

Az
ellenőrzést
végző

az előzetesen bekért
iktatott iratok jegyzékéből
véletlenszerűen
kiválasztott
ügyek
vizsgálata
iratbekérés
útján
Adóügyi
tevékenység
2020.
szeptember- komplex
ellenőrzése
november

Az
ellenőrzés
tervezett
időpontja*

2020.
októbernovember

Az ellenőrzés
tárgya**

Buják
Polgármesteri
Hivatal

Ellenőrzött
szerv

munkaköri
leírásában
adóügyi
feladatok
ellátására
kijelölt
hatósági
a
vizsgálatot
végző szakügyintéző
megítélése alapján a
tárgykörben
írásbeli
beszámoló is kérhető
helyszíni ellenőrzést csak
azokon a területeken
indokolt tartani, ahol az
ellenőrzés
kiterjed
a
tárgyi
feltételek
ellenőrzésére is

Az ellenőrzés
jellege és
módszere

Az
anyakönyvi
az
előzetesen
területen
bekért
iktatott
alkalmazandó anyagi
iratok jegyzékéből
jogi, illetve eljárás jogi
véletlenszerűen
szabályok
kiválasztott ügyek
betartásának
vizsgálata
vizsgálata,
különös
iratbekérés útján
tekintettel
az
Elektronikus
Mátraterenyei
Anyakönyvi
helyszíni
Közös
Nyilvántartási
ellenőrzést
csak
Rendszer
(EAK) Hivatal
azokon
a
vezetésével
területeken
kapcsolatos
indokolt
tartani,
feladatokra, az EAK
ahol
az
ellenőrzés
működése
során
kiterjed a tárgyi
tapasztalt
feltételek
problémákra, illetőleg
ellenőrzésére is
ezek orvoslására.
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Az ellenőrzést
végző

munkaköri
leírásában
anyakönyvi
feladatok ellátására
kijelölt
hatósági
szakügyintéző

Telephely bejelentési
és telepengedélyezési
eljárások ellenőrzése

Az
ellenőrzés
tervezett
időpontja*

Az ellenőrzés
tárgya**

Ellenőrzött
szerv

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

A
hadigondozotti
2020.
ellátásokra vonatkozó NMKH
szeptember- igények elbírálásának Rétsági
november
Járási Hivatal
ellenőrzése

a
vizsgálatot
végző megítélése
alapján
a
tárgykörben
írásbeli beszámoló
is kérhető

munkaköri
leírásában
telepengedélyezési
feladatok ellátására
kijelölt
hatósági
szakügyintéző

Az ellenőrzés
jellege és
módszere

Az ellenőrzést
végző

munkaköri
leírásában
közlekedési
igazgatási feladatok
ellátására
kijelölt
hatósági
az
előzetesen szakügyintéző
bekért
iktatott
iratok jegyzékéből
véletlenszerűen
kiválasztott ügyek munkaköri
leírásában
vizsgálata
hadigondozotti
iratbekérés útján
ellátásokkal
a
vizsgálatot kapcsolatos
végző megítélése feladatok ellátására
hatósági
alapján
a kijelölt
szakügyintéző
tárgykörben
írásbeli beszámoló
is kérhető
munkaköri
leírásában a feladat
ellátására kijelölt
hatósági
szakügyintéző

A mozgáskorlátozott
személyek parkolási
igazolványával
összefüggő eljárások
lefolytatásának
vizsgálata,
a
nyilvántartás
adatainak kezelése

*Az ellenőrzés tervezett időpontja tájékoztató jellegű, a tényleges időpont az előzetes
értesítés megküldésekor kerül meghatározásra.
Az ellenőrzött időszak valamennyi ellenőrzés vonatkozásában 2019. év.

43

** Az ellenőrzés magába foglalja az Ákr. eljárási szabályai alkalmazásának vizsgálatát is
E.2. Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 2020.
évi Ellenőrzési Tervét
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 99. §-a;
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 29. §-a;
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése;
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése,
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott országos hatósági ellenőrzési terv
alapján az alábbiak szerint határozom meg:
I. Szociális igazgatás
1. Szociális szolgáltatók és intézmények ellenőrzése:

Sorszám

Fenntartó

Engedélyes

Alsópetény Község
1

szociális étkeztetés

Önkormányzata

3

szociális étkeztetés

Önkormányzata
Bátonyterenye Város
Önkormányzata

Ellenőrzés
időpontja
külön ütemterv
szerint

Bárna Község
2

Ellenőrizendő
szolgáltatás

külön ütemterv
szerint

Bátonyterenyei
Segítőkéz Idősek
Klubja

nappali ellátásidőskorúak nappali
ellátása

külön ütemterv
szerint

nappali ellátásBátonyterenye Város
4

Önkormányzat

Bátonyterenyei
Fogyatékosok
Napközi Otthona

fogyatékos
személyek nappali

külön ütemterv
szerint

ellátása
Bercel Község
5

6

szociális étkeztetés

Önkormányzata

külön ütemterv
szerint

Buják Község

szociális étkeztetés, külön ütemterv
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7

Önkormányzata

házi segítségnyújtás szerint

Csécse Község

szociális étkeztetés, külön ütemterv

Önkormányzata

házi segítségnyújtás szerint

Ecseg Község
8

9

Önkormányzata

szociális étkeztetés, külön ütemterv
házi segítségnyújtás szerint

Erdőkürt Község

szociális étkeztetés,
falugondnoki
külön ütemterv
szolgáltatás,

Önkormányzata

szerint

házi segítségnyújtás
Erdőtarcsa Község
10

11

Önkormányzata

szociális étkeztetés, külön ütemterv
házi segítségnyújtás szerint

Etes Község

szociális étkeztetés,
tanyagondnoki
külön ütemterv
szolgáltatás,

Önkormányzata

szerint

házi segítségnyújtás
Érsekvadkerti
12

Érsekvadkert Község
Önkormányzata

Öregek Egyesített
Szociális
Intézménye

időskorúak nappali
ellátása

szerint

szociális étkeztetés,
falugondnoki
külön ütemterv

Felsőtold Község
13

szociális étkeztetés,
nappali ellátáskülön ütemterv

szolgáltatás,

Önkormányzata

szerint

házi segítségnyújtás
Héhalom Község
14

szociális étkeztetés, külön ütemterv
házi segítségnyújtás szerint

Önkormányzata
Hugyag Község

15

16

szociális étkeztetés

Önkormányzata

szerint

Iliny Község

falugondnoki

külön ütemterv

Önkormányzata

szolgáltatás

szerint

Ipolyvece Község
17

külön ütemterv

szociális étkeztetés

Önkormányzata

külön ütemterv
szerint

45

Önkormányzata

szociális étkeztetés
tanyagondnoki
szolgáltatás

Kazár Község
Önkormányzata

szociális étkeztetés, külön ütemterv
házi segítségnyújtás szerint

Karancskeszi Község
18

19

Kishartyán Község
20

szociális étkeztetés

Önkormányzata

szociális étkeztetés

Önkormányzata

tanyagondnoki
szolgáltatás

Önkormányzata

szociális étkeztetés

Község Önkormányzata

tanyagondnoki
szolgáltatás

Önkormányzata
Nógrádszakál

25

szociális étkeztetés

Községi Önkormányzat

27

28

29

külön ütemterv

külön ütemterv
szerint
külön ütemterv
szerint

Nőtincs Község
26

külön ütemterv

szerint

Nagylóc Község
24

külön ütemterv

szerint

Mátramindszent
23

külön ütemterv

szerint

Magyargéc Község
22

szerint

szerint

Kisbágyon Község
21

külön ütemterv

szociális étkeztetés

Önkormányzata

külön ütemterv
szerint

Palotás Község

szociális étkeztetés, külön ütemterv

Önkormányzata

házi segítségnyújtás szerint
szociális étkeztetés

Rákóczibánya Község
Önkormányzata

külön ütemterv
szerint

Rétság Város
Önkormányzata

szociális étkeztetés

külön ütemterv
szerint

szociális étkeztetés, külön ütemterv
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Sóshartyán Község
Önkormányzata
Szanda Község
Önkormányzata

tanyagondnoki
szolgáltatás,
szociális étkeztetés

külön ütemterv

31

Szátok Községi

falugondnoki
szolgáltatás,

külön ütemterv

32

házi segítségnyújtás szerint
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szerint

Önkormányzat

szociális étkeztetés

Szendehely Községi
33

szociális étkeztetés

Önkormányzat

szociális étkeztetés

Önkormányzata

falugondnoki
szolgáltatás,

Önkormányzata

szociális étkeztetés

Vanyarc Község
36

külön ütemterv
szerint

Szilaspogony Község
35

külön ütemterv
szerint

Szécsény Város
34

szerint

szociális étkeztetés

Önkormányzata

külön ütemterv
szerint
külön ütemterv
szerint
külön ütemterv

37

szociális étkeztetés, szerint
tanyagondnoki

Vizslás Község
Önkormányzata

szolgáltatás

Balassagyarmat
Kistérség
38

Balassagyarmat
Kistérség Többcélú
Társulása

Szociális
Szolgáltató
Központ

támogató
szolgáltatás,
szenvedélybetegek
részére nyújtott
közösségi ellátás, külön ütemterv
pszichiátriai betegek
szerint
részére nyújtott
közösségi ellátás,
házi segítségnyújtás

Jobbágyi -

39

Jobbágyi Szurdokpüspöki és
Térsége Szociális
Társulás

Szurdokpüspöki
és Térsége
Szociális

szociális étkeztetés,
házi segítségnyújtás, külön ütemterv
falugondnoki
szerint
szolgáltatás

Alapszolgáltató
Nagyoroszi Közös
40

Szociális Szolgáltató
Társulás

41

Nagylóci Szociális

Nagyoroszi Közös
házi segítségnyújtás,
Szociális
külön ütemterv
nappali ellátásSzolgáltató
időskorúak nappali szerint
ellátása
Központ
Nagylóci Szociális szociális étkeztetés, külön ütemterv
Alapszolgáltatási házi segítségnyújtás,

47

Alapszolgáltatási

Központ

Intézményfenntartó

nappali ellátás-

szerint

időskorúak nappali
ellátása

Társulás
Nagylóci Szociális
Alapszolgáltatási
42

Intézményfenntartó

Magyargéc Idősek
Klubja

nappali ellátásidőskorúak nappali
ellátása

külön ütemterv
szerint

Társulás
43

Baptista
Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személy

Hegymenet Klub
Térségi Szociális
Intézmény

Római Katolikus
44

Egyházközség

Keresztény Otthon

Cserhátsurány
Pásztó Városi
45

Önkormányzat
Pásztó Városi

46

47

Önkormányzat

Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak
Társulása

Hasznosi Idősek
és demens
személyek Klubja
Pásztói Idősek és
demens
személyek Klubja

Salgótarján és
Térsége
EgészségügyiSzociális
Központja

48

Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak
Társulása

szociális étkeztetés

szerint
szociális étkeztetés,
nappali ellátáskülön ütemterv
időskorúak nappali
ellátása
nappali ellátásidőskorúak nappali
ellátása
nappali ellátásidőskorúak nappali
ellátása

időskorúak nappali
ellátása

48

szerint

külön ütemterv
szerint
külön ütemterv
szerint

szociális étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
támogató
szolgáltatás,
szenvedélybetegek
részére nyújtott
közösségi
külön ütemterv
alapellátás,
pszichiátriai betegek szerint
részére nyújtott
közösségi
alapellátás,
szenvedélybetegek
alacsony küszöbű
ellátása
nappali ellátás-

Várkapu Idősek
Klubja

külön ütemterv

külön ütemterv
szerint

49

Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak
Társulása

50

51

52

Kazár

Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak

Idősek Klubja

Társulása

Cered

Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak

Idősek Klubja

Társulása

Szilaspogony

Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak

Idősek Klubja

Társulása
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Idősek Klubja

Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak
Társulása

Rákóczibánya

Férfi Átmeneti
Szálló

nappali ellátásidőskorúak nappali
ellátása
nappali ellátásidőskorúak nappali
ellátása
nappali ellátásidőskorúak nappali
ellátása
nappali ellátásidőskorúak nappali
ellátása
hajléktalan

külön ütemterv
szerint
külön ütemterv
szerint
külön ütemterv
szerint
külön ütemterv
szerint
külön ütemterv

személyek átmeneti
szerint
szállása
nappali ellátás-
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Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak
Társulása

pszichiátriai betegek
nappali ellátása,
Horizont Nappali
Ellátó Központ

nappali ellátás-

külön ütemterv
szerint

szenvedélybetegek
nappali ellátása,
utcai szociális munka
nappali ellátás-
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Magyar Vöröskereszt
Nógrád Megyei
Szervezete

Hajléktalanokat

hajléktalan

Ellátó Egyesített
Intézmény

személyek nappali
ellátása,

külön ütemterv
szerint

utcai szociális munka

56

Magyar Vöröskereszt
Nógrád Megyei

Hajléktalan Szálló
Balassagyarmat

Szervezete

szociális étkeztetés,
külön ütemterv
falugondnoki
szerint
szolgáltatás

Debercsény Község
57

Önkormányzata

szociális étkeztetés,
külön ütemterv
falugondnoki
szerint
szolgáltatás

Bér Község
58

hajléktalan
külön ütemterv
személyek átmeneti
szerint
szállása

Önkormányzata

49

szociális étkeztetés,
külön ütemterv
falugondnoki
szerint
szolgáltatás

Kisecset Község
59

Önkormányzata

szociális étkeztetés,
külön ütemterv
falugondnoki
szerint
szolgáltatás

Szente Község
60

Önkormányzata

szociális étkeztetés,
külön ütemterv
falugondnoki
szerint
szolgáltatás

Szuha Község
61

62

Önkormányzata

szociális étkeztetés, külön ütemterv
házi segítségnyújtás szerint

Mátrai Önkormányzati
Társulás
Nógrád
Megyei
Reménysugár
Egyesített

63

Szociális és

Szociális

Gyermekvédelmi

Intézmény

Főigazgatóság

fogyatékos
külön ütemterv
személyek otthona,
jelzőrendszeres házi szerint
segítségnyújtás

külön ütemterv

64

Szociális és

Nógrád
Megyei
Reménysugár
Egyesített

Gyermekvédelmi

Szociális

Főigazgatóság

Intézmény

szerint
fogyatékos
személyek ápológondozó célú
lakóotthona

Lakóotthona

Szociális és
65

Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

Nógrád Megyei
Reménysugár
Egyesített
Szociális
Intézmény
Harmónia

50

külön ütemterv
fogyatékos
személyek otthona,
fogyatékos
személyek
rehabilitációs

szerint

Rehabilitációs

intézménye

Intézet és Ápoló
Gondozó Otthona
I.

Nógrád
Megyei
Reménysugár
Egyesített
Szociális és
66

Szociális
Intézmény

Gyermekvédelmi

Dr. Göllesz Viktor
Rehabilitációs

Főigazgatóság

Intézet és Ápoló
Gondozó Otthona
Szociális és
67

Nógrád
Megyei
Ezüstfenyő Idősek
Otthona

Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

fogyatékos
személyek otthona,
fogyatékos
személyek
rehabilitációs
intézménye

idősek otthona

külön ütemterv
szerint

külön ütemterv
szerint

Idősek Ápoló
68

Otthona

Ebm Trade Kft.

idősek otthona

külön ütemterv
szerint

(3170 Szécsény,
Rákóczi út 103/A.)
Idősek Ápoló
Szécsényi „Derűs
69

öregkorért” Alapítvány

Otthona
(3187
Nógrádszakál,
Palóc út 14.)

idősek otthona

külön ütemterv
szerint

ERECT Szociális
Szolgáltató Nonprofit
70

Korlátolt Felelősségű

idősek otthona,
külön ütemterv
Rózsák
Völgye
pszichiátriai betegek
Szociális Otthon
szerint
otthona

Társaság
idősek otthona,
fogyatékos
71

Balassagyarmat
Önkormányzata

Város Szent
Erzsébet
személyek otthona,
Idősek Otthona
időskorúak
gondozóháza,

51

külön ütemterv
szerint

időskorúak
ellátása,

nappali

szociális étkeztetés
(szociális konyha)

Túrmezei
72

Magyarországi

Erzsébet

Evangélikus Egyház

Evangélikus

idősek otthona

külön ütemterv
szerint

Szeretetszolgálat
Tervezett ellenőrzések száma összesen: 72 engedélyes, 126 szolgáltatás
Felelős: munkaköri leírásban feladatok ellátására kijelölt hatósági szakügyintéző.
Ellenőrzés tárgya: Annak vizsgálata, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói
nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.
Ellenőrzési időszak: 2018. január 1., illetve 2019. január 1. napjától, az ellenőrzés időpontjáig.
Ellenőrzés eszköze:
- adatszolgáltatás, adatbekérés,
- iratbemutatás, iratbekérés,
- helyszíni ellenőrzés – szociális étkeztetés és intézményi ellátás esetén – az illetékes
népegészségügyi osztály, valamint szükség esetén a módszertan bevonásával.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2019. november 29-én kiadott országos
hatósági ellenőrzési tervben előírt célvizsgálatok a népkonyha szolgáltatásra vonatkozó
igénybevételi jelentési kötelezettség szabályszerűségének ellenőrzése.

Fenntartó
Baptista
Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személy
Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak
Társulása

Engedélyes

Ellenőrizendő szolgáltatás
Vizsgált időszak/vizsgálat
módszere

Határidő

Népkonyha,
Hegymenet Klub
Térségi
a próbavásárlás időpontjától 2020. május 29.
Szociális
Intézmény
az ellenőrzés lezárásáig
Női Átmeneti
Szálló

népkonyha, a próbavásárlás
időpontjától
2020. május 29.
az ellenőrzés lezárásáig
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Fenntartó

Engedélyes

Magyar Vöröskereszt
Nógrád Megyei

Hajléktalanokat

Szervezete

Ellenőrizendő szolgáltatás
Vizsgált időszak/vizsgálat
módszere

Határidő

népkonyha, a próbavásárlás
időpontjától
2020. május 29.
Ellátó Egyesített
Intézmény
az ellenőrzés lezárásáig

Tervezett ellenőrzések száma: 3
Felelős: munkaköri leírásban feladatok ellátására kijelölt hatósági szakügyintéző.
2. A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatban
kiemelt terület
2.1. A kérelemre indult eljárásokban mindenre kiterjedően vizsgálták-e a hatóságok a
gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) való jogosultság feltételeit. A 2019. II. féléves
felülvizsgálat lefolytatására az Szt. átmeneti rendelkezéseiben meghatározott GYOD
jogosultságok tekintetében került-e lefolytatásra a felülvizsgálat. A felülvizsgálat a
jogszabályban meghatározott határidőben megtörtént-e. Biztosított volt-e a megfelelő szakértői
kapacitás a felülvizsgálatok lefolytatásához.

Sorszám

1.

Járási Hivatal

Balassagyarmati
Járási Hivatal

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés
időpontja

GYOD megállapítására és az Szt. 134/H
§ (3) bekezdése szerinti felülvizsgálati
eljárásokra vonatkozó jogszabályok

május

érvényesülésének vizsgálata.

2.

GYOD megállapítására és az Szt. 134/H
Bátonyterenyei Járási § (3) bekezdése szerinti felülvizsgálati
Hivatal
eljárásokra
vonatkozó
jogszabályok
érvényesülésének vizsgálata.

május

3.

Pásztói Járási Hivatal

GYOD megállapítására és az Szt. 134/H
§ (3) bekezdése szerinti felülvizsgálati
eljárásokra
vonatkozó
jogszabályok
érvényesülésének vizsgálata.

május

Rétsági Járási Hivatal

GYOD megállapítására és az Szt. 134/H
§ (3) bekezdése szerinti felülvizsgálati
eljárásokra
vonatkozó
jogszabályok
érvényesülésének vizsgálata.

május

4.
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5.

Salgótarjáni
Hivatal

GYOD megállapítására és az Szt. 134/H
Járási § (3) bekezdése szerinti felülvizsgálati
eljárásokra
vonatkozó
jogszabályok
érvényesülésének vizsgálata.

május

6.

Szécsényi
Hivatal

GYOD megállapítására és az Szt. 134/H
Járási § (3) bekezdése szerinti felülvizsgálati
eljárásokra
vonatkozó
jogszabályok
érvényesülésének vizsgálata.

május

Tervezett ellenőrzések száma: 6

Felelős: munkaköri leírásban feladatok ellátására kijelölt hatósági szakügyintéző.
Ellenőrzés tárgya: Törvényességi és szakszerűségi ellenőrzés az országos ellenőrzési
tervben meghatározott kiemelt területeken (célvizsgálat)
Ellenőrzési időszak: 2019. január 1. – 2019. december 31.
Ellenőrzés eszköze: Iratok alapján, szükség esetén helyszínen.
Az ellenőrzési összegzés megküldésének határideje: 2020. július 31.
2.2. A járási hivatalok szociális igazgatással kapcsolatos hatósági tevékenységének átfogó
ellenőrzése

Sorszám

Járási Hivatal

Ellenőrzés típusa

Ellenőrzés időpontja

1.

Szécsényi Járási Hivatal

átfogó ellenőrzés

április

2.

Rétsági Járási Hivatal

átfogó ellenőrzés

szeptember

Tervezett ellenőrzések száma: 2

Felelős: munkaköri leírásban feladatok ellátására kijelölt hatósági szakügyintéző.
Ellenőrzés tárgya: A járási hivatal tevékenységének átfogó ellenőrzése.
Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés időpontját megelőző 1 év.
Ellenőrzés eszköze: Iratok alapján és helyszínen.

54

II. Gyámügyi igazgatás
1. Jegyzői gyámhatóságok ellenőrzése
Sorszám

1.

Ellenőrzéssel
érintett hivatal

Település

Típusa

Cserhátsurányi

Cserhátsurány

teljes körű

Közös
Önkormányzati
Hivatal

Herencsény

jogszerűségi

Mohora

ellenőrzés

Őrhalmi Közös
2.

Önkormányzati

Őrhalom
Csitár
Iliny

Hivatal

Ellenőrzés
időpontja

február

teljes körű
jogszerűségi

március

ellenőrzés

Hugyag
Szügyi Közös
3.

Önkormányzati
Hivatal

Szügy

teljes körű

Csesztve

jogszerűségi

Nógrádmarcal

ellenőrzés

Bátonyterenyei
4.

Polgármesteri

teljes körű
Bátonyterenye

5.

Hivatal

6.

7.

8.

9.

jogszerűségi

április

ellenőrzés

Hivatal
Mátraterenyei Közös
Önkormányzati

március

Mátraterenye
Mátranovák

teljes körű
jogszerűségi

április

ellenőrzés

Héhalmi Közös

Héhalom

teljes körű

Önkormányzati

Egyházasdengeleg

jogszerűségi

Hivatal

Erdőkürt

ellenőrzés

Szurdokpüspöki

Szurdokpüspöki

Közös

Alsótold

Önkormányzati

Kozárd

Hivatal

Tar

Vanyarci Közös

Vanyarc

teljes körű

Önkormányzati
Hivatal

Bér

június

Szirák

jogszerűségi
ellenőrzés

Borsosberényi

Borsosberény

teljes körű

szeptember
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május

teljes körű
jogszerűségi

május

ellenőrzés

Sorszám

10.

11.

Ellenőrzéssel
érintett hivatal

Ellenőrzés
időpontja

Település

Típusa

Bánk

jogszerűségi
ellenőrzés

Közös
Önkormányzati
Hivatal

Tolmács

Nézsai Közös

Nézsa

teljes körű

Önkormányzati

Alsópetény

Hivatal

Legénd

jogszerűségi
ellenőrzés

Mátraszelei Közös
Önkormányzati

Mátraszele

teljes körű

Bárna

Hivatal

Vizslás

jogszerűségi
ellenőrzés

október

november

Tervezett ellenőrzések száma: 32

Felelős: munkaköri leírásban feladatok ellátására kijelölt hatósági szakügyintéző.
Ellenőrzés tárgya: Teljeskörű jogszerűségi ellenőrzés.
Ellenőrzési időszak: 2019. január 1. napjától, 2019. december 31-ig.
Ellenőrzés eszköze: adatkérés, iratanyag vizsgálata, szükség esetén helyszíni ellenőrzés.
2. Járási hivatalok (gyámhivatalok) ellenőrzése

Sorszám

Járási gyámhivatal

1.
Balassagyarmat
2.
Rétság
Tervezett ellenőrzések száma: 2

Ellenőrzés típusa

Ellenőrzés időpontja

átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés

május
október

Felelős: munkaköri leírásban feladatok ellátására kijelölt hatósági szakügyintéző.
Ellenőrzés tárgya: Átfogó ellenőrzés.
Ellenőrzési időszak: 2019. január 1. napjától, 2019. december 31-ig.
Ellenőrzés eszköze: adatkérés, iratanyag vizsgálata, szükség esetén helyszíni ellenőrzés.
3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2019. november 29-én kiadott országos
hatósági ellenőrzési tervben előírt célvizsgálatok a járási hivataloknál.
Ellenőrzéssel
érintett járási
hivatal

Típusa/Vizsgált
időszak/vizsgálat
módszere

Nógrád megye
összes járási

célvizsgálat

hivatala

Tárgya

Ellenőrzés
időpontja

Az ideiglenes hatályú

2019. 01.01.2019. 12. 31.

elhelyezés és az
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szeptember

Ellenőrzéssel
érintett járási
hivatal

Típusa/Vizsgált
időszak/vizsgálat
módszere

Tárgya

Az 1. számú

ideiglenes hatályú

melléklet szerinti
adatszolgáltatás
és szöveges

elhelyezés felülvizsgálatának
gyámhatósági gyakorlata

Ellenőrzés
időpontja

értékelés

célvizsgálat

Nógrád megye
összes járási
hivatala

2019. 01.01.2019. 12. 31.

A nevelésbe vétel

Az 1. számú

elrendelésekor 3. életévét be
nem töltött gyermekek

melléklet szerinti
adatszolgáltatás
és szöveges
értékelés

kapcsolattartásának

szeptember

rendezésével összefüggő
gyámhatósági gyakorlat

Tervezett ellenőrzések száma: 2
Felelős: munkaköri leírásban feladatok ellátására kijelölt hatósági szakügyintéző.
III. Gyermekvédelmi igazgatás
1. Gyermekjóléti alapellátások
1.1. Család-és gyermekjóléti Központok
Sorszám

Fenntartó

Szolgáltató

Szolgáltatás

1.

Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak
Társulása

Salgótarján és
Térsége
Egészségügyi –
Szociális Központ

család- és
gyermekjóléti
központ

külön
ütemterv
szerint

2.

Szécsény Térsége
Humánszolgáltató
Intézményfenntartó
Társulás
Rétság Város

család- és
gyermekjóléti
központ

külön
ütemterv
szerint

Rétsági Család- és
Gyermekjóléti
Központ

család- és
gyermekjóléti
központ

külön
ütemterv
szerint szerint

Család- és
Gyermekjóléti

család- és
gyermekjóléti

külön
ütemterv

3.

Önkormányzata
4.

Pásztó Város
Önkormányzata

Szécsény és Térsége
Humánszolgáltató
Központ
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Ellenőrzés
időpontja

Központ

központ

szerint

5.

Balassagyarmat Város
Önkormányzata

Család- és
Gyermekjóléti
Központ

család- és
gyermekjóléti
központ

külön
ütemterv
szerint

6.

Bátonyterenye Város
Önkormányzata

Bátonyterenye Városi
Szociális és
Gyermekjóléti
Központ

család- és
gyermekjóléti
központ

külön
ütemterv
szerint

Tervezett ellenőrzések száma: 6

1.2. Család-és gyermekjóléti szolgálatok
Sorszám

Fenntartó

Szolgáltató

Szolgáltatás

Ellenőrzés
időpontja

1.

Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak
Társulása

Salgótarján és
Térsége
Egészségügyi –
Szociális Központ

család- és
gyermekjóléti
szolgálat

külön
ütemterv
szerint

2.

Szécsény Térsége
Humánszolgáltató
Intézményfenntartó
Társulás

Szécsény és Térsége
Humánszolgáltató
Központ

család- és
gyermekjóléti
szolgálat

külön
ütemterv
szerint
külön
ütemterv
szerint

3.

Pásztó Város
Önkormányzata

Család- és
Gyermekjóléti
Központ

család- és
gyermekjóléti
szolgálat

4.

Bátonyterenye Város
Önkormányzata

Bátonyterenye Városi
Szociális és
Gyermekjóléti
Központ

család- és
gyermekjóléti
szolgálat

külön
ütemterv
szerint

5.

Balassagyarmat Város
Önkormányzata

Család- és
Gyermekjóléti
Központ

család- és
gyermekjóléti
szolgálat

külön ütemterv
szerint

6.

Mátrai Önkormányzat
Társulás

Mátrai Önkormányzat
Társulás

család- és
gyermekjóléti
szolgálat

külön
ütemterv
szerint

7.

Szurdokpüspöki
Község Önkormányzata

Szurdokpüspöki
Község
Önkormányzata

család- és
gyermekjóléti
szolgálat

külön
ütemterv
szerint
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Vanyarci Családsegítő
és Gyermekjóléti
Társulás

8.

Mátraszőlős Község
8.
Önkormányzata

Vanyarci
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Társulás

család- és
gyermekjóléti
szolgálat

külön
ütemterv
szerint

Mátraszőlős Község
Önkormányzata

család- és
gyermekjóléti
szolgálat

külön
ütemterv
szerint

család- és
gyermekjóléti
szolgálat

külön
ütemterv
szerint

Buják Község

Buják Község

Önkormányzata

Önkormányzata

10.

Tervezett ellenőrzések száma: 10
Felelős: munkaköri leírásban feladatok ellátására kijelölt hatósági szakügyintéző.
Ellenőrzés tárgya: Annak vizsgálata, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói
nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.
Ellenőrzési időszak: 2018. január 1., illetve 2019. január 1. napjától, az ellenőrzés időpontjáig.
Ellenőrzés eszköze:
- adatszolgáltatás, adatbekérés,
- iratbemutatás, iratbekérés,
- helyszíni ellenőrzés, szükség esetén a módszertan bevonásával.
2. Gyermekek napközbeni ellátása
2.1. Családi bölcsőde
Sorszám

1.

Fenntartó

Váci Egyházmegye
Szamaritánus Szolgálat
Intézményfenntartó
Központ

Engedélyes

Ellenőrzés időpontja

Szent Anna Katolikus Családi
Bölcsőde Hálózat Angyal Családi
külön ütemterv szerint
Bölcsőde
3042 Palotás, Szabadság út

2.

Játékváros Családi Bölcsőde
Hálózat
Lamenda Családi Bölcsőde I.
2660 Balassagyarmat,
Zsák utca 10.

külön ütemterv szerint

3.

Játékváros Családi Bölcsőde
Hálózat Lamenda Családi
Bölcsőde II.
2660 Balassagyarmat,
Zsák utca 10.

külön ütemterv szerint

Lamenda Alapítvány

Lamenda Alapítvány
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Sorszám

4.

Fenntartó

Engedélyes

Futrinka-meseház
Nonprofit Kft.

5.

Ciróka Családi
Bölcsőde Nonprofit Kft.

6.

Futrinka-meseház
Nonprofit Kft.

Futrinka Családi Bölcsőde
3100 Salgótarján, Rózsafa út 106.
Kiscsillag Családi Bölcsőde
3060 Pásztó, Gábor Áron utca
33.

külön ütemterv szerint

külön ütemterv szerint

Futrinka Családi Bölcsőde

külön ütemterv szerint
3100 Salgótarján, Rózsafa út 106. külön ütemterv szerint

7.
8.

Ellenőrzés időpontja

Éljünk Együtt Alapítvány

9.

Csimpilimpi 1 Családi Bölcsőde
3100 Salgótarján, Május1 út 72

külön ütemterv szerint

Csimpilimpi 2 Családi Bölcsőde
3100 Salgótarján, Május1 út 72

külön ütemterv szerint

Csimpilimpi 3 Családi Bölcsőde
3100 Salgótarján, Május1 út 72

külön ütemterv szerint

Tervezett ellenőrzések száma: 9

2.2. Bölcsőde
Sorszám

1.

Szolgáltató

Ellenőrzés
időpontja

Szécsényi Cseperedő Óvoda
és Bölcsőde

külön ütemterv
szerint

Fenntartó

Szécsény Város
Önkormányzata

3170 Szécsény, Magyar út 13.
Balassagyarmat Városi Bölcsőde

2.

Balassagyarmat Város
Önkormányzata

3.

Diósjenő Község
Önkormányzata

Aranydió Óvoda - Bölcsőde
2643 Diósjenő,
Kossuth Lajos út 13.

Szügy Község
Önkormányzata

Szügyi Bölcsőde

4.

5.

2660 Balassagyarmat,
Achim András utca 20.

2699 Szügy, Toldi út 2.

Nőtincs Község
Önkormányzata

Nőtincsi Vár- Lak
Óvoda és Bölcsőde
2610 Nőtincs, Malom utca 1.
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külön ütemterv
szerint

külön ütemterv
szerint

külön ütemterv
szerint

külön ütemterv
szerint

Sorszám

6.

Fenntartó

Pásztó Városi
Önkormányzat

Szolgáltató
Pásztó Városi
Óvoda és Bölcsőde
3060 Pásztó,
Cserhát lakónegyed 22.

Ellenőrzés
időpontja

külön ütemterv
szerint

Tervezett ellenőrzések száma: 6
2.2. Mini bölcsőde
Sorszám

Fenntartó

1.

Salgótarján Megyei
Jogú Város

2.

Bercel Község
Önkormányzata

Szolgáltató
Salgótarjáni Összevont Óvoda
és Bölcsőde
3100 Salgótarján,
Arany János út 19/A.
Berceli Csemete –kert Óvoda és
Mini Bölcsőde

Ellenőrzés
időpontja
külön ütemterv
szerint
külön ütemterv
szerint

2687 Bercel, Kenderváros út 2/1.

Tervezett ellenőrzések száma: 2

2.3. Napközbeni gyermekfelügyelet
Sorszám

Fenntartó

1.

2.

3.

Váci Egyházmegye
Szamaritánus
Szolgálat
Intézményfenntartó
Központ

Engedélyes

Ellenőrzési terv

Boldog Ceferino
Napközbeni
Gyermekfelügyelet Hálózat
Néri Szent Fülöp
Napközbeni
Gyermekfelügyelet
2649 Dejtár, Dózsa utca 4

külön ütemterv
szerint

Boldog Ceferino Napközbeni
Gyermekfelügyelet Hálózat
Szent Ágnes Napközbeni
Gyermekfelügyelet
2175 Kálló, Arany János u. 2.

külön ütemterv
szerint

Boldog Ceferino Napközbeni
Gyermekfelügyelet Hálózat
Szent Ferenc Napközbeni
Gyermekfelügyelet
2688 Vanyarc, Táncsics út 10.

külön ütemterv
szerint
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4.

Boldog Ceferino Napközbeni
Gyermekfelügyelet Hálózat
Szent Pál Napközbeni
Gyermekfelügyelet
2175 Kálló, Arany János u. 2.

külön ütemterv
szerint

5.

Boldog Ceferino
Napközbeni
Gyermekfelügyelet
Hálózat Szent Sára
Napközbeni
Gyermekfelügyelet
2693 Becske, Kossuth út 50.

külön ütemterv
szerint

Tervezett ellenőrzések száma összesen: 5

3. Gyermekek esélynövelő szolgáltatásai:
3.1.Biztos Kezdet Gyerekház

Sorszám

Fenntartó

Engedélyes

Ellenőrzési terv

1.

Nagylóc Község
Önkormányzat

Nagylóci Biztos Kezdet
Százszorszép Gyerekház
3175 Nagylóc,
Akácfa út 7.

külön ütemterv
szerint

2.

Varsány Község
Önkormányzat

Biztos Kezdet Napsugár
Gyerekház
3178 Varsány,
Hunyadi út 1.

külön ütemterv
szerint

3.

Rimóc Község
Önkormányzat

Rimóci Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekház
3177 Rimóc,
Akácos utca 1/B.

külön ütemterv
szerint

4.

Szécsény Város
Önkormányzata

5.

Nógrádszakál Község
Önkormányzat

Manóvár Gyerekház
Szécsény,
Rákóczi út 41.

3170

Nógrádszakál Szivárvány
Gyerekház
3187 Nógrádszakál,
Dózsa György út 13.
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külön ütemterv
szerint

külön ütemterv
szerint

6.

Dorogháza Község
Önkormányzata

7.

Endrefalva Község
Önkormányzata

8.

Magyargéc Község
Önkormányzata

Biztos Kezdet Picurka
Gyerekház
3153 Dorogháza,
Ady Endre út 7.

Csiri - Biri Gyerekház
3165 Endrefalva,
Besztercebánya út 41.
Magyargéci Mézeskalács
Biztos Kezdet Gyerekház
3133 Magyargéc,
Rákóczi út 75.

külön ütemterv
szerint

külön
szerint

ütemterv

külön
szerint

ütemterv

Tervezett ellenőrzések száma összesen: 8
Felelős: munkaköri leírásban feladatok ellátására kijelölt hatósági szakügyintéző.
Ellenőrzés tárgya: Annak vizsgálata, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói
nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.
Ellenőrzési időszak: 2019. január 1. napjától, az ellenőrzés időpontjáig.
Ellenőrzés eszköze:
- adatszolgáltatás, adatbekérés,
- iratbemutatás, iratbekérés,
- helyszíni ellenőrzés az illetékes népegészségügyi osztály, valamint szükség esetén a
módszertan bevonásával.
4. Gyermekvédelmi szakellátások

Sorszám

Fenntartó

Intézmény

Ellenőrizendő
szolgáltatás

Ellenőrzés
időpontja

"Háromszínvirág"
Szociális és
1.

Gyermekvédelmi

Gyermekotthon "Ábel"
Lakásotthon

Főigazgatóság

Bátonyterenye,

lakásotthon és külső
férőhelyen biztosított
utógondozói ellátás

külön
szerint

ütemterv

lakásotthon

külön
szerint

ütemterv

Csokonai út 7.

2.

Szociális és

"Háromszínvirág"

Gyermekvédelmi

Gyermekotthon

Főigazgatóság

"Szivárvány"
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Lakásotthon
Bátonyterenye,
Határ út 7.
Szociális és
3.

"Háromszínvirág"

Gyermekvédelmi

Gyermekotthon

Főigazgatóság

Vadvirág Lakásotthon
Tar, Szondi út 140.

lakásotthon

külön
szerint

ütemterv

lakásotthon

külön
szerint

ütemterv

speciális csoport

külön
szerint

ütemterv

külön
szerint

ütemterv

gyermekotthon

külön
szerint

ütemterv

lakásotthon

külön
szerint

ütemterv

"Biztos Kiút "
Szociális és
4.

Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

Gyermekotthon
"Nefelejcs"
Lakásotthon
Mátraszele,
Gáborvölgyi út 31.
"Biztos Kiút"

5.

Szociális és

Gyermekotthon

Gyermekvédelmi

"Napraforgó" Csoport

Főigazgatóság

Ságújfalu,
Kossuth út 16.

6.

Szociális és

"Százszorszép"

Gyermekvédelmi

Gyermekotthon

Főigazgatóság

Szátok, Kossuth út 70.

Szociális és
7.

Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

különleges
gyermekotthon

"Margaréta"
Gyermekotthon
Szátok,
Kossuth út 106-108.
"Százszorszép"

Szociális és
8.

Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

Gyermekotthon
"Ipolyparti Fészek"
Lakásotthon
Balassagyarmat,
Munkás út 2.
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9.

Szociális és

Pásztói

Gyermekvédelmi

Gyermekotthon

Főigazgatóság

Pásztó, Fő út 138.

különleges
gyermekotthon

külön
szerint

ütemterv

külön
szerint

ütemterv

külön
szerint

ütemterv

Nógrád Megyei
Szociális és
10.

Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

Reménysugár
Egyesített Szociális

gyermekotthon

Intézmény
Balassagyarmat,
Szontágh P. út 44.

Szociális és
11.

Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

Megyei
Gyermekvédelmi
Központ és Területi
Gyermekvédelmi

gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi

Szakszolgálat

nevelőszülői

Salgótarján,

hálózat-10
nevelőszülő

Ruhagyári út 9.

szakszolgáltatás,

Tervezett ellenőrzések száma összesen: 11 engedélyes, 14 szolgáltatás + 10 nevelőszülő
Felelős: munkaköri leírásban feladatok ellátására kijelölt hatósági szakügyintéző.
Ellenőrzés tárgya: Annak vizsgálata, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói
nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.
Ellenőrzési időszak: 2019. január 1. napjától, az ellenőrzés időpontjáig.
Ellenőrzés eszköze:
- adatszolgáltatás, adatbekérés,
- iratbemutatás, iratbekérés,
- helyszíni ellenőrzés az illetékes népegészségügyi osztály bevonásával.
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[Ide írhatja a szöveget]

F. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatalának hatósági
ellenőrzési terve
F.1. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Az ellenőrzés tárgya: A szociális igazgatásról és szociális ellátásárokról szóló 1993. évi III. törvény
5. §. (1) bekezdése alapján az ápolási díjra jogosultak ellenőrzése
Ellenőrzési időszak: 2020. 01. 01. – 2020. 12. 31.
Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés keretében környezettanulmány készítése
Ellenőrzések ütemezése: 2020. III. negyedév
a./ Balassagyarmat (3 fő)
b./ Csitár (1 fő)
c./ Becske (1 fő)
d./ Ipolyvece (1 fő)
e./ Cserháthaláp (1 fő)
Ellenőrzés szempontrendszere: az ápoló ápolási díjra való jogosultsága fennáll – e, az ápoló az
ápolási tevékenységet ellátja – e.
Felelős:
Osztályvezető, szociális szakügyintéző
F.2. Kormányablak Osztály
Az ellenőrzés tárgya:
A járási hivatal vezetője az illetékességi területén székhellyel rendelkező, 2020. január 1. napja
előtt alapított és ma is működő egyéni vállalkozókkal kapcsolatban éves ellenőrzési tervet készít,
és eszerint hatósági ellenőrzést folytat le.
Az ellenőrzés az egyéni vállalkozó működésének törvényességére terjed ki.
Az ellenőrzési terv összeállításánál kiemelt szempontként szerepelt azon egyéni vállalkozók
ellenőrzése, akik tüzelőanyag kereskedelemmel kapcsolatos tevékenységet folytatnak.
A kormányablak helyben ellenőrzi az egyéni vállalkozókat. Az ellenőrzés kiterjed az egyéni
vállalkozó által folytatott szabályozott szakma esetén a szakképzési követelmény teljesülésének az
ellenőrzésére, illetve a szükséges engedélyek, bejelentések, szerződések meglétének vizsgálatára
is.

2020. évben az ellenőrzés során a 2020. január 1. napja előtt alapított és ma is működő egyéni
vállalkozók közül a 467101 Tüzelőanyag Nagykereskedelem, 467103 Tüzelőanyag
Külkereskedelem, 477818 Tüzelőanyag Kiskereskedelem, 477819 Tüzelőolaj Kiskereskedelem ,
479906 Tüzelő kiskereskedelem házhozszállítással tevékenységet végző egyéni vállalkozói kört
tartjuk szükségesnek ellenőrizni.
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Az illetékességi területen belül valamennyi településen szükségesnek látjuk a fent meghatározott
vállalkozói réteget ellenőrizni.
Az ellenőrzés eszköze:
Az ellenőrzéskor elsődlegesen a szükséges szakképesítések meglétét vizsgáljuk. Az interneten
elérhető egyéni vállalkozói bejelentéseket és engedélyeket tartalmazó adatbázisokból az
ellenőrzött egyéni vállalkozó adatait, engedélyeit PrtSc képernyő nyomtatással csatoljuk a
vállalkozói iratanyagba.
Az ellenőrzés eredményének megfelelően döntünk a szükséges intézkedések megtételéről.
Jogszabályi háttér:
- Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009.évi CXV. törvény,
- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. VI. fejezet,
- A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) korm. rend. (27.
§)
A
szálláshely-szolgáltatási
tevékenység
folytatásának
részletes
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet
- A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
Az ellenőrzés ütemezése:
2020. év folyamatos
Felelős:
Osztályvezető, KAB szakügyintéző
F.3. Földhivatali Osztály
1. TakarNet ellenőrzés
1.1. Az ellenőrzés
1.1.1. tárgya és célja: A Lechner Nonprofit Kft. jogelődjei, mint földügyi és térinformatikai
államigazgatási szerv által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési
jogosultsággal rendelkező felhasználók [Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény (továbbiakban: Inytv.) 72-74. §, 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet
(továbbiakban: Inyvhr). 113/A-113/E. §] által végzett lekérdezések ellenőrzése. Az
ellenőrzés célja a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának
illetve az adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások érvényre
juttatásának biztosítása.
1.1.2. jogalapja: Az Inytv. 75. § (4) bekezdése, a 2016. évi CL. törvény (továbbiakban:
Ákr.) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai [Ákr. 7. §, 61. §, valamint 98102. §], 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése.
1.1.3. eszköze: Helyszíni ellenőrzés
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1.1.4. fő szempontjai: A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait
igénybe vevők adatlekérdezései jogszerűségének – pl. név szerinti, személyes vagy
tárgyi díjmentes lekérdezés, napló jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek
– ellenőrzése, továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálata.
1.1.5. időszaka: 2020. első féléves adatlekérdezések ellenőrzése.
1.1.6. negyedéves ütemezése: 2020. IV. negyedév.
1.2. Az ellenőrzésre kerülő felhasználók: 2020. évben - a rendszer üzemeltetőjének
adatszolgáltatása alapján - kerül meghatározásra.
1.3. Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti ingatlannyilvántartási ügyintéző, rendszergazda.
1.4. A konkrét eljárási lépések meghatározása: Előzetes értesítési kötelezettség, felhasználót
érintő napló bekérése, helyszíni ellenőrzés, szükség esetén utóellenőrzés illetve bírság
kiszabása.
1.5. Az alkalmazható szankció megjelölése: A díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel
kétszeresének a megfizetése. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági
előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása.
2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése
2.1. Az ellenőrzés
2.1.1. tárgya és célja: Földforgalmi biztonsági okmányok jogszerű felhasználásának
ellenőrzése. Az ellenőrzés célja a föld tulajdonjogának átruházására, vagy a föld
tulajdonjogát érintő más jogügyletírásba foglalására szolgáló biztonsági okmánnyal
összefüggő jogszabályban előírt kötelezettségek betartásának biztosítása.
2.1.2. jogalapja: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló
2013. évi CCXII. törvény (továbbiakban: Fétv.) 44/A. §, 47/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet 8. §, Ákr. 7. §, 61. §, valamint 98-102. §.
2.1.3. eszköze: Helyszíni ellenőrzés
2.1.4. fő szempontjai: A biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási,
jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolására vonatkozó előírások, valamint
a biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási
kötelezettségek betartásának ellenőrzése.
2.1.5.

időszaka: 2020. év

2.1.6.

negyedéves ütemezése: 2020. IV. negyedév.

2.2. Az ellenőrzésre kerülő felhasználók (közjegyzők, ügyvédek, szervezetnél működő
jogtanácsos): 2020. évben kerül meghatározásra.
2.3. Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti ingatlannyilvántartási ügyintéző, földhasználati ügyintéző.
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2.4. Konkrét eljárási lépések meghatározása: Előzetes értesítési kötelezettség, helyszíni
ellenőrzés, szükség esetén utóellenőrzés illetve bírság kiszabása.
2.5. Az alkalmazható szankció megjelölése: A kiszabható bírság legkisebb összege:
tizenötezer, legmagasabb összege százezer forint, azonos tényállású, három éven belüli
ismételt jogsértés esetén: a bírság összege a korábban kiszabott bírság másfélszeresénél nem
lehet kevesebb, de nem haladhatja meg a kiszabható bírság legmagasabb mértékét. Ha a
jogsértő állapot megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű bírság kiszabása is
szükségtelen, bírságolás helyett a járási hivatalfigyelmeztetésben részesíti a felhasználót.
3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség illetve a
művelési ág változás bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése
3.1. Az ellenőrzés
3.1.1.
tárgya és célja: A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (a
továbbiakban: Tfvt.) foglaltak szerint a hasznosítási kötelezettség, továbbá a
mellékhasznosítási és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése,
valamint a művelési ág változás bejelentési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése az
ingatlan-nyilvántartás adatai és a természetbeni állapot alapján. Az ellenőrzés célja a
jogszabályokban meghatározott hasznosítási kötelezettségek betartásának a termőföldek
termőképességének a fenntartása a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének a fokozása
illetve a természetbeli és a nyilvántartási állapot egyezőségének a megteremtése.
3.1.2.
jogalapja: a Tfvt. 3., 5. § (5) bekezdése, Inytv. 27. § (3). bekezdés, Ákr. 7. §, 61. §,
valamint 98-102. §.
3.1.3.

eszköze: Helyszíni ellenőrzés

3.1.4.
fő szempontjai: A Tfvt.-ben foglaltak szerint a hasznosítási kötelezettség, továbbá a
mellékhasznosítási és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése,
valamint a művelési ág változás bejelentési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése az
ingatlan-nyilvántartás adatai és a természetbeni állapot alapján.
3.1.5.
időszaka: 2020. május-június, illetve a határszemle-ellenőrzés egész évben
rendszeres feladat, az elrendelt határszemle ellenőrzések időtartamán túl is folyamatos.
3.1.6.

ütemezését: 2020. május-június

3.2. Az ellenőrzésre kerülő települések: 2020. évben kerül meghatározásra.
3.3. Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti földvédelmi és
földminősítési szakügyintéző.
3.4. Konkrét eljárási lépések meghatározása: Hirdetményi úton történő előzetes értesítés,
helyszíni szemle lefolytatása, felhívás hasznosítási kötelezettség teljesítésére, utóellenőrzés,
indokolt esetben bírság kiszabása.
3.5. Az alkalmazható szankció megjelölése: A termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK
értékének kétezerszerese, de minimum 20.000 Ft. Művelési ág változás bejelentésének
elmulasztása esetében 20.000 Ft, melyet földrészletenként kell megállapítani.
4. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása

69

[Ide írhatja a szöveget]

4.1. Az ellenőrzés
4.1.1.
tárgya és célja: Parlagfű elleni közérdekű védekezés, melynek célja az ingatlanon a
parlagfű virágbimbója kialakulásának megakadályozása.
4.1.2.
jogalapja: A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az
állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése.
4.1.3.

eszköze: Helyszíni ellenőrzés.

4.1.4.
fő szempontjai: Külterületen a járási hivatal által az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának
ellenőrzése.
4.1.5.

időszaka: 2020. július 01-től 2020. október 01-ig

4.1.6.

ütemezése: 2020. július 01-től 2020. október 01-ig

4.2. Az ellenőrzésre kerülő települések: Balassagyarmati Járási Hivatal illetékességi területe
4.3. Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti földvédelmi és
földminősítési szakügyintéző.
4.4. Konkrét eljárási lépések meghatározása: Helyszíni szemle megtartása, jegyzőkönyv
felvétele és továbbítása a Növényvédelmi hatóság részére.

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
5.1. Az ellenőrzés
5.1.1.
tárgya és célja: A termőföld más célú hasznosításának engedélyezése esetén az
engedélyben foglaltak betartásának ellenőrzése illetve termőföld engedély nélküli más célú
hasznosítását követően az eredeti állapot helyreállításának, valamint a termőföld engedély
nélküli más célú hasznosítását követően az utólagos hozzájárulás megadása esetén a fizetési
kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése. Az ellenőrzés célja a termőföld mennyiségi
védelmének biztosítása.
5.1.2.
jogalapja: A Tfvt. 10. § (1) bekezdése alapján a termőföldet főszabály szerint az
ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. Az engedélyben foglaltak
alapján az érintett földrészletet ellenőrizni kell, mert a Tfvt. 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján
az engedélyben foglaltaktól eltérő igénybevétel engedély nélküli más célú hasznosításnak
minősül, illetve a Tfvt. 24. § (1) bekezdése értelmében a más célú hasznosítás megkezdése
bejelentésének elmulasztása, valamint az engedély nélküli más célú hasznosítás földvédelmi
bírság kiszabását vonja maga után. Az ingatlanügyi hatóság a Tfvt.-ben előírt esetekben [pl.
Tfvt. 16. § (7) bekezdése, 16/A. § (2) bekezdése] elrendeli az eredeti állapot helyreállítását,
vagy utólagos hozzájárulás kiadásával [pl. Tfvt. 16./A. § (1) bekezdés] hozzájárul a más célú
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hasznosítás folytatásához, földvédelmi járulék (Tfvt. 21-23. §) és bírság (Tfvt. 24-25. §)
kiszabása mellett.
5.1.3.

eszköze: Helyszíni és irodai ellenőrzés.

5.1.4.
fő szempontjai: A hatósági döntésekben foglalt rendelkezések végrehajtásának és a
jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése.
5.1.5.

időszaka: folyamatos

5.1.6.
ütemezése: Hatósági döntésekben meghatározott időpontokat figyelembe véve
folyamatos.
5.2. Az ellenőrzésre kerülő település: Hatósági döntések által érintett települések.
5.3. Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírás szerinti földvédelmi és
földminősítési szakügyintéző.
5.4. A konkrét eljárási lépések meghatározása: előzetes értesítési kötelezettség, helyszíni
szemle, bírság kiszabása, bírságok behajtása.
5.5. Az alkalmazható szankció megjelölése: Ha a termelésbe visszabocsátott termőföld
minőségi osztálya az ingatlan-nyilvántartás szerintinél egy osztállyal gyengébb, akkor a két
minőségi osztály szerint számított földvédelmi járulék különbözetének háromszorosa; legalább
két osztállyal gyengébb, akkor az ingatlan-nyilvántartásban szereplő minőségi osztály alapján
számított földvédelmi járulék háromszorosa. Az engedélyező határozatban előírt határidő
lejárta és a tényleges helyreállítás időpontja közötti időre a más célú időleges hasznosításáért
fizetendő földvédelmi járulék háromszorosa.
6. A Földforgalmi törvényben meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások, és
tilalmak betartásának ellenőrzése
6.1. Az ellenőrzés
6.1.1.
tárgya és célja: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) meghatározott szerzési feltételek, illetve
korlátozások, és tilalmak betartásának mezőgazdasági igazgatási szerv általi ellenőrzése,
melynek célja a földforgalmi törvényben foglalt birtokpolitikai célok megvalósításának
biztosítása, a jogszerű ingatlan tulajdon, illetve jogszerű földhasználaton keresztül.
6.1.2.

jogalapja: Földforgalmi törvény 62. §, Ákr. 7. §, 61. §, valamint 98-102. §.

6.1.3.
eszköze: A Fétv. 29. §-a szerint rendelkezésre álló nyilvántartások ellenőrzése, a
földvédelmi bírságot elrendelő határozatok, helyszíni ellenőrzések lefolytatása.
6.1.4.
fő szempontjai: A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai
Főosztálya által meghatározott szempontok szerint és időtartamra vonatkozóan.
6.1.5.

időszaka: folyamatos

6.1.6.

ütemezése: folyamatos

6.2. Az ellenőrzésre kerülő földszerzések köre: A beérkezett okiratokban illetve a hatósági
határozatokkal érintett ingatlanok tulajdonosai, földhasználói.
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6.3. Az ellenőrzésben résztvevők neve, beosztása: Munkaköri leírásban meghatározott
ügyintézők.
6.4. Konkrét eljárási lépések meghatározása: A mezőgazdasági igazgatási szerv az
ellenőrzése során a rendelkezésére álló adatok, bizonyítékok, és az összes körülmény alapos
mérlegelése alapján első lépcsőként felhívja a figyelmét a jogszabálysértésre, és határidő
megállapításával írásban felszólítja a jogszerű állapot helyreállítására. Ha a kötelezett nem
tesz eleget felszólításnak, a mezőgazdasági igazgatási szerv a kötelezettel szemben
mulasztási bírságot szab ki.
6.4. Az alkalmazható szankció megjelölése: A bírság mértéke a föld szerzéskori aranykoronaértéke húszezerszeres szorzatának megfelelő forintösszeg. A bírság megfizetése alól
felmentés nem adható, illetve fizetési kedvezmény nem nyújtható. Ha a bírság kiszabása
ellenére a kötelezett 6 hónap elteltével sem állítja helyre a jogszerű állapotot, a
mezőgazdasági igazgatási szerv – az erdőnek minősülő föld kivételével a Földforgalmi törvény
65. §-ában meghatározottak szerint intézkedik a föld kényszerhasznosításba adásáról.

F.4. Balassagyarmati Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály

1.1.

Növény-egészségügyi ellenőrzési terv

Határidő: Folyamatos
Felelős: osztályvezető, Növény- és Talajvédelmi Osztály

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

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

Harmadik országba szállítandó (export) ellenőrzésköteles termékek berakóhelyen
végzett növény-egészségügyi ellenőrzése (export növény-egészségügyi vizsgálatok).

Harmadik országba szállítandó (export) ellenőrzésköteles termékek termőhelyi növényegészségügyi ellenőrzése (termőhelyi szemle, export előzetes vizsgálat).

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

A közösségen belüli áruszállítás szúrópróbaszerű ellenőrzése a külön utasításban
meghatározottak szerint. Csatlakozás a NAV által működtetett Mobil Ellenőrző Csoportok által
végzett ellenőrzésekhez.

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

A termelők növény-egészségügyi nyilvántartásba vétele, regisztrációs számmal történő
ellátása, az előírások betartásának ellenőrzése.

A növényútlevél rendszer működtetése, a felhasználás, az áru nyomonkövethetőségének ellenőrzése

A védett zónába szállításra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése.

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

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



Raktározott termények növény-egészségügyi ellenőrzése.



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

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

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

Részvétel a tagállami kötelezettségből adódó jogharmonizáció keretében, a növényegészségügyi szakterületet érintő jogszabálytervezetek előkészítésében.

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

1.2.

NÖVÉNYI TERMÉK ELLENŐRZÉSI TERV

Határidő: Folyamatos
Felelős: osztályvezető, Növény- és Talajvédelmi Osztály
Ellenőrzöttek köre: mezőgazdasági árutermelők, zöldség-gyümölcs forgalmazók

1.2.1. Zöldség-gyümölcs ellenőrzések










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

1.2.2. Banán minőségellenőrzési feladatok


Zöld banán import ellenőrzése

1.2.3. Bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek fokozott import ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok


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

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




Belföldi forgalmazók ellenőrzése
Export ellenőrzése
Import ellenőrzése
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1.2.5. Komló minőségellenőrzési feladatok


Kivitel ellenőrzése

2.2.6. A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzők használata ellenőrzési
feladatok




Hajdúsági torma ellenőrzése
Gönci kajszi ellenőrzése
Makói hagyma ellenőrzése

1.2.7. Elsődleges növényi termékek szennyezőanyagainak monitoringja





Zöldség-gyümölcs termékek nitrát és nehézfém tartalmának monitoring mintavétele
Gabona mikotoxin tartalmának monitoring mintavétele
Szántóföldi és kereskedelmi mintavétel növényi termékek radio-analitikai vizsgálat céljából
Határállomásokon, kereskedelmi egységekben és termőhelyeken történő mintavétel
növényi termékből a megengedett növényvédő szer maradék tartalom ellenőrzése céljából.

1.3. NÖVÉNYVÉDELMI ELLENŐRZÉSI TERV
Határidő: Folyamatos
Felelős: osztályvezető, Növény- és Talajvédelmi Osztály
Ellenőrzöttek köre: Növényvédelmi tevékenységet folytatók, engedélyköteles terméket forgalmazók

1.3.1. Engedélyköteles termékek forgalmazásának ellenőrzése

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

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

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

Kérelemre a lejárt szavatossági idejű engedélyköteles termékek mintavétele analitikai
vizsgálatra a szakmailag indokolatlan veszélyes hulladék képződés megelőzése céljából.

Az engedélyköteles termékek kereskedelmével foglalkozó egységek felderítése (amely
esetben a jegyző esetleg nem kér(t) szakhatósági hozzájárulást)

Az engedélyköteles termékek átcsomagolásával, bérkiszerelésével foglalkozó egységek
felderítése, ellenőrzése.

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

1.3.2. A növényvédő szer felhasználás ellenőrzése

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

A növényvédelmi tevékenység munkavégzési körülményeinek, illetve a növényvédelmi
technológiai fegyelem (munkavédelmi, egészségvédelmi, környezetvédelmi előírások)
betartásának ellenőrzése.

A növényvédelmi védekezések során a szállítás, raktározás szabályainak, a
növényvédelmi gépek alkalmasságának és az előírt nyilvántartások meglétének, illetve naprakész
vezetésének ellenőrzése.
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Raktári kártevők elleni védekezési kötelezettség ellenőrzése, a gázosításra vonatkozó
jogszabályoknak és technológiai előírásoknak való megfelelés vizsgálatával.

A légi növényvédelemre vonatkozó előírások (szakirányító jelenléte, légi járművezető
növényvédelmi továbbképzésének érvényessége, tevekénységhez szükséges engedélyek
meglétének ellenőrzése, előírt nyilvántartások vezetése, az alkalmazott készítmény
felhasználhatósága, stb.) betartásának ellenőrzése, bejelentések nyilvántartása.

Az ökológiai tanúsító szervezetek által kezdeményezett termelői ellenőrzések végrehajtása,
illetve időközönként helyszíni ellenőrzés

Az ökológiai gazdálkodásból származó növény, illetve növényi termékek növényvédőszermaradék tartalmának vizsgálata céljából mintavétel.

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

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

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

1.3.3. Károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése


A védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése a szomszédos gazdálkodó termelés
biztonságára veszélyt jelentő károsító esetében.
o Parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése 2013. július 1-től
a vegetációs időszak végéig

A Parlagfű Információs Rendszer (PIR), valamint az Agrár-környezetgazdálkodási
Információs Rendszer (AIR) naprakész vezetése, adatokkal való feltöltése.

Raktári kártevők elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése

2.5. TALAJVÉDELMI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERV
Határidő: Folyamatos, egyedi
Felelős: osztályvezető, Növény- és Talajvédelmi Osztály














helyszíni ellenőrzés hígtrágya termőföldön történő felhasználásának engedélyezése,
engedély meghosszabbítása céljából
helyszíni ellenőrzés nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön
történő felhasználásának engedélyezése, engedély meghosszabbítása
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény talajvédelmi követelményeinek
hatósági ellenőrzése
A nitrát rendelet előírásainak betartásával kapcsolatos ellenőrzések
Építési engedélyezési és bejelentési eljárás során végzett ellenőrzések
Termőföld végleges más célú hasznosítása eljárás során helyszíni ellenőrzés
Utak építési engedélyezése
Ellenőrzés gyümölcstelepítések engedélyezéséhez
Ellenőrzés vízjogi létesítési engedélyezéshez
Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM)
Ellenőrzés a Kölcsönös Megfeleltetés (KM) rendszerében
Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) ellenőrzése
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F.5. Építésügyi Osztály
Az Ellenőrzési Terv hatálya
Az Ellenőrzési Terv hatálya az Építésügyi Osztály által az illetékességi területén, valamint a
kijelölés eredményeként lefolytatott hatósági ellenőrzésekre terjed ki.
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 343.Kr.) 3. § (1) bekezdés a) pontja, és
a (3) bekezdés a) pontja szerinti illetékessége az 1. melléklet szerint: Balassagyarmati,
Rétsági, Szécsényi járások területe.
Ellenőrzési időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések célja, és elvi alapjai:
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések célja, hogy az építési folyamat
szereplőinek (építtetők, tervezők, felelős műszaki vezetők és kivitelezők) építési
tevékenységét felügyelje, az építési tevékenységet szabályozó jogszabályok betartását,
valamint az egész építési folyamat szakszerűségét az ellenőrzés eszközeivel biztosítsa, a
szabályok megsértése esetén pedig a megfelelő és arányos szankcionálással a
résztvevőket az önkéntes jogkövetés útjára terelje.
Az Építésügyi Hatósági ellenőrzések során ellenőrzött főbb szempontok:
Az építésügyi hatósági eljárás (engedélyezési eljárás) során az eljáró ügyintéző az alábbi
szempontokat vizsgálja munkája során, illetve az eljárás folyamatába illesztett helyszíni
ellenőrzések során:


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



A benyújtott dokumentáció megfelel -e az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012.

(XI.

8.)

Korm.

rendelet

5.

és

8.

mellékletében

foglalt

megvalósítható-e

a

tartalmi

követelményeknek?


A

tervezett

építés

a

tervezett

helyszínen

benyújtott

dokumentációnak megfelelően?


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

76

[Ide írhatja a szöveget]



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

Az ellenőrzésért felelős:
Osztályvezető
Tervezett hatósági ellenőrzések száma járásonként, általános építésfelügyeleti jogkörben
eljárva
Település/körzet

Tervezett éves
ellenőrzések száma

Balassagyarmati Járás illetékességi

1.

40

területe
2.

Rétsági Járás illetékességi területe

20

3.

Szécsényi Járás illetékességi területe

10

Összesen:

70

Ellenőrzések havi ütemezése

Időszak

Január

Település

Szécsényi Járás

ellenőrzések ellenőrzések összesen

szempontok

száma

száma

körében
jogszabályban

a

-

-

4

-

4

8

2

10

-

előírt jókarbantartási

Balassagyarmati kötelezettség
teljesítését.
Járás,
Rétsági Járás,
Szécsényi Járás

Március

összevont

Balassagyarmati Meglévő
építmények
Járás,
Rétsági Járás,

Február

tervezett

Ellenőrzési

Balassagyarmati
Járás,
Rétsági Járás,

Építési
tevékenység
végzése esetében
Szakmai
előírásokban
foglaltak, különösen
az
építmény
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Szécsényi Járás

Április

Balassagyarmati
Járás,
Rétsági Járás,
Szécsényi Járás

szerkezetére,
a kivitelezés
módszerére és
technológiájára

8

2

10

6

2

8

6

2

8

4

-

4

6

-

6

6

2

8

6

2

8

vonatkozó
követelmények

Május

Balassagyarmati
Járás,
Rétsági Járás,
Szécsényi Járás

Június

Balassagyarmati
Járás,
Rétsági Járás,
Szécsényi Járás

Július

betartása.
Tervezői,
kivitelezői,
felelős műszaki
vezetői, építési
műszaki ellenőri
jogosultságok
vizsgálata.
- Célellenőrzés

Balassagyarmati
Járás,

szempontrendszere.

Rétsági Járás,
Szécsényi Járás

Augusztus

Balassagyarmati
Járás,
Rétsági Járás,
Szécsényi Járás

Szeptember Balassagyarmati
Járás,
Rétsági Járás,
Szécsényi Járás

Október

Balassagyarmati
Járás,
Rétsági Járás,
Szécsényi Járás
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November

Balassagyarmati
Járás,
4

-

4

-

-

-

58

12

70

Rétsági Járás,
Szécsényi Járás

December

Balassagyarmati
Járás,
Rétsági Járás,
Szécsényi Járás

2020. év

összesen

Az építési szezont, valamint a folyamatban lévő, téliesített építési helyszíneket figyelembe véve, az
építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések minimális számát a januártól december végéig terjedően
rendelkezésre álló hetek száma, és a megyében valószínűsíthető építőipari aktivitás alapján 70 db
ellenőrzésben határozom meg. Az építésügyi hatósági ellenőrzések száma megegyezik a
megindított

építési

engedélyezési

(fennmaradási,stb.)

ügyek

számával,

kibővülve

a

jó

karbantartási, illetve hatósági bizonyítvány kiadási ügyekhez szükséges ellenőrzés számmal.
G. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatalának ellenőrzési terve
G.1. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
G.1.1 A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyonértékesítő és közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének
feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII.29.) Korm.
rendelet 2.§. a) pontja, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (továbbiakban: Akr.) 98.-102.§.-a alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Bátonyterenyei Járási Hivatal a 2020. évi üzletszerű társasházkezelői, és ingatlan-kezelői
tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó ellenőrzési tervét az alábbiak szerint
határozza meg:
Az ellenőrzés célja:
Annak vizsgálata, hogy az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerűen
végzett ingatlankezelői tevékenység gyakorlásának időtartama alatt annak ellenőrzése,
hogy a nyilvántartásba vett üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetve ingatlankezelői
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik-e a
megfelelő iskolai végzettséggel.
A szolgáltatást nyújtónál a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett
változás ellenőrzése.
Az ellenőrzési terv általános irányelvei:
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Törvényesség és jogszabályok maradéktalan betartása.
Ellenőrzési időszak:
2020. január 1. – 2020. december 31.
Az ellenőrzésért felelős:
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és
Igazságügyi Osztály Vezetője
Az ellenőrzést végzi:
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és
Igazságügyi Osztály
Ellenőrzések ütemezése:
Folyamatos
Az ellenőrzés befejezésének határideje:
2020. december 31.
Az ellenőrzés eszköze:




adatszolgáltatás
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés
hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés
Az ellenőrzés lezárását követő eljárás:
Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást, vagy
ha a feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását
kezdeményezi.
Az ellenőrzést szabályozó, az ellenőrzéshez kapcsolódó jogszabályok:










A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon –
értékelő és közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről
és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017.(XII.29.) Korm. rendelet
A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása
esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános
kijelöléséről szóló 186/2009.(IX.10) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 86/2019.(IV.23.) Kormányrendelet

G.1.2 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, továbbá a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.)
Korm. rendelet 4. számú mellékletének 6. pontja alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal
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Bátonyterenyei Járási Hivatal a 2020. évi közforgalmú intézmények egyszerűsített hatósági
ellenőrzési tervét a népegészségügy területén az alábbiak szerint határozza meg:
Az ellenőrzés célja:
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alábbi pontjainak ellenőrzése:





dohánytermékek – beleértve az elektronikus cigarettát, valamint a dohányzást imitáló
elektronikus eszközt is- fogyasztására vonatkozó tilalmak, valamint kötelezettségek
megszegése
a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeken,
helyiségekben, közterületeken a feliratok, jelzések hiánya
a nemdohányzó intézményekben a feliratok, jelzések hiánya
Az ellenőrzési terv általános irányelvei:
Törvényesség és jogszabályok maradéktalan betartása.
Ellenőrzési időszak:
2020. január 1. – 2020. december 31.
Az ellenőrzésért felelős:
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és
Igazságügyi Osztály Vezetője
Az ellenőrzést végzi:
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és
Igazságügyi Osztály
Ellenőrzések ütemezése:
Folyamatos
Bátonyterenye város 2 közforgalmú intézmény
Mátraverebély községben 2 közforgalmú intézmény
Nemti községben 2 közforgalmú intézmény
Dorogháza községben 2 közforgalmú intézmény
Mátramindszent községben 2 közforgalmú intézmény
Szuha községben 2 közforgalmú intézmény
Mátraterenye községben 2 közforgalmú intézmény
Mátranovák községben 2 közforgalmú intézmény
Az ellenőrzés befejezésének határideje:
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2020. december 31.
Az ellenőrzés eszköze:


helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés lezárását követő eljárás:
Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást, vagy
ha a feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását
kezdeményezi.
Az ellenőrzést szabályozó, az ellenőrzéshez kapcsolódó jogszabályok:








A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLIII. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes
szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 86/2019.(IV.23.) Kormányrendelet

G.2. Kormányablak Osztály
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény ( továbbiakban: Evectv.)
3/A. § (2) bekezdés e) pontja, valamint az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő
részletszabályokról szóló 254/2018. (XII.18.) kormányrendelet 7. § - 10. §-a alapján:
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási ( fővárosi kerületi) hivatala ( a továbbiakban: Hatóság)
az egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel – a nyilvántartásba vételt követő 30 napon
belül, továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel – hatósági ellenőrzést folytat.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 2. § (1) bekezdése alapján az elektronikus
ügyintézést biztosító szervek valamennyi, a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy esetében
kötelesek biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatalának illetékességi területén az
egyéni vállalkozói tevékenység 2020. évi hatósági ellenőrzési tervét az alábbiak szerint állapítom
meg:
Ellenőrzési időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.
Az ellenőrzés célja: Az egyéni vállalkozói tevékenységek ellenőrzésének az egyéni vállalkozói
nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes
működésének biztosítása.
A Hatóság ellenőrzés keretében ellenőrzi az egyéni vállalkozói tevékenységet megkezdő,
módosító, szüneteltetését követően folytató egyéni vállalkozó betartja-e a működésre vonatkozó
jogszabályban foglaltakat, különös tekintettel az Evectv. 15. § (3) és a 16. § (2)-(3)- (6)
bekezdésében foglaltakra.
Az ellenőrzés illetékességi területe
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- Bátonyterenye
- Mátranovák







Mátraterenye
Nemti
Mátramindszent
Szuha
Mátraverebély
Dorogháza

Ellenőrzést végző szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatala
Kormányablak Osztály.
Az ellenőrzésért felelős: Hivatalvezető-helyettes
Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos.
Az ellenőrzés befejezésének határidője: 2020. december 31.
Az ellenőrzés végrehajtásába bevont hatóságok


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

Az ellenőrzés eszköze




Elsődlegesen az interneten elérhető egyéni vállalkozói bejelentéseket és engedélyeket
tartalmazó piacfelügyeleti hatóságok által nyilvántartott adatbázisok alapján interneten
hozzáférhető kötelező nyilvántartásokból történő lekérdezéssel ( pl.:önkormányzatok
honlapján elérhető telepengedélyes, kereskedelmi, szálláshely nyilvántartások, építőipari
kivitelezői nyilvántartások (www.mkik.hu),szociális/gyermekjóléti szolgáltatások
(www.internet.afsz.hu), egészségügyi szolgáltatások (www.eekh.hu)
iratbekérés, adategyeztetés, nyilatkozattétel

Az ellenőrzés kiemelt szakterülete
- Egyéb szolgáltatási tevékenységek: fodrászat, kozmetika, kéz-és lábápolás és masszázs
ellenőrzése
Ellenőrzés alá vont egyéni vállalkozók


Ellenőrzésre kerülnek azon egyéni vállalkozók akik tevékenységi körüket olyan
tevékenységi körrel bővítik, amelyhez szakképesítés, külön engedély szükséges.



További ellenőrzéseket folytat le a Hatóság ha bármilyen szabálytalanságot észlel, vagy
lakossági bejelentés érkezik.

Ellenőrzési szempontok


Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha
jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Képesítéshez
kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenységek folytatásában
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személyesen közreműködik, az általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között
olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik.
Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását a változástól
számított 15 napon belül köteles bejelenteni.
Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az
egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az engedély birtokában végezheti.
A képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen érvényesíteni
kell.
Szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni
vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új
jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat.
Az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely az
egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó
egyébként jogosult.

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei
Az Evectv. 19/A. § (3) bekezdése szerint: Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység
megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel és az elhárítható, a Hatóság – 19. § (3)
bekezdés szerinti jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel – felszólítja az egyéni vállalkozót,
hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a 19. § (3) bekezdése
szerint jár el.
Az Evectv. 19/A. § (4) bekezdése szerint: A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy
egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az, az e törvényben vagy más
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg és a Hatóság felszólítása ellenére az
egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a
tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely
a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.
Az Evectv. 19. § (3) bekezdése alapján a Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását
megtiltja, ha
a. az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltételei nem állnak fenn vagy a
tevékenység folytatását kizáró ok áll fenn, így különösen, ha az egyéni vállalkozó nem
rendelkezik nyilvántartott székhellyel vagy főtevékenységgel,
b. ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c. pontja szerinti tevékenységek egyikét sem
folytathatja jogszerűen.
Hatósági ellenőrzés lezárása







A hatósági ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezmények ellenőrzése
céljából nyilvántartást kell vezetni.
Az ellenőrzési tervben foglaltak, valamint az ellenőrzési tervben nem szereplő, de az
ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont
következtetésekről a következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési jelentést kell
készíteni.
Amennyiben a Hatóság a nyilvántartásba történő betekintése során megállapítja, hogy az
egyéni vállalkozó működése jogszerű, abban az esetben az interneten ellenőrzött egyéni
vállalkozó nyilvántartott bejelentéseit, engedélyeit a képernyő nyomtatásával csatolja a
vállalkozó iratanyagában.
Amennyiben hatósági ellenőrzési eljárás lefolytatására kerül sor abban az esetben a
hatósági ellenőrzésről, annak során tett megállapításokról, az egyéni vállalkozó által tett
nyilatkozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy példányát az egyéni
vállalkozó részére át kell adni.
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H. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatalának hatósági ellenőrzési terve
H.1. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
H.1.1 A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó üzletszerű társasházkezelői- és ingatlankezelői tevékenységet folytató szolgáltatók ellenőrzése
Az ellenőrzést szabályozó, az ellenőrzéshez kapcsolódó jogszabályok
-

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon –
értékelő és közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről
és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017.(XII.29.) Korm. rendelet
A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása
esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános
kijelöléséről szóló 186/2009.(IX.10) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 86/2019.(IV.23.) Kormányrendelet

Az ellenőrzés célja:
Annak vizsgálata, hogy az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerűen végzett
ingatlankezelői tevékenység gyakorlásának időtartama alatt annak ellenőrzése, hogy a
nyilvántartásba vett üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetve ingatlankezelői tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik-e a megfelelő iskolai
végzettséggel.
A szolgáltatást nyújtónál a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett
változás ellenőrzése.
Az ellenőrzési terv általános irányelvei:
Törvényesség és jogszabályok maradéktalan betartása.
Ellenőrzési időszak:
2020. január 1. – 2020. december 31.
Az ellenőrzésért felelős:
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Vezetője
Az ellenőrzést végzi:
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály kormánytisztviselője
Ellenőrzések ütemezése:
Folyamatos
Az ellenőrzés befejezésének határideje:
2020. december 31.
Az ellenőrzés eszköze:
adatszolgáltatás
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés
hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés
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Az ellenőrzés lezárását követő eljárás:
Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást, vagy ha a
feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását
kezdeményezi.
H.1.2. A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó közforgalmú intézmények egyszerűsített
hatósági ellenőrzése a népegészségügy területére vonatkozóan
Az ellenőrzést szabályozó, az ellenőrzéshez kapcsolódó jogszabályok
-

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLIII. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes
szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 86/2019.(IV.23.) Kormányrendelet

Az ellenőrzés célja:
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alábbi pontjainak ellenőrzése:
-

dohánytermékek – beleértve az elektronikus cigarettát, valamint a dohányzást imitáló
elektronikus eszközt is- fogyasztására vonatkozó tilalmak, valamint kötelezettségek
megszegése
a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeken,
helyiségekben, közterületeken a feliratok, jelzések hiánya
a nemdohányzó intézményekben a feliratok, jelzések hiánya

Az ellenőrzési terv általános irányelvei:
Törvényesség és jogszabályok maradéktalan betartása.
Ellenőrzési időszak:
2020. január 1. – 2020. december 31.
Az ellenőrzésért felelős:
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Vezetője
Az ellenőrzést végzi:
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály kormánytisztviselői
Ellenőrzések ütemezése:
Folyamatos, illetve az alábbiak szerint:
Pásztó - 6 közforgalmú intézmény
Csécse teleülés – 3 közforgalmú intézmény
Ecseg település - 3 közforgalmú intézmény
Jobbágyi település - 3 közforgalmú intézmény
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Palotás település - 3 közforgalmú intézmény
Szarvasgede település - 2 közforgalmú intézmény
Tar település - 1 közforgalmú intézmény

Az ellenőrzés befejezésének határideje:
2020. december 31.
Az ellenőrzés eszköze:
helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés lezárását követő eljárás:
Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást, vagy ha a
feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását
kezdeményezi.
H.2. Kormányablak Osztály
A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó egyéni vállalkozók ellenőrzése
Az ellenőrzést szabályozó, az ellenőrzéshez kapcsolódó jogszabályok
Az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV tv. (továbbiakban: Evectv.) 3/A. §
(2) bekezdésének e) pontja, a 19/A. § (2) bekezdése, az egyéni vállalkozók nyilvántartásával
összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018.(XII.18.) Kormányrendelet 7-10.§-ai, és az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 98 – 101. §-ai, valamint a
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019.(IV.23.) Kormányrendelet 3. §-a.
Ellenőrzési időszak
2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig.
Az ellenőrzést koordináló szerv
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala (továbbiakban: Hatóság). A Hatóság
értesíti az ellenőrzésbe bevont szerveket (amennyiben szükséges más szerv bevonása).
Az ellenőrzés célja
Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás
közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének
biztosítása.
Az ellenőrzést végző a hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi: az egyéni vállalkozói
tevékenységet létesítő, módosító, szünetelését követően folytató egyéni vállalkozó az egyéni
vállalkozói tevékenység folytatása során betartja-e a működésére vonatkozó jogszabályban
foglaltakat, különös tekintettel az Evectv. 15. § (3) és 16. § (2)-(3) bekezdésekben foglaltakra, mint
például bejelentés, engedély megléte, szabályozott szakma esetén a szakképzési követelmények
teljesülése, stb.
Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos
Az ellenőrzés területe
Az Evectv. 3/A. § (2) bekezdés e) pontja és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.) Kormányrendelet 1. mellékletének 12.3
pontjában meghatározottak alapján:
Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Cserhátszentiván, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg,
Erdőkürt, Erdőtarcsa, Felsőtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd,
Kutasó, Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, Tar, Vanyarc
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Az ellenőrzés kiemelt szakterülete:
662101

Biztosítási kockázatértékelés, kárszakértés

662201

Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

662901

Biztosítási állomány kezelése, adminisztrációja

662902

Biztosítási szaktanácsadás

702202

Pénzügyi, társadalombiztosítási és marketing üzletviteli tanácsadás

661901

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység m.n.s.

662202

Pénztári tag szervezése, pénztári ügynöki tevékenység

493101

Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás

493201

Taxis személyszállítás

493203

Személygépkocsival nem menetrendszerű személyszállításként végzett taxis
gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493901

Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás

493903

Nem menetrendszerű közúti távolsági személyszállítás

493906

Autóbusszal nem menetrendszerű személyszállításként végzett gépjárművezetői
szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493907

Autóbusszal nem menetrendszerű személyszállításként végzett gépjárművezetői
szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493908
Személygépkocsival
személygépkocsis

nem

menetrendszerű

személyszállításként

végzett

személyszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési
szolgáltató
részére
Az ellenőrzés eszköze
 Adatszolgáltatás
 Hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés
Az ellenőrzés végrehajtásába bevont hatóságok
 Amennyiben szükséges a települési önkormányzatok jegyzői,
 Amennyiben szükséges az adott tevékenységet felügyelő, illetve engedélyező hatóságok.
 Amennyiben szükséges, az illetékes piac-felügyeleti hatóság.
A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei:
A Hatóság egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozó az egyéni
vállalkozói tevékenységek egyikét sem folytatja jogszerűen. A Hatóság az egyéni vállalkozó
főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az nem felel
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meg a jogszabályokban előírt követelményeknek, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni
vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a
tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatalát, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az
egyéni vállalkozók nyilvántartásából.
Az ellenőrzést vezeti
Járási Hivatalvezető helyettes
Ellenőrzésben részt vesznek
Kormányablak ügyintéző(k)
Az ellenőrzésért felelős:
A Kormányablak Osztály Vezetője
Az ellenőrzés befejezésének határideje:
2020. december 31.
H.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztály ellenőrzési terve
Élelmiszerhigiénia feladatok
Ellenőrzés tárgya:


Élelmiszer-vállalkozások tevékenységének, az élelmiszer-előállító, -elosztó, és forgalomba
hozó létesítmények, a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi
előírások betartásnak, az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának,
tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának, illetve az ennek során közreműködő
személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartásának
ellenőrzése.



Az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomon követési, az
élelmiszer-visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP)
vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált tisztító- és
fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, beleértve a rovar- és rágcsálóirtást
is, felügyelete és ellenőrzése.



Az emberi fogyasztásra szánt állatok és az élelmiszereket kísérő bizonyítványok, okiratok
megfelelőségének ellenőrzése.



Kistermelői tevékenység ellenőrzése.



Külön engedély köteles termékek forgalmazásának ellenőrzése,



Vendéglátó-ipari egységek, engedélyköteles és bejelentés köteles előállítók ellenőrzése.



Panasz és közérdekű bejelentések kivizsgálása.

Az ellenőrzés jogalapja:
-

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)
Kormányrendelet
a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV.
30.) FVM rendelet
az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről,
illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet
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-

a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági
feltételeiről szóló 62/2011.(VI.30.) VM rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
az élelmiszer-vállalkozások működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó
követelményekről szóló 28/2017. (V.30.) FM rendelete
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

Ellenőrzési időszak: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott létesítmény
ellenőrzési terv, szükség szerint (kérelem, bejelentés, elrendelés)
Az ellenőrzés befejezésének határideje: 2020. december 31.
Hatósági ellenőrzések eszköze: helyszíni ellenőrzés
Ellenőrzést végzi: élelmiszerbiztonsági felügyelő, hatósági állatorvos
Az ellenőrzésért felelős: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Vezetője
Állategészségügyi feladatok
Ellenőrzés tárgya:










Bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegségek megelőzésére és leküzdésére
irányuló tevékenységek (laboratóriumi vizsgálatok az állatbetegségektől való mentesség
ellenőrzés céljából).
Állattartó telepek (nagylétszámú, kislétszámú) ellenőrzése állatjóléti, állategészségügyi és
járványvédelmi szempontból.
Tenyészetek és tartási helyek létrehozására irányuló kérelmezési eljárásokhoz szükséges
ellenőrzés.
Kölcsönös Megfeleltetés keretében kijelölt állattartók ellenőrzése.
Az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének (TIR, ENAR) ellenőrzése.
Szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából állattartó létesítmény ellenőrzése.
Panasz és közérdekű bejelentések kivizsgálása.
Vadászatra jogosultak ellenőrzése.

Az ellenőrzés jogalapja:
-

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
Országos Főállatorvos 2/2019.számú határozata

Ellenőrzési időszak: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott létesítmény
ellenőrzési terv, szükség szerint (kérelem, bejelentés, elrendelés)
Az ellenőrzés befejezésének határideje: 2020. december 31.
Hatósági ellenőrzések eszköze: helyszíni ellenőrzés, monitoring mintavétel
Ellenőrzést végzi: járási főállatorvos, hatósági állatorvos
Az ellenőrzésért felelős: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Vezetője
Takarmány-ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés tárgya:
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A takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítmények ellenőrzése.

Az ellenőrzés jogalapja:
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet
Ellenőrzési időszak: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott létesítmény
ellenőrzési terv, szükség szerint (kérelem, bejelentés, elrendelés)
-

Az ellenőrzés befejezésének határideje: 2020. december 31.
Hatósági ellenőrzések eszköze: helyszíni ellenőrzés
Ellenőrzést végzi: járási főállatorvos, hatósági állatorvos
Az ellenőrzésért felelős: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Vezetője

H.4. Földhivatali Osztály ellenőrzési terve
1. Ingatlan-nyilvántartás I.
Az ellenőrzés tárgya:
A TAKARNET hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók adatlekérdezései
jogszerűségének és biztonsági előírások betartásának törvényben meghatározottak szerinti
ellenőrzése.
Az ellenőrzés jogalapja:
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 75. §. (4) bekezdése
Az ellenőrzés formája:
Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés ideje, befejezésének határideje:
2020. második félév, illetve 2020. december 31.
Az ellenőrzés helyszíne:
2020. évben kerül meghatározásra.
Az ellenőrzést végző személy:
Munkaköri leírás szerinti ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, rendszergazda.
Az ellenőrzésért felelős:
Földhivatali Osztály Vezetője
2. Ingatlan-nyilvántartás II.
Az ellenőrzés tárgya:
Földforgalmi biztonsági okmányok jogszerű felhasználásának ellenőrzése.
Az ellenőrzés jogalapja:
47/2014. (II.26.) Kormány rendelet 8. § (1) bekezdése.
Az ellenőrzés formája:
helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés ideje, befejezésének határideje:
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2020. második félév, illetve 2020. december 31.
Az ellenőrzés helyszíne:
2020. évben kerül meghatározásra.
Az ellenőrzést végző személy:
Munkaköri leírás szerinti ingatlan-nyilvántartási ügyintéző.
Az ellenőrzésért felelős:
Földhivatali Osztály Vezetője
3. Földvédelmi szakterület I.
Az ellenőrzés tárgya:
A termőföld hasznosítási kötelezettség ellenőrzése, mellékhasznosítási illetve ideiglenes
hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. Termőföldek engedély nélküli
igénybevételeinek feltárása.
Az ellenőrzés jogalapja:
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. §. (5) bekezdés.
Az ellenőrzés formája:
Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés ideje, befejezésének határideje:
2020. augusztus 31.
Az ellenőrzés helyszíne:
2020. évben kerül meghatározásra
Az ellenőrzést végző személy:
Munkakör szerinti mezőgazdász.
Az ellenőrzésért felelős:
Földhivatali Osztály Vezetője
4. Földvédelmi szakterület II.
Az ellenőrzés tárgya:
Parlagfű elleni közérdekű védekezés.
Az ellenőrzés jogalapja:
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés,
valamint A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a
közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló
221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése.
Az ellenőrzés formája:
Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés ideje, befejezésének határideje:
2020. július 5. – szeptember 30.
Az ellenőrzés helyszíne:
A Pásztói Járási Hivatal illetékességi területe.
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Az ellenőrzést végző személy:
Munkakör szerinti mezőgazdász.
Az ellenőrzésért felelős:
Földhivatali Osztály Vezetője
5. Földmérési szakterület
Az ellenőrzés tárgya:
Mátraszőlős, Tar településeken az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat
tartalmát a hivatalunk helyszíneléssel ellenőrzi.
Az ellenőrzés jogalapja:
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 14. § (3) bekezdés.
Az ellenőrzés formája:
Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés ideje, befejezésének határideje:
2020. év, illetve 2020. december 31.
Az ellenőrzés helyszíne:
Mátraszőlős, Tar.
Az ellenőrzést végző személy:
Munkakör szerinti földmérési ügyintéző.
Az ellenőrzésért felelős:
Földhivatali Osztály Vezetője

I. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatalának hatósági ellenőrzési terve
I.1. Földhivatali Osztály
Ingatlan-nyilvántartási szakterület:
a. Az ellenőrzés tárgya: A Takarnet hozzáférési jogosultsággal rendelkező
felhasználók adatlekérdezései jogszerűségének és biztonsági előírások
betartásának törvényben meghatározottak szerinti ellenőrzése.
b. Az ellenőrzés jogalapja: Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
75. § (4) bekezdése.
c. Az ellenőrzés formája: helyszíni ellenőrzés.
d. Az ellenőrzés ideje: 2020. második félév.
e. Az ellenőrzés helyszíne: később kerül meghatározásra.
f. Az ellenőrzést végző személy: ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, rendszergazda.
Ingatlan-nyilvántartási szakterület:
g. Az ellenőrzés tárgya: Földforgalmi biztonsági okmányok jogszerű felhasználásának
ellenőrzése.
h. Az ellenőrzés jogalapja: 47/2014. (II.26) Kormány rendelet 8. § (1) bekezdése.
i. Az ellenőrzés formája: helyszíni ellenőrzés.
j. Az ellenőrzés ideje: 2020. második félév.
k. Az ellenőrzés helyszíne: később kerül meghatározásra.
l. Az ellenőrzést végző személy: ingatlan-nyilvántartási ügyintéző.
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Földvédelmi szakterület:
m. Az ellenőrzés tárgya: A termőföld hasznosítási kötelezettség ellenőrzése,
mellékhasznosítási illetve ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének
ellenőrzése. Termőföldek engedély nélküli igénybevételeinek feltárása.
n. Az ellenőrzés jogalapja: A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. §
(5) bekezdés.
o. Az ellenőrzés formája: helyszíni ellenőrzés.
p. Az ellenőrzés ideje: 2020. május-június.
q. Az ellenőrzés helyszíne: később kerül meghatározásra.
r. Az ellenőrzést végző személy: földhivatali szakügyintéző
Földvédelmi szakterület:
s. Az ellenőrzés tárgya: Parlagfű elleni közérdekű védekezés.
t. Az ellenőrzés jogalapja: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008.
évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés, valamint a parlagfű elleni közérdekű
védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.
(VIII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése.
u. Az ellenőrzés formája: helyszíni ellenőrzés.
v. Az ellenőrzés ideje: 2020. virágzási időszak kezdetétől folyamatos
w. Az ellenőrzés helyszíne: A Rétsági Járási Hivatal illetékességi területe.
x. Az ellenőrzést végző személy: földhivatali szakügyintéző
Földhasználati szakterület:
y. Az ellenőrzés tárgya: Szerzési feltételek, illetve korlátozások, és tilalmak
betartásának ellenőrzése.
z. Az ellenőrzés jogalapja: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.
évi CXXII. tv. 62. § (1) bekezdése.
aa. Az ellenőrzés formája: hatósági nyilvántartáson alapuló ellenőrzés.
bb. Az ellenőrzés ideje: 2020. december 31-ig, folyamatosan.
cc. Az ellenőrzés helyszíne: hatósági nyilvántartáson alapuló ellenőrzés és helyszíni
ellenőrzés.
dd. Az ellenőrzést végző személy: földhivatali szakügyintéző
Földmérési szakterület:
ee. Az ellenőrzés tárgya: Szátok, Szente, Tereske településeken a változott állami
alapadatok átvezetésén túlmenően, az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
állami alapadat tartalmát a hivatalunk helyszíneléssel ellenőrzi..
ff. Az ellenőrzés jogalapja: A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.
évi XLVI törvény 14. § (3) bekezdés.
gg. Az ellenőrzés formája: helyszíni ellenőrzés.
hh. Az ellenőrzés ideje: 2020. év, időjárás, és kapacitás függvényében, folyamatosan.
ii. Az ellenőrzés helyszíne: Horpács, Nagyoroszi, Pusztaberki
jj. Az ellenőrzést végző személy: földhivatali szakügyintéző, osztályvezető
I.2. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
I.2.1. A temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.), valamint
annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 59. § (1)
bekezdés b) pontja szerint, továbbá az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016.évi
CL.törvény 98.§.-100.§.-ai alapján a temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő
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feladatok ellátásának 2020. évi hatósági ellenőrzési tervét a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Rétsági Járási Hivatal illetékességi területén az alábbiak szerint állapítom meg.
Az ellenőrzési terv célja:
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala egységes, következetes irányelvek
alapján adjon útmutatást az ellenőrzések végzéséhez.
Az ellenőrzés célja:
Annak vizsgálata, hogy a temető fenntartása során érvényesülnek-e a Ttv., valamint a R. előírásai,
a jogszabályban előírt kötelezettségek hogy teljesülnek. Elsődleges cél a prevenció, a másodlagos
a hibák feltárása, a jogkövetésre való figyelmeztetés, illetve a jogkövetés kikényszerítése.
Az ellenőrzési terv általános irányelvei:
Törvényesség és a jogszabályok maradéktalan betartása.
Ellenőrzési időszak:
2020. szeptember 1. – 2020. szeptember 30.
Az ellenőrzések ütemezése:
1.számú függelék alapján
Felelős: Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály- Osztályvezető
Határidő: 2020. szeptember 30.
A hatóságnak ellenőrzést kell folytatnia:
Évente legalább egy alkalommal, illetve panasz, közérdekű bejelentés, megkeresés alapján, ami
helyszínen történő eljárást igényel.
Az ellenőrzés eszközei :
- Adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló
ellenőrzés,
- Helyszíni ellenőrzés,
- Hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés.
Az ellenőrzés keretében kiemelten vizsgálni szükséges:
A kegyeleti közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeinek illetve teljesítésének
ellenőrzése:
- A kegyeleti közszolgálati szerződés Ttv. 39. § (2) bekezdése szerinti kötelező
tartalmi elemeit, illetve maradéktalan teljesítését.
A temetőüzemeltetéssel összefüggő nyilvántartások, szabályzatok, egyéb dokumentációk
ellenőrzése:
- A temetőszabályzat R. 41/A § által meghatározott tartalmi elemei meglétének
vizsgálata.
- Sírboltkönyvnek és nyilvántartó könyvnek a Ttv. 18. § (2) és (3) bekezdés által
meghatározott tartalmi elemeinek és vezetésének vizsgálata.
- A temetői térkép meglétét (vázrajz, mely sírtáblák, sorok milyen temetési helyek
céljára vannak fenntartva).
- A temető bejáratánál található részletes térképeket (a változásokkal legalább
évente ki kell egészíteni),
- A nyitva tartás idejéről és a temető rendjéről szóló tájékoztatás meglétének
ellenőrzése.
- A kegyeleti közszolgáltatási szerződés a R. 55. § (3) bekezdésében foglalt
kötelezettség teljesítését.
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-

-

A temetőben vezetett nyilvántartásokat (sírboltkönyv, nyilvántartó könyv), a
bejegyzett személyes adatok biztonságos kezelését, a nyilvántartó könyv
tartalmát (urna elhelyezés, urnakiadás, urnakiemelés, hamuszórás időrend
szerinti bejegyzése), holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén az
időpont és a „közös sír” megjelölés feltüntetését.
A temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.

A temetőüzemeltető kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése:
- Az üzemeltető Ttv. 16. § a) – m) pontjában foglalt kötelezettségeinek ellenőrzése.
- Üzemeltető kötelezettségei például a temetői rend, eltemetés (urnaelhelyezés)
feltételeinek biztosítása, ideértve a temetési helyre való első temetést
megelőzően a sírhely kiadásáról (sírásás) való gondoskodás ellenőrzése.
- Hulladékkezelés ellenőrzése (R. 4. § (1) bekezdés).
- Temetőüzemeltetés R. 54. § szerinti szakképesítés meglétének vizsgálata.
- 150 méterenként vízvételi lehetőség biztosításának ellenőrzése (R. 4. § (2)
bekezdés).
- A ravatalozó kialakításának, akadálymentesítésének, takarításának, szükség
szerinti fertőtlenítésének ellenőrzése (R. 5. §)
A temető létesítményeinek ellenőrzése:
- A temetőbejárat, fogadótér, ravatalozóhoz vezető út, ravatalozó környezetének
parkszerű kialakítása, a fásítás (tájékozódást segítse, és ne akadályozza a
közlekedést), az utak gépjárművel történő átjárhatóságának ellenőrzése (R. 2. §.
(4) bekezdés).
- A temetőhöz vezető utak és a sírhelytáblákat összefogó úthálózat gépjárművel
való járhatóságának ellenőrzése (R. 3. § (1).
- A hamvak szétszórására és bemosására alkalmas temetőrész (kegyeleti park)
kialakításának ellenőrzése (R. 12. § (5) bekezdés).
- Mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész,
emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére külön sírtábla biztosításának
ellenőrzése (R. 12. § (6) bekezdés).
- A Ttv. 9. § szerinti kötelezettségének teljesítése.
A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzés:
- A köztemető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet, vagy
temetőszabályzat alapján a temető működését.
- Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében megtartja-e az egyenlő
bánásmód követelményeit.
- A ravatalozó takarítását, szükség szerinti fertőtlenítését.
Az ellenőrző hatóság ellenőrzési kötelezettsége kiterjed:
A temető fenntartására és működtetésére.
Az ellenőrzést végzi:
Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi
Osztálya – szociális szakügyintézők
Az ellenőrzés hatásköre kiterjed:
Nyilvántartási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésének vizsgálatára, üzemeltetéssel összefüggő
kötelezettségek vizsgálatára.
Az ellenőrzés lefolytatásának szabályai:
1. Az ellenőrzés az üzemeltető(k) előzetes értesítése nélkül a helyszínen történik.
2. Önállóan vagy a társhatóságokkal együttműködve végzi a hatóság az ellenőrzést.
3. Az ellenőrzést két ügyintéző végzi.
4. Az ellenőrzések lefolytatása 8.00 és 16.30 közötti időszakban történik.
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5. Amennyiben az ellenőrzést követően más hatóság hatáskörébe tartozó intézkedés válik
szükségessé, haladéktalanul meg kell keresni az érintett hatóságot a szükséges intézkedés
megtétele céljából.
6. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet 10 napon belül meg kell küldeni az ügyfél részére.
7. Az ellenőrzés során az üzemeltető terhére előírt kötelezettségek teljesítését utóellenőrzés
keretében kell vizsgálni.
8. Az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont
következtetésekről a hatóság ellenőrzési jelentést készít, mely tartalmazza az ellenőrzések
számát, az ellenőrzések eredményét, a megállapított jogsértések típusait, illetve egyéb,
általa fontosnak tartott megállapításokat.
9. Az ellenőrzési tervet és jelentést a hatóság a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján a
„Járási hivatalok” menüpont alatt, valamint a Rétsági Járási Hivatal honlapján, valamint a
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben
közzéteszi.
Az ellenőrzés lezárását követő eljárás:
- Felhívás a jogszabályi rendelkezések betartására.
- A kegyeleti közszolgáltatási szerződés megszegése esetén a járási hivatal
kezdeményezheti a szerződés felmondását ( Ttv. 7. § (3) bek.).
Az ellenőrzést szabályozó, az ellenőrzéshez kapcsolódó jogszabályok:
1. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
2. Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény
3. A temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) kormányrendelet
5. A Fővárosi és Megyei Kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi,
kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet
I.2.2. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 4. számú
mellékletének 6. pontja alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal a 2020.
évi közforgalmú intézmények egyszerűsített hatósági ellenőrzési tervét a népegészségügy
területén az alábbiak szerint határozza meg:
Az ellenőrzés célja:
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alábbi pontjainak ellenőrzése:
- dohánytermékek – beleértve az elektronikus cigarettát, valamint a dohányzást imitáló
elektronikus eszközt is- fogyasztására vonatkozó tilalmak, valamint kötelezettségek
megszegése
- a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeken,
helyiségekben, közterületeken a feliratok, jelzések hiánya
- a nemdohányzó intézményekben a feliratok, jelzések hiánya
Az ellenőrzési terv általános irányelvei:
Törvényesség és az irányadó jogszabályok maradéktalan betartása.
Ellenőrzési időszak:
2020. január 1. – 2020. december 31.
Az ellenőrzésért felelős:
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A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és
Igazságügyi Osztály Vezetője
Az ellenőrzést végzi:
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és
Igazságügyi Osztály
Ellenőrzések ütemezése:
Folyamatos
Rétság város 2 közforgalmú intézmény
Romhány községben 2 közforgalmú intézmény
Nagyorosziban 2 közforgalmú intézmény
Diósjenőn 2 közforgalmú intézmény
Az ellenőrzés befejezésének határideje:

2020. december 31.
Az ellenőrzés eszköze:
- helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés lezárását követő eljárás:
Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást, vagy
ha a feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását
kezdeményezi.
Az ellenőrzést szabályozó, az ellenőrzéshez kapcsolódó jogszabályok:
- A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLIII. törvény
- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
- A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes
szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) Korm. rendelet
- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.) Kormányrendelet
I.3. Kormányablak Osztály
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evectv.)
3/A. § (2) bekezdés e) pontja alapján:

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: Hatóság) az
egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel hatósági ellenőrzést folytat.
Az Evectv. 19/A. § (1) bekezdése szerint: Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja
az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéi vállalkozói tevékenység
törvényes működésének biztosítása.
Az Evectv. 19/A. § (2) bekezdése szerint: A Hatóság a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül,
továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel ellenőrzi azt, hogy az egyéni vállalkozó működése
megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek.
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Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos.
Az ellenőrzés alá vont települések:
Az Evectv. 3/A. § (2) bekezdés e) pontja és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében
meghatározottak alapján:
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenő
Felsőpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nőtincs
Ősagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács
Az ellenőrzés kiemelt szakterületei:
Képesítéshez, bejelentéshez és/vagy engedélyhez kötött kereskedelmi, vendéglátó ipari
szolgáltató tevékenységek
Különös tekintettel:
-

-

Azon egyéni vállalkozói tevékenységüket megkezdők ellenőrzése, akiknek az általuk
meghatározott tevékenység folytatásához képesítés, külön engedély vagy bejelentés
szükséges.
Azon egyéni vállalkozók, akik tevékenységi körüket olyan tevékenységgel bővítik, amelyhez
képesítés, külön engedély vagy bejelentés megtétele szükséges.

A fent megjelölteken kívül ellenőrzésre fognak kerülni azon egyéni vállalkozók is, amelyeknél
adatváltozást vagy szüneteltetést követően megállapításra kerül, hogy az iratanyagban nem
található meg az általuk végzett tevékenységi körökhöz szükséges valamely képesítés, külön
engedély vagy bejelentés.
További ellenőrzéseket folytat le a Hatóság, amennyiben az ügyintézés során bármilyen
szabálytalanság tapasztalható, hatósági megkeresés, lakossági bejelentés érkezik.
Az ellenőrzés kiemelt szempontjai:
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-

Ha valamely tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az
egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az engedély birtokában végezheti.

-

A képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha
jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Képesítéshez kötött
tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítés követelményeknek
maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő,
általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt
képesítéssel rendelkezik.

-

Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye van, a képesítési követelményekre vonatkozó
előírásokat valamennyi telephelyen érvényesíteni kell.

-

Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását a változástól
számított 15 napon köteles bejelenteni.

-

Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenységének szüneteltetésének,
adatváltozás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érint - feltétele,
hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen leadja vagy postai úton
megküldje

Az ellenőrzés eszköze:
- Adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés
- Hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés.
Az ellenőrzés végrehajtásába bevont hatóságok:



Amennyiben szükséges a települési önkormányzati jegyzők
Amennyiben szükséges az adott tevékenységet felügyelő, illetve engedélyező hatóságok

Az ellenőrzés tárgya szerinti részletezés:


Új egyéni vállalkozók:
 Az ellenőrzést koordináló szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási
Hivatala (továbbiakban: Hatóság).
A Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont szerveket (amennyiben szükséges más
szerv bevonása).


Az ellenőrzés formája:
- eljárás megindításáról történő végzéssel az igazoló okiratok bekérése
- internet igénybevétele
- megkeresés kérése
- hiánypótlásra történő felhívás
- hatóságnál történő személyes megjelenés.
c) Az ellenőrzést végző szerv: Hatóság.
d) Az ellenőrzésbe bevont tevékenység szerint illetékes piacfelügyeleti hatóság:
amennyiben szükséges tevékenységi körtől függően.
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e) Ellenőrzések száma: új vállalkozások száma szerint.


Főtevékenység, tevékenységi kör(ök) változása:
 Az ellenőrzést koordináló szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási
Hivatala (továbbiakban: Hatóság).
A Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont szerveket (amennyiben szükséges más
szerv bevonása).


Az ellenőrzés formája:
- eljárás megindításáról történő végzéssel az igazoló okiratok bekérése
- internet igénybevétele
- megkeresés kérése
- hiánypótlásra történő felhívás
- hatóságnál történő személyes megjelenés.
c) Az ellenőrzést végző szerv: Hatóság.
d) Az ellenőrzésbe bevont tevékenység szerint illetékes piacfelügyeleti hatóság:
amennyiben szükséges tevékenységi körtől függően.
e) Ellenőrzések száma: főtevékenységet, tevékenységi kör(öke)t bővítő egyéni
vállalkozások száma szerint.



Egyéb ellenőrzések:
 Az ellenőrzést koordináló szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási
Hivatala (továbbiakban: Hatóság).
A Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont szerveket (amennyiben szükséges más
szerv bevonása).
 Az ellenőrzés formája:
- eljárás megindításáról történő végzéssel az igazoló okiratok bekérése
- internet igénybevétele
- megkeresés kérése
- hiánypótlásra történő felhívás
- hatóságnál történő személyes megjelenés.
c) Az ellenőrzést végző szerv: Hatóság.
d) Az ellenőrzésbe bevont tevékenység szerint illetékes piacfelügyeleti hatóság:
amennyiben szükséges tevékenységi körtől függően.
e) Ellenőrzések száma: egyéb adatváltozások (székhely, telephely módosítás) száma
szerint, vagy szüneteltetés befejezését követően megállapításra kerülő képesítés,
engedély vagy bejelentés iratanyagban nem fellelhető száma szerint, illetve
szabálytalanság megállapítása esetén.
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A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei:
Az Evectv. 19/A. § (3) bekezdése szerint: Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység
megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel, és az elhárítható, a Hatóság – a 19. § (3)
bekezdés szerinti jogkövetkezményre való figyelmeztetéssel – felszólítja az egyéni vállalkozót,
hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a 19. § (3) bekezdése
szerint jár el.
Az Evectv. 19/A. § (4) bekezdése szerint: A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy
egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az az e törvényben vagy más
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az
egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a
tevékenység gyakorlását megtiltó véglegessé vált döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető
szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók
nyilvántartásából.
Az Evectv. 19. § (3) bekezdése szerint: A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását
megtiltja, ha
a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltételei nem állnak fenn vagy a
tevékenység folytatását kizáró ok áll fenn, így különösen, ha az egyéni vállalkozó nem
rendelkezik nyilvántartott székhellyel vagy főtevékenységgel,
b) c) ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem
folytathatja jogszerűen.
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J. A Nógrád Megyei kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala hatósági ellenőrzési terve
J.1. Hatósági Főosztály
J.1.1. Hatósági Osztály
Levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzése
Az ellenőrzéssel érintett ágazat: A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 36.
§ (2) bekezdés alapján a Korm. rendelet előírásai betartásának ellenőrzése.
Az ellenőrzés jogalapja:
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az ellenőrzés tárgya, célja:
A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 36.§ (2) bekezdés alapján a megyei kormányhivatal járási
hivatala feladatkörébe tartozó források esetében:
a Korm. rend. 4-5. §-ban foglalt általános levegővédelmi követelmények érvényesülése,
a Korm. rend. 26.§. (1) bekezdése szerint a diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi
követelmények érvényesülésnek-e,
a Korm. rend. 26.§. (2) bekezdése szerint a diffúz forrás működtetése, fenntartása során az
üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és
tisztántartásáról gondoskodik-e,
a Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdése szerint a bűzzel járó tevékenységet az elérhető legjobb
technika alkalmazásával végzik-e.
Az ellenőrzés ideje: Bejelentés alapján, folyamatos
Az ellenőrzést végző felelős: Munkakör szerinti kormánytisztviselő
Köznevelési intézmények hatósági ellenőrzése
Az ellenőrzéssel érintett ágazat/ellenőrzés tárgya: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni
Járási Hivatala megyei illetékességgel végzi a megye területén működő köznevelési feladatot
végző intézmények hatósági ellenőrzését

Az ellenőrzés jogalapja:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet

Az ellenőrzés tárgya, célja:
A köznevelési feladatokat ellátó hatóság hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési
intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő működését, ennek keretén belül a köznevelési
intézményben
az egyenlő bánásmód követelményére,
a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására,
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az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre,
a tanulmányok alatti és az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására,
az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára,
a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére,
a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására,
a tanulói fegyelmi eljárás megszervezésére, lefolytatására, a döntéshozatalra
vonatkozó rendelkezések megtartását.
Az ellenőrzés formája: Előzetes adatszolgáltatás és iratbemutatást követő dokumentumvizsgálat,
helyszíni ellenőrzés útján
Az ellenőrzés ideje: 2020. évben folyamatos
Az ellenőrzés helyszíne: A Nógrád Megye illetékességi területén
Az ellenőrzést végző felelős: Munkakör szerinti kormánytisztviselő

Egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati intézmények fenntartói tevékenységének
törvényességi ellenőrzése

Az ellenőrzéssel érintett ágazat/ellenőrzés tárgya: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni
Járási Hivatala megyei illetékességgel végzi a megye területén működő egyházi, magán és
nemzetiségi önkormányzati intézmények fenntartói, intézményfenntartói tevékenységének
törvényességi ellenőrzését
Az ellenőrzés jogalapja:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
Az ellenőrzés tárgya, célja: A köznevelési feladatokat ellátó hatóság legalább kétévente végzi az
egyházi, magán köznevelési intézmény és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
köznevelési intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését. A köznevelési
feladatokat ellátó hatóság a törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a működéshez szükséges engedélyben
meghatározottak szerint működteti-e.
Az ellenőrzés formája: Előzetes adatszolgáltatás és iratbemutatást követő dokumentumvizsgálat,
helyszíni ellenőrzés útján
Az ellenőrzés ideje: 2020. évben folyamatos
Az ellenőrzés helyszíne: A Nógrád Megye illetékességi területén
Az ellenőrzést végző felelős: Munkakör szerinti kormánytisztviselő
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J.1.2 Kormányablak Osztály

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evec.tv.)
3/A. § (2) bekezdés e) pontja és a 19/A §-a, a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20. §
g) pontja, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) VI. fejezetében foglaltaknak megfelelően az egyéni vállalkozói tevékenységek
ellenőrzésének ütemtervét 2020. évre vonatkozóan az alábbiak szerint készítem el:
Az ellenőrzési időszak: 2020. év

Az ellenőrzéssel érintett ágazat: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalának
illetékességi területéhez tartozó településen székhellyel rendelkező egyéb speciális szaképítés
(szakmakód: 439101-439918) tevékenységet végző egyéni vállalkozók ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja: Az Evec.tv. 19/A. § (1) bekezdés alapján az egyéni vállalkozói nyilvántartás
közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének
biztosítása.

Az ellenőrzés ideje: Folyamatos

Az ellenőrzés jogalapja:
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV.
törvény 3/A. § (2) bekezdés e) pontja és a 19/A §-a, az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 101. § (1) bekezdése, a kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény 39. § (2) bekezdése, és a 86/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 3.§ (1) és (2)
bekezdése, és a Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontja.

Az ellenőrzés alá vont egyéni vállalkozók: Azok az egyéni vállalkozók, akik az életre veszélyes,
illetve egészségügyi kockázattal járó tevékenységet végeznek.

Az ellenőrzés alá vont települések: Az Evec.tv. 3/A. § (2) bekezdés e) pontja és a fővárosi és
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.)
Kormányrendelet 1. mellékletének 12.5 pontja alapján:
Bárna Cered Egyházasgerge
Etes

Ipolytarnóc

Karancsberény

Karancsalja
Karancskeszi Karancslapujtő

Karancsság

Kazár Kisbárkány

Kishartyán

Litke

Márkháza

Mátraszele

Lucfalva
Mihálygerge
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Nagybárkány Nagykeresztúr
Salgótarján

Ságújfalu

Somoskőújfalu

Rákóczibánya

Sámsonháza

Sóshartyán

Szilaspogony

Vizslás Zabar

Az ellenőrzés formája:
Az ellenőrzés elsősorban az interneten elérhető nyilvántartások alapján történik, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari Kivitelezői Nyilvántartása a www.mkik.hu weboldalon.
Amennyiben a nyilvántartás alapján hiányosság állapítható meg, illetve szakképesítés vagy egyéb
irat bemutatása szükséges, ezek beszerzése az egyéni vállalkozótól történik.

Az ellenőrzés helyszíne:
Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Hatósági
Főosztály Kormányablak Osztály hivatalos helyisége.

Az ellenőrzést végző felelősök: Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala
Hatósági Főosztály Kormányablak Osztály munkakör szerinti ügyintézői.

Bevont tevékenység szerint illetékes hatóság:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

J.1.3. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Építésügyi hatósági feladatkör

Ellenőrzéssel érintett ágazat: Építésügyi hatósági ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya, célja: Az építésügyi hatóság a döntés meghozatalához szükséges tényállás
tisztázásának keretében az építési tevékenység helyszínén, annak környezetében vizsgálja a
döntés meghozatalának feltételeit, különösen

hogy a meglévő állapotot rögzítő építészeti-műszaki dokumentáció tartalma a valóságnak
megfelel-e,
hogy az érintett telken az építési, bontási tevékenység megvalósítható-e, a tevékenységet
megkezdték-e és a terveknek megfelelően folytatják-e,
hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e,
valamint
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hogy a megvalósult építmény, építményrész – az engedély nélkül megvalósítható eltérések
figyelembevétele mellett – az építési engedélynek és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal
ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően valósult-e meg.

Az ellenőrzés jogalapja: Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. r. 6. § (3).
Az ellenőrzés típusa: Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés ideje: Engedély kiadását megelőzően
Az ellenőrzés helyszíne: NMKH Salgótarjáni Járási Hivatala illetékességi területe
Az ellenőrzést végző felelős: Munkakör szerinti kormánytisztviselő.
Az ellenőrzés száma: Minden kiadott engedély esetében.

Örökségvédelmi hatósági feladatkör I.

Ellenőrzéssel érintett ágazat: Örökségvédelmi hatósági ellenőrzés.
Az ellenőrzés tárgya, célja: Védett műemléki érték állapotának, valamint megfelelő használatának
ellenőrzése.

Az ellenőrzés jogalapja: A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. Törvény 63. § (5)
bekezdése, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016.
(XII.28) Korm. r. 61. §.
Az ellenőrzés típusa: Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés ideje: Folyamatos
Az ellenőrzés helyszíne: NMKH Salgótarjáni Járási Hivatala illetékességi területe
Az ellenőrzést végző felelős: Munkakör szerinti kormánytisztviselő.
Az ellenőrzés száma: 70 db

Örökségvédelmi hatósági feladatkör II.

Szakterület megnevezése: Örökségvédelmi hatósági ellenőrzés.

Az ellenőrzés tárgya: A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek ellenőrzése.

Az ellenőrzés jogalapja: A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. Törvény 63. § (5)
bekezdése, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016.
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(XII.28) Korm. r. régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról
szóló 39/2015. (III.11.) 70.§.
Az ellenőrzés típusa: Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés ideje: Folyamatos.
Az ellenőrzés helyszíne: NMKH Salgótarjáni Járási Hivatala illetékességi területe
Az ellenőrzést végző felelős: Munkakör szerintő kormánytisztviselő.
Az ellenőrzés száma: 50 db

Építésfelügyelet

Szakterület megnevezése: Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés.

Az ellenőrzés tárgya: Építési kivitelezési tevékenység szabályosságának és szakszerűségének
ellenőrzése.

Az ellenőrzés jogalapja: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 46. § (2) pont, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm.r. 6164. §.
Az ellenőrzés típusa: Távoli elérésű és helyszíni ellenőrzés.
Az ellenőrzés ideje: Folyamatos
Az ellenőrzés helyszíne: NMKH Salgótarjáni Járási Hivatal illetékességi területe.
Az ellenőrzést végző felelős: Munkakör szerinti kormánytisztviselő.
Az ellenőrzés száma:
lakóépületek építésének egyszerű bejelentése esetén, távoli eléréssel az elektronikus építési
napló alkalmazásban minden esetben,
szúrópróbaszerűen a helyszínen,
az építésügyért felelős miniszter által kiadott ellenőrzési utasításban foglaltak szerint.
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J.2 Agrárügyi Főosztály

J.2.1.. Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztály
Élelmiszer-higiéniai szakterület

Az ellenőrzés tárgya: élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági megfelelőség ellenőrzése az
élelmiszer-előállítás és -forgalmazás területén,
élelmiszer előállításához és forgalmazásához szükséges engedélyek kiadásához kapcsolódó
megfelelőség ellenőrzése élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági szempontból

Az ellenőrzés jogalapja: Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. tv
Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel.
Az ellenőrzés ideje: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által megadott Integrált
Többéves Nemzeti Ellenőrzési Tervnek (ITNET) megfelelően tervezhető, részben közérdekű
bejelentéseken alapuló eseti ellenőrzés.
Az ellenőrzés helyszíne: NÉBIH által megadott ITNET alapján meghatározott ügyfél, engedély
esetén kérelemben szereplő ügyfél, a közérdekű bejelentésben meghatározott ügyfél
Az ellenőrzést végzi: Munkaköri leírás szerinti hatósági állatorvos, élelmiszerbiztonsági felügyelő.

Állategészségügyi és állatvédelmi szakterület I.

Az ellenőrzés tárgya: Állattartással (szaporítással, élelmiszertermeléssel, tenyésztéssel)
kapcsolatos megfelelőségek ellenőrzése állatjólét, állatvédelmi, állathigiéniai szempontból
Állattartás engedélyezéséhez szükséges ellenőrzés lefolytatása.
Monitoring mintavétel laboratóriumi vizsgálatra fertőzöttség felderítése, betegségektől való
mentesség ellenőrzése céljából.

Az ellenőrzés jogalapja: Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. tv.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv.
Az ellenőrzés formája: helyszíni ellenőrzés, mintavétel
Az ellenőrzés ideje: NÉBIH által megadott Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Tervnek
megfelelően tervezhető, részben bejelentéseken alapuló eseti ellenőrzés.
Az ellenőrzés helye: NÉBIH által megadott ITNET alapján meghatározott, engedély kiadása esetén
kérelemben szereplő ügyfél, bejelentésben szereplő ügyfél
Az ellenőrzést végzi: Munkakör szerinti hatósági állatorvos
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Állategészségügyi szakterület II.

Az ellenőrzés tárgya: Igazolások kiadásához szükséges feltételek megvalósulásának ellenőrzése.
Az ellenőrzés jogalapja: Élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. tv.
Az ellenőrzés formája: Iratbetekintés, a központi adatbázis adatainak ellenőrzése, ellátó állatorvos
dokumentációinak ellenőrzése
Az ellenőrzés helye: Salgótarjáni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály (3100 Salgótarján, Baglyasi út 2.)
Az ellenőrzés ideje: Nem tervezhető, kérelemre indul
Az ellenőrzést végzi: Munkakör szerinti hatósági állatorvos

Állategészségügyi szakterület III.

Az ellenőrzés tárgya: KM - Kölcsönös Megfeleltetés ellenőrzések
Az ellenőrzés jogalapja: Élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. tv.

Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés helye: Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály által kijelölt gazdálkodók
tartási helyein lévő állományának állategészségügyi és dokumentációs ellenőrzése.
Az ellenőrzés ideje: A gazdálkodók kijelölése után a központi adatbázisban (Állatinformációs
Rendszer) rögzített tervezett napokon.
Az ellenőrzést végzi: Munkakör szerinti hatósági állatorvos

Állategészségügyi szakterület IV.

Az ellenőrzés tárgya: A Vadászatra Jogosultak ellenőrzése, az állatkártalanításokhoz szükséges
havi összesítő dokumentumok teljesítésének ellenőrzése
Az ellenőrzés jogalapja: Élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. tv.
Az Országos Főállatorvos 2/2019. sz. Határozata
Az ellenőrzés formája: Dokumentáció ellenőrzése, helyszíni szemle
Az ellenőrzés helye: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály; Vadászatra
jogosultak székhelyei, teríték helye
Az ellenőrzés ideje: Előzetes egyeztetést követően.
Az ellenőrzést végzi: járási főállatorvos
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Borászati hatósági feladatok

Az ellenőrzés tárgya: Monitoring mintavétel borászati és egyéb alkoholos termékekből
Az ellenőrzés jogalapja: A szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. Tv.
Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzéssel egybekötött mintavétel.
Az ellenőrzés helye: A NÉBIH által meghatározott fajtájú borokat forgalmazó - vagy előállító
egység.
Az ellenőrzés ideje: Az borászati hatósági ellenőr által ütemezett.
Az ellenőrzést végzi: élelmiszer-biztonsági felügyelő, borászati ellenőr

J.2.2. Földművelésügyi Osztály

Földművelésügyi szakterület I.

Az ellenőrzés tárgya: Termeléshez kötött gyümölcstermesztés támogatása, a Földművelésügyi
Miniszter rendeletéhez köthető extenzív és intenzív gyümölcstermesztés jogalapi feltételeinek
helyszíni ellenőrzése
Az ellenőrzés jogalapja: A termeléshez kötött támogatásokról szóló 9/2015. FM rendelet
Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés ideje: 2020. május 01. - 2020. augusztus 31.
Az ellenőrzés helyszíne: A termeléshez kötött gyümölcstámogatást igénylő gyümölcsösének
helyszíne
Az ellenőrzést végzi: Földművelésügyi szakügyintéző

földművelésügyi szakterület II.

Az ellenőrzés tárgya: Gyümölcsültetvények telepítésének, meglévő ültetvények nyilvántartásba
vételével kapcsolatos helyszíni ellenőrzések
Az ellenőrzés jogalapja: A Termőföld védelméről szóló törvény gyümölcsültetvény – kataszter
vezetésével kapcsolatos eljárás 2007. évi CXXIX törvény

Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés ideje: 2020. január 01. - 2020. december 31.
Az ellenőrzés helyszíne: A gyümölcsültetvény helyrajzi szám szerinti pontja
Az ellenőrzést végzi: Földművelésügyi szakügyintéző
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földművelésügyi szakterület III.

Az ellenőrzés tárgya: Mezőgazdasági káresemények bekövetkeztének igazolása
Az ellenőrzés jogalapja: 2011. évi CLXVIII. törvény, illetve 27/2014. (XI.25.) FM rendelet
Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés helye: A kárbejelentésben szereplő mezőgazdasági területek, megyei illetőséggel
Az ellenőrzés ideje: Kárenyhítési év 2019. november 01. – 2020. október 30.
Az ellenőrzést végzi: Földművelésügyi szakügyintéző

földművelésügyi szakterület IV.

Az ellenőrzés tárgya: Vis maior események helyszíni ellenőrzése
Gazdálkodók által elektronikus úton bejelentett vis maior események bekövetkeztének igazolása
Az ellenőrzés jogalapja: 57/2015. (XII.23.) MvM rendelet, 94/2015. (XII.23.) FM rendelet, 311/2006.
(XII.23.) Korm.rendelet
Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés helye: A vis maior bejelentésben szereplő mezőgazdasági területek, megyei
illetőséggel
Az ellenőrzés ideje: 2020. január 01. – 2020. december 31.
Az ellenőrzést végzi: Földművelésügyi szakügyintéző

földművelésügyi szakterület V.

Az ellenőrzés tárgya: Kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének és fogalomba
hozatalának ellenőrzése
Ipari -, étkezési -, díszítőmák , kender termesztésének és forgalomba hozatalának helyszíni
ellenőrzése
Az ellenőrzés jogalapja: 162/2003. (X.16.) Korm.rendelet
Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés helye: Bejelentett mezőgazdasági terület, forgalmazás helyén történő helyszíni
ellenőrzés (piacok)
Az ellenőrzés ideje: 2020. január 01. – 2020. december 31.
Az ellenőrzést végzi: Földművelésügyi szakügyintéző, élelmiszerbiztonsági szakügyintéző
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földművelésügyi szakterület VI.

Az ellenőrzés tárgya: Őstermelői igazolványok jogszerű használatának ellenőrzése
Az ellenőrzés jogalapja: 436/2015. (XII.28.) Korm.rendelet, 1995. évi CXVII törvény
Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés helye: Az őstermelő telephelye, illetve az őstermelő által előállított termék
értékesítési helyszíne
Az ellenőrzés ideje: 2020. január 01. – 2020. december 31.
Az ellenőrzést végzi: Földművelésügyi szakügyintéző, NÉBIH
Vadászati szakterület

Az ellenőrzés tárgya: Társas vadászatok ellenőrzése
Az ellenőrzés jogalapja: 1996. évi LV. törvény
Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés helye: Nógrád megyei vadászatra jogosultak társas vadászat bejelentései alapján
Az ellenőrzés ideje: 2020. január 01. – 2020. december 31.
Az ellenőrzést végzi: Vadászati szakügyintéző

Halgazdálkodási szakterület I.

Az ellenőrzés tárgya: Halkihelyezés ellenőrzése
Az ellenőrzés jogalapja: 2013. évi CII. törvény
Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés
vízterületeken

helye:

Halgazdálkodásra

jogosultak

bejelentése alapján,

Az ellenőrzés ideje: 2020. január 01. – 2020. december 31.
Az ellenőrzést végzi: Halgazdálkodási szakügyintéző

Halgazdálkodási szakterület II.

Az ellenőrzés tárgya: Horgászversenyek ellenőrzése
Az ellenőrzés jogalapja: 2013. évi CII. törvény
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Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés
vízterületeken

helye:

Halgazdálkodásra

jogosultak

bejelentése alapján,

halgazdálkodási

Az ellenőrzés ideje: 2020. január 01. – 2020. december 31.
Az ellenőrzést végzi: Halgazdálkodási szakügyintéző

J.2.3 Földhivatali Osztály
1. TakarNet ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya és célja: A Budapest Főváros Kormányhivatala, mint földügyi és
térinformatikai államigazgatási szerv által kiadott csatlakozási engedély alapján hozzáférési
jogosultsággal rendelkező felhasználók [Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
(továbbiakban: Inytv.) 72-74. §, 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet (továbbiakban: Inyvhr). 113/A113/E. §] által végzett lekérdezések ellenőrzése. Az ellenőrzés célja a jogszabályokban
meghatározott kötelezettségek betartásának illetve az adatlekérdezések jogszerűségének és a
biztonsági előírások érvényre juttatásának biztosítása.
Az ellenőrzés jogalapja: Az Inytv. 75. § (4) bekezdése, a 2016. évi CL. törvény (továbbiakban:
Ákr.) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai [Ákr. 7. §, 61. §, valamint 98-102. §], 383/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése.
Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés fő szempontjai: A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait
igénybe vevők adatlekérdezései jogszerűségének – pl. név szerinti, személyes vagy tárgyi
díjmentes lekérdezés, napló jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeinek – ellenőrzése,
továbbszolgáltatási tilalom betartásának vizsgálata.
Az ellenőrzés ideje: időszaka: 2020. első féléves adatlekérdezések ellenőrzése
Az ellenőrzés ideje: negyedéves ütemezése: 2020. IV. negyedév
Az ellenőrzésre kerülő felhasználók: 2020. évben - a rendszer üzemeltetőjének adatszolgáltatása
alapján - kerül meghatározásra.
Az ellenőrzésben résztvevők: Munkaköri leírás szerinti ingatlan-nyilvántartási ügyintéző,
rendszergazda,
Az alkalmazható szankció megjelölése: A díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének
a megfizetése. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági előírások
megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása.

2. A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése

Az ellenőrzés tárgya és célja: Földforgalmi biztonsági okmányok jogszerű felhasználásának
ellenőrzése. Az ellenőrzés célja a föld tulajdonjogának átruházására, vagy a föld tulajdonjogát
érintő más jogügylet írásba foglalására szolgáló biztonsági okmánnyal összefüggő jogszabályban
előírt kötelezettségek betartásának biztosítása.
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Az ellenőrzés jogalapja: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII.
törvény (továbbiakban: Fétv.) 44/A. §, 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 8. §, Ákr. 7. §, 61. §,
valamint 98-102. §.,
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés fő szempontjai: A biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási,
jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolására vonatkozó előírások, valamint a
biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási
kötelezettségek betartásának ellenőrzése.
Az ellenőrzés időszaka: 2020. év
Az ellenőrzés negyedéves ütemezése: 2020. IV. negyedév
Az ellenőrzésre kerülő felhasználók (közjegyzők, ügyvédek, szervezetnél működő jogtanácsos):
2020. évben kerül meghatározásra
Az ellenőrzésben résztvevők: Munkaköri leírás szerinti ingatlan-nyilvántartási ügyintéző,
földhasználati ügyintéző,
Az alkalmazható szankció megjelölése: A kiszabható bírság legkisebb összege: tizenötezer,
legmagasabb összege százezer forint, azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés
esetén: a bírság összege a korábban kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de
nem haladhatja meg a kiszabható bírság legmagasabb mértékét. Ha a jogsértő állapot
megszüntetése érdekében a legalacsonyabb összegű bírság kiszabása is szükségtelen,
bírságolás helyett a járási hivatal figyelmeztetésben részesíti a felhasználót

3. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség illetve a művelési ág
változás bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése

Az ellenőrzés tárgya és célja: A Tfvt.-ben foglaltak szerint a hasznosítási kötelezettség, továbbá a
mellékhasznosítási és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint a
művelési ág változás bejelentési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése az ingatlannyilvántartás adatai és a természetbeni állapot alapján. Az ellenőrzés célja a jogszabályokban
meghatározott hasznosítási kötelezettségek betartásának a termőföldek termőképességének a
fenntartása a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének a fokozása illetve a természetbeli és
a nyilvántartási állapot egyezőségének a megteremtése.
Az ellenőrzés jogalapja: 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 3., 5. § (5) bekezdése,
Inytv. 27. § (3). bekezdés, Ákr. 7. §, 61. §, valamint 98-102. §.
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés fő szempontjai: A Tfvt.-ben foglaltak szerint a hasznosítási kötelezettség, továbbá a
mellékhasznosítási és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint a
művelési ág változás bejelentési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése az ingatlannyilvántartás adatai és a természetbeni állapot alapján.
Az ellenőrzés időszaka: 2020. május-június, illetve a határszemle-ellenőrzés egész évben
rendszeres feladat, az elrendelt határszemle ellenőrzések időtartamán túl is folyamatos.
Az ellenőrzés ütemezését: 2020. május-június
Az ellenőrzésre kerülő települések: 2020. évben kerül meghatározásra
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Az ellenőrzésben
szakügyintéző.

résztvevők:

Munkaköri

leírás

szerinti

földvédelmi

és

földminősítési

Az alkalmazható szankció megjelölése: A termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének
kétezerszerese, de minimum 20.000 Ft. Művelési ág változás bejelentésének elmulasztása
esetében 20.000 Ft, melyet földrészletenként kell megállapítani.

4. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása

Az ellenőrzés tárgya és célja: Parlagfű elleni közérdekű védekezés, melynek célja az ingatlanon a
parlagfű virágbimbója kialakulásának megakadályozása
Az ellenőrzés jogalapja: A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az
állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
Az ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés.
Az ellenőrzés fő szempontjai: Külterületen a járási hivatal által az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának
ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka: 2020. július 01-től 2020. október 01-ig
Az ellenőrzés ütemezése: 2020. július 01-től 2020. október 01-ig
Az ellenőrzésre kerülő települések: Salgótarjáni Járási Hivatal illetékességi területe
Az ellenőrzésben
szakügyintéző.

résztvevők:

Munkaköri

leírás

szerinti

földvédelmi

és

földminősítési

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

Az ellenőrzés tárgya és célja: A termőföld más célú hasznosításának engedélyezése esetén az
engedélyben foglaltak betartásának ellenőrzése illetve termőföld engedély nélküli más célú
hasznosítását követően az eredeti állapot helyreállításának, valamint a termőföld engedély nélküli
más célú hasznosítását követően az utólagos hozzájárulás megadása esetén a fizetési
kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése. Az ellenőrzés célja a termőföld mennyiségi
védelmének biztosítása.
Az ellenőrzés jogalapja: A Tfvt. 10. § (1) bekezdése alapján a termőföldet főszabály szerint az
ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. Az engedélyben foglaltak alapján
az érintett földrészletet ellenőrizni kell, mert a Tfvt. 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján az
engedélyben foglaltaktól eltérő igénybevétel engedély nélküli más célú hasznosításnak minősül,
illetve a Tfvt. 24. § (1) bekezdése értelmében a más célú hasznosítás megkezdése bejelentésének
elmulasztása, valamint az engedély nélküli más célú hasznosítás földvédelmi bírság kiszabását
vonja maga után. Az ingatlanügyi hatóság a Tfvt.-ben előírt esetekben [pl. Tfvt. 16. § (7)
bekezdése, 16/A. § (2) bekezdése] elrendeli az eredeti állapot helyreállítását, vagy utólagos
hozzájárulás kiadásával [pl. Tfvt. 16./A. § (1) bekezdés] hozzájárul a más célú hasznosítás
folytatásához, földvédelmi járulék (Tfvt. 21-23. §) és bírság (Tfvt. 24-25. §) kiszabása mellett.
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Az ellenőrzés eszköze: helyszíni és irodai ellenőrzés,
Az ellenőrzés fő szempontjai: A hatósági döntésekben foglalt rendelkezések végrehajtásának és a
jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése.
Az ellenőrzés időszaka: folyamatos,
Az ellenőrzés ütemezése: Hatósági döntésekben meghatározott időpontokat figyelembe véve
folyamatos,
Az ellenőrzésre kerülő település: Hatósági döntések által érintett települések.
Az ellenőrzésben
szakügyintéző.

résztvevők:

Munkaköri

leírás

szerinti

földvédelmi

és

földminősítési

Az alkalmazható szankció megjelölése: Ha a termelésbe visszabocsátott termőföld minőségi
osztálya az ingatlan-nyilvántartás szerintinél egy osztállyal gyengébb, akkor a két minőségi osztály
szerint számított földvédelmi járulék különbözetének háromszorosa; legalább két osztállyal
gyengébb, akkor az ingatlan-nyilvántartásban szereplő minőségi osztály alapján számított
földvédelmi járulék háromszorosa. Az engedélyező határozatban előírt határidő lejárta és a
tényleges helyreállítás időpontja közötti időre a más célú időleges hasznosításáért fizetendő
földvédelmi járulék háromszorosa.

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

Az ellenőrzés tárgya és célja: A Földforgalmi törvényben meghatározott szerzési feltételek, illetve
korlátozások, és tilalmak betartásának mezőgazdasági igazgatási szerv általi ellenőrzése, melynek
célja a földforgalmi törvényben foglalt birtokpolitikai célok megvalósításának biztosítása, a jogszerű
ingatlan tulajdon, illetve jogszerű földhasználaton keresztül.
Az ellenőrzés jogalapja: 2013. évi CXXII. törvény 62. §, Ákr. 7. §, 61. §, valamint 98-102. §.
Az ellenőrzés eszköze: A Fétv. 29.§ szerint rendelkezésre álló nyilvántartások ellenőrzése, a
földvédelmi bírságot elrendelő határozatok, helyszíni ellenőrzések lefolytatása,
Az ellenőrzés fő szempontjai: A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai
Főosztálya által meghatározott szempontok szerint és időtartamra vonatkozóan.
Az ellenőrzés időszaka: folyamatos
Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos
Az ellenőrzésre kerülő földszerzések köre: A beérkezett okiratokban illetve a hatósági
határozatokkal érintett ingatlanok tulajdonosai, földhasználói.
Az ellenőrzésben résztvevők: Munkaköri leírásban meghatározott ügyintézők.
Az alkalmazható szankció megjelölése: A bírság mértéke a föld szerzéskori aranykorona-értéke
húszezerszeres szorzatának megfelelő forintösszeg. A bírság megfizetése alól felmentés nem
adható, illetve fizetési kedvezmény nem nyújtható. Ha a bírság kiszabása ellenére a kötelezett 6
hónap elteltével sem állítja helyre a jogszerű állapotot, a mezőgazdasági igazgatási szerv – az
erdőnek minősülő föld kivételével a Földforgalmi tv. 65. §-ában meghatározottak szerint intézkedik
a föld kényszerhasznosításba adásáról.
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J.3. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
J.3.1 Környezetvédelmi Osztály 1.

Hulladékgazdálkodási hatósági tevékenység

Az illetékességi területen működő hulladékkezelési rendszerek, a hulladékkezeléssel foglalkozó
vállalkozások, valamint a tevékenységük során nagy mennyiségű hulladékot előállító termelők
helyszíni ellenőrzése. A helyszíni ellenőrzésekre a hulladékégetés műszaki követelményeiről,
működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014.
(XI. 28.) FM rendelet, a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről
szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet, az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 004. évi CXL. törvény, a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi
CLXV. törvény.
Folyamatosan végzi a környezeti hatásvizsgálati, felülvizsgálati és környezethasználati engedéllyel
kapcsolatos ügyek hulladékgazdálkodási szempontú szakmai vizsgálatát, ellenőrzését, továbbá az
év közben beérkező panaszok, közérdekű bejelentések helyszíni kivizsgálását is.

Telephely

Tevékenység

1.

Bumchun
Precision
Hungary Kft.

3100
Salgótarján,
Park út 8.

Akkumulátor
Hulladékgazdálkodási I. negyedév
gyártása,
szakügyintézők
összeszerelése

2.

BDF Kft.

3100
Salgótarján, Autóbontás
Munkás út 5.

3.

Fém-Bau Plusz 3060 Pásztó, Fém
Fémipari Bt.
Diófa út 39. megmunkálás

Hulladékgazdálkodási
II. negyedév
szakügyintézők

4.

Bujáki rekultivált 0107/1 hrsz.
Rekultiváció
hulladéklerakó 012/7 hrsz.

Hulladékgazdálkodási
II. negyedév
szakügyintézők

5.

Pataki
Hulladéklerakó

094/2 hrsz.
094/3 hrsz. Rekultiváció
93/2 hrsz.

Hulladékgazdálkodási
II. negyedév
szakügyintézők

6.

Hollókői
Hulladéklerakó

066
hrsz.
Rekultiváció
332 hrsz

Hulladékgazdálkodási
II. negyedév
szakügyintézők

AVA-Pack Kft.

3170
Szécsény,
Tároló fatermék Hulladékgazdálkodási
III. negyedév
Ludányi utca gyártása
szakügyintézők
1691/1 hrsz.

7.
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Ellenőrzés
ütemezése

Név

Hulladékgazdálkodási
I. negyedév
szakügyintézők
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Komplex engedélyezési hatósági tevékenység

A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásai szerinti lefolytatása. Az ellenőrzés során különös
figyelmet fordít azokra a létesítményekre, ahol 2019-ben a nem megfelelő működés következtében
a környezetre káros hatású esemény, környezetveszélyeztetés vagy szennyezés történt, az
engedélyben meghatározott feltételek valamelyikét nem teljesítették, a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. § 2.
pontja szerinti üzem, amely Natura 2000 területen, védett természeti területen vagy annak
védőövezetén működik. Tervezi az ellenőrzést olyan tevékenységekre vonatkozóan, amelyet
korábban felfüggesztettek, nem kezdtek meg vagy 2019-ben a tevékenység újraindult.
III.23. 2020. évre tervezett IPPC ellenőrzések:

Telephely

1.

IBARO Kft.

3060
Pásztó,
Sertéstelep
Sertéstelep 1.

2.

Szuha
Környezetvédelmi
Környézetvédelmi
3063 Jobbágyi, Hulladékkezelő
I.
engedélyezési
Ipari és Szolgáltató Apponyi út 90. mű
negyedév
szakügyintéző
Kft.

3.

Mancsó Tojás Kft.

4.

Bátonyterenyei
Vagyonkezelő
Foglalkoztatási
Nonprofit Kft.

5.

Zalakerámia Zrt.

6.

Zöld
Híd
Régió
2675
Környezetvédelmi és
Nógrádmarcal,
Hulladékgazdálkodási
095/8 hrsz.
Nonprofit Kft.

7.

2657 Tolmács, Vegyipari
Nógrádi Vegyipari Zrt. Arany János u. anyagok
2.
gyártása

8.

Hanon Systems Auto 2651
Rétság, Alumínium és Környezetvédelmi II.
Parts Hungary Kft.
Ipari Park 4.
negyedév
magnézium
engedélyezési

3145
Mátraterenye,
hrsz. 088/47.
3070
és Bátonyterenye,
Vízműtelep
2560 hrsz.

Tevékenység

Felelős

Ellenőrzés
ütemezése

Név

Környezetvédelmi
I.
engedélyezési
negyedév
szakügyintéző

Környezetvédelmi
Baromfitartó
I.
engedélyezési
telep (tojótelep)
negyedév
szakügyintéző
Regionális
Környezetvédelmi
I.
hulladékkezelő engedélyezési
negyedév
mű
szakügyintéző

Környezetvédelmi
2654 Romhány,
II.
Kerámiagyártás engedélyezési
Vasút u. 1.
negyedév
szakügyintéző
Regionális
Környezetvédelmi
II.
hulladékkezelő engedélyezési
negyedév
mű
szakügyintéző
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II.
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szakügyintéző

[Ide írhatja a szöveget]

öntöde

9.

VGÜ
Salgótarjáni
3100
Hulladékgazdálkodási
Salgótarján,
és Városüzemeltetési
Kertész út 2.
Nonprofit Kft.

szakügyintéző

Regionális
Környezetvédelmi
III.
hulladékkezelő engedélyezési
negyedév
mű
szakügyintéző

3100
Wamsler
SE
Kandalló-,
Környezetvédelmi
Salgótarján,
III.
10. Háztartástechnikai
kályhaés engedélyezési
Rákóczi út 53negyedév
Európai Rt.
tűzhelygyártás szakügyintéző
55.

11. Kunagro 21 Kft.

12.

Érsekvadkert
(Szentlőrinc
Sertéstelep
puszta) 0114/4
hrsz.

3155
Bioenergetika Nógrád
Mátramindszent, Biogáz-erőmű
Projekt Kft.
07/9-11 hrsz.

13. Nógrádszén Kft.

3127
Kazár,
Külszíni
Székvölgykőszénbánya
puszta

Környezetvédelmi
IV.
engedélyezési
negyedév
szakügyintéző
Környezetvédelmi
IV.
engedélyezési
negyedév
szakügyintéző
Környezetvédelmi
IV.
engedélyezési
negyedév
szakügyintéző

J.3.2. Környezetvédelmi Osztály II.
Kármentesítési feladatok

A környezeti szennyezéssel érintett területen a tényfeltárás során a felszín alatti vizek védelméről
szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében vizsgálni
kell minden olyan szennyező anyag térbeli előfordulását, melynek jelenléte a területen végzett
addigi tevékenységek vagy alkalmazott technológiák alapján valószínűsíthető. A tényfeltárásról
benyújtott záródokumentáció alapján vizsgálni kell, megtörtént-e a szennyezett terület térbeli
lehatárolása.

A műszaki beavatkozásról és a kármentesítési monitoring végzéséről készült előrehaladási
jelentések és záródokumentációk ellenőrzése szükséges a talaj- és talajvíz mintavételezési
vizsgálati eredmények értékeléséről benyújtott összefoglalók alapján, hogy az megfelel-e a felszín
alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben előírt tartalmi
követelményeknek.

Amennyiben az elvégzett műszaki beavatkozás vagy a monitoring eredményei alapján a
kármentesítés lezárható, helyszíni hatósági mintavételezés keretében a talaj és talajvíz
mintavételezése valamint a minták laboratóriumi ellenőrzése indokolt. A minták analitikai
vizsgálatánál a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez
szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM
együttes rendeletben szereplő határértékek figyelembevétele szükséges.
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Határidő: folyamatos
Felelős: kármentesítési szakügyintéző

Levegőtisztaság-védelmi feladatok
Közreműködünk a nagy kibocsátók és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá
eső telephelyek hatásvizsgálati, felülvizsgálati és környezethasználati engedéllyel kapcsolatos
szakmai ellenőrzésében. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a környezetvédelmi engedély, illetőleg az egységes
környezethasználati engedély köteles tevékenységet folytató üzemeltetők részére. A konkrét
telephelyek és pontforrások légszennyezés mértéke éves bejelentő lapok feldolgozása során a
szükségesnek ítélt esetekben méréssel történő ellenőrzés elvégeztetését tervezzük. A mérések
eredményei szakmai információt szolgáltatnak hatósági munkánk hatékonyabb végzéséhez.
Jelentős számban várhatóak év közben beérkező panaszok, közérdekű bejelentések is, melyek
alapján helyszíni kivizsgálási-ellenőrzési eljárásokat kell indítanunk.

Cím

Tevékenység

1.

Bumchun
Precision
Hungary Kft.

3100
Salgótarján,
Park út 8.

Akkumulátor
környezetvédelmi I. negyedév
gyártása,
szakügyintézők
összeszerelése

2.

dr.Kenessey
Albert Kórház

2660
Balassagyarmat,
Fűtés
Rákóczi út 125127.

3.

Fém-Bau Plusz 3060
Pásztó, Fém
Fémipari Bt.
Diófa út 39.
megmunkálás

6.

környezetvédelmi
II. negyedév
szakügyintézők

környezetvédelmi
II. negyedév
szakügyintézők

AVA-Pack Kft.

3170 Szécsény,
Ludányi
utca Tároló fatermék környezetvédelmi
III. negyedév
1691/1 hrsz.
gyártása
szakügyintézők

Pharmatéka Kft.

2658
Pusztaberki,
Gyógyszeres
Kossuth Lajos termékek
utca 20.
gyártása

4.

5.

Felelős

Ellenőrzés
ütemezése

Név

Félvezetők
Elektronikai
2700
Szügy, egyéb
Győri-Kovács Kft. Hunyadi út 28.
elektronikai
alkatrészek
gyártása

121

környezetvédelmi
III. negyedév
szakügyintézők

és
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7.

Strautmann
Gépgyártó
Hungária Kft.

3145
Mátranovák,
Szabadság
51.

Állattartáshoz
környezetvédelmi
út tartozó
gép
IV. negyedév
szakügyintézők
gyártása

Zaj és rezgés elleni védelmi hatósági tevékenység

Az ellenőrzésre kijelölt ipari létesítmények köre elsősorban azokra a telephelyekre irányul, ahol
korábban zajkibocsátási határérték feletti működés volt tapasztalható, illetőleg új üzemi zajforrás
létesítésére, üzembe helyezésére került sor. Ezen telephelyek esetében a jogszabályban, illetve a
zajkibocsátási határértéket megállapító határozatban foglaltak utóellenőrzését is tervezzük.
Elvégezzük a környezeti hatásvizsgálati, felülvizsgálati és környezethasználati engedéllyel
kapcsolatos ügyek zajvédelmi szempontú szakmai vizsgálatát.
Határidő: folyamatos
Felelős: környezetvédelmi szakügyintézők

Természetvédelmi hatósági tevékenység

A tervezett ellenőrzések a természetvédelmi engedélyekben és kötelezésekben előírt feltételek
betartására (védett területeken folytatott tevékenységekre, védett állatokra és növényfajokra
vonatkozó engedélyek megléte) irányulnak. Továbbá a CITES hatálya alá eső fajok esetében a
vonatkozó engedélyek, bizonyítványok megléte, gyűrűzések, egyéb jelölések ellenőrzése is a
tervezett helyszíni ellenőrzések között szerepel. A 2019. évben kiadott természet- és tájvédelmi
vonatkozású szakági állásfoglalásokban meghatározott előírások betartásának ellenőrzését
tervezzük. Valamint folyamatos a környezeti hatásvizsgálati, felülvizsgálati és környezethasználati
engedéllyel kapcsolatos ügyek természetvédelmi szempontú szakmai vizsgálata, ellenőrzése. Az
év közben beérkező panaszok, közérdekű bejelentések esetén a helyszíni kivizsgálása is a
tervezett ellenőrzések között szerepel.
Határidő: folyamatos
Felelős: természetvédelmi szakügyintéző / inváziós fajok szakügyintézője
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J.4. Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
J.4.1 . Munkavédelmi és Munkaügyi ellenőrzés

Az ellenőrzési terv célja: Stratégiai cél annak elősegítése, hogy a munkavállalók alapvető jogai
érvényesüljenek, rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások
versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az új, legális (adózó)
munkahelyek létesítését, továbbá az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkakörülmények valósuljanak meg.
Az ellenőrzés eszközei, típusai: A munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzést végző hatóságok a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 81. § (1) bekezdés, illetve a
munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Met.) 2. § (1)
bekezdésének felhatalmazása, valamint a 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet 13.§ és 15.§-ai
alapján jogosultak eljárni figyelembe véve a vonatkozó eljárási szabályokat.
A hatósági ellenőrzés eszközei:
adatszolgáltatás, iratbekérés.

helyszíni

ellenőrzés,

illetve

adatbázis

lekérdezés,

Az ellenőrzés hatáskörét az Mvt. és a Met. biztosítja. Az ellenőrzések hatékonysága érdekében az
ellenőrzések előzetes bejelentéshez nem kötöttek, valamennyi tárgykörben hivatalból indulnak.

A hatósági ellenőrzés típusai:

Célvizsgálat: Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul (pl. foglalkoztatás
jogszerűségének munkaügyi vagy egy tevékenységnek a munkavédelmi szempontú vizsgálata egy
nemzetgazdasági ágazatban) és nem öleli fel az Mvt. 81. § (4) bekezdésében, illetve a Met. 3. §
(1) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört. Módszerét illetően jellemzően legalább
három hétig tart, és az ellenőrzést végző kormánytisztviselők többsége részt vesz az
ellenőrzéseken.

Akcióellenőrzés: Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul és nem öleli fel az Mvt. 81.
§ (4) bekezdésében, illetve a Met. 3. § (1) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört.
Módszerét illetően maximum három hétig tart, és az ellenőrzést végző kormánytisztviselők
többsége részt vesz az ellenőrzéseken.

Komplex ellenőrzés:

Munkavédelmi szakterület esetében: Az olyan ellenőrzés, amely magában foglalja a
Pénzügyminisztérium szakmai irányításáért felelős szervezeti egységének iránymutatása szerint a
munkáltatók általános munkavédelmi feladatainak teljes körű vizsgálatát.
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Munkaügyi szakterület esetében: Az olyan ellenőrzés, ami felöleli a Met. 3. § (1) bekezdésében
nevesített ellenőrzési tárgykörök összességét, illetőleg a foglalkoztatás sajátosságai szerint azok
többségét. Módszerét tekintve folyamatellenőrzésként hajtható végre. A komplex ellenőrzésnek
minden esetben része a foglalkoztatási szabályok [Met. 3. § (1) bekezdés a)-b) pont], a munka- és
pihenőidő, nyilvántartás szabályainak [Met. 3. §. (1) bekezdés f) pont], ezzel összefüggésben a
munkabérre vonatkozó szabályoknak [Met. 3. § (1) bekezdés g) pont] a vizsgálata.
Előre bejelentett ellenőrzés: A munkavédelmi szakterület esetében az ellenőrzést megelőzően egy
hónappal történő kiértesítés alapján, több ellenőrzést végző kormánytisztviselő által végzett
helyszíni ellenőrzés a tárgyban kiadott módszertani útmutató szerinti tartalommal.
Közérdekű bejelentés, panasz vizsgálata: A bejelentés, panasz valamennyi, a hatóság
hatáskörébe tartozó kérdésre ki kell terjednie. A bejelentés, panasz kapcsán, ha az átfogóbb
jogsértésre utal, ki kell terjednie a komplex ellenőrzés alatt nevesített minimális szakmai
tartalomra.
Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzési terv elkészítése során figyelembe vettük a
Pénzügyminisztérium munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladataira vonatkozó 2020. évi
Országos Hatósági Ellenőrzési Tervét.

Sorszám

Ellenőrzések megnevezése

Tervezett
ellenőrzések száma

1.

Munkavédelmi ellenőrzés

120
db
/
kormánytisztviselői
komplex ellenőrzés
átlag

Ellenőrzések típusa

Ebből:

1.1.

Építőipari
kivitelezési
5
db
tevékenységek
kormánytisztviselő
célvizsgálata

/

célvizsgálat

/

célvizsgálat

(II-III. negyedév)
1.2.

2.

Saját
kezdeményezésű 5
db
célvizsgálat (III. negyedév) kormánytisztviselő

Munkaügyi ellenőrzés

115
db
/
kormánytisztviselői
cél-, és komplex ellenőrzés
átlag

Ebből:

2.1.

Az építőipari ágazatban
célvizsgálat
működő
munkáltatók A
megkezdése
előtt
foglalkoztatási
célvizsgálat
gyakorlatának célvizsgálata határozza meg a
Pénzügyminisztérium
(2020. március-április)
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2.2.

A
munkavállalók
jogviszonyának
rendezettsége érdekében a
foglalkoztatásukra
vonatkozó
alapvető
szabályok
érvényre
juttatására
–
különös
tekintettel
a
foglalkoztatásra
irányuló
jogviszony
létesítésével
összefüggő
bejelentési
kötelezettségre – irányuló
akcióellenőrzés

Az akcióellenőrzés
megkezdése
előtt
akcióellenőrzés
határozza meg a
Pénzügyminisztérium

(2020. június-július)

2.3.

A
vendéglátóipari
célvizsgálat
ágazatban
működő A
előtt
munkáltatók foglalkoztatási megkezdése
gyakorlatának célvizsgálata határozza meg a célvizsgálat
Pénzügyminisztérium
(2020. szeptember-október)

2.4.

Saját
tervezésű 6
db
célvizsgálat/akcióellenőrzés kormánytisztviselő

Összesen:

1060 db

/

célvizsgálat/akcióellenőrzés

A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés éves tervének negyedévenkénti ütemezése:

negyedév:

30 db / szakügyintézői átlag munkavédelmi ellenőrzés
Felelős:

munkavédelmi szakügyintézők / MMO vezetője

Határidő:

a negyedév utolsó napja

30 db / szakügyintézői átlag munkaügyi ellenőrzés
Felelős:

munkaügyi szakügyintézők / MMO vezetője

Határidő:

a negyedév utolsó napja

II. negyedév:
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30 db / szakügyintézői átlag munkavédelmi ellenőrzés
ebből:
5 db / szakügyintézői átlag építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata
Felelős:

munkavédelmi szakügyintézők / MMO vezetője

Határidő:

a negyedév utolsó napja

30 db / szakügyintézői átlag munkaügyi ellenőrzés
ebből:
Építőipari ágazatban működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata

Felelős:

munkaügyi szakügyintézők / MMO vezetője

Határidő:

a negyedév utolsó napja

III. negyedév:

30 db / szakügyintézői átlag munkavédelmi ellenőrzés
ebből:
5 db/ szakügyintézői átlag saját kezdeményezésű célvizsgálat
5 db / szakügyintézői átlag építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata

Felelős:

munkavédelmi szakügyintézők / MMO vezetője

Határidő:

a negyedév utolsó napja

30 db / szakügyintézői átlag munkaügyi ellenőrzés
ebből:
Munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásukra vonatkozó alapvető
szabályok érvényre juttatására – különös tekintettel a foglalkoztatásra irányuló jogviszony
létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségre – irányuló akcióellenőrzés

Felelős:

munkaügyi szakügyintézők / MMO vezetője

Határidő:

a negyedév utolsó napja
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IV. negyedév:

30 db / szakügyintézői átlag munkavédelmi ellenőrzés

Felelős:
Határidő:

munkavédelmi szakügyintézők / MMO vezetője
a negyedév utolsó napja

25 db / szakügyintézői átlag munkaügyi ellenőrzés
ebből:
A vendéglátóipari ágazatban működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata

Felelős:
Határidő:

munkaügyi szakügyintézők / MMO vezetője
a negyedév utolsó napja

6 db / szakügyintézői átlag saját tervezésű célvizsgálat/akcióellenőrzés

Felelős:
Határidő:

munkaügyi szakügyintézők / MMO vezetője
2020. december 15.

Előre nem programozható ellenőrzések:

Megkeresés keretében végzett ellenőrzések
Panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása érdekében szükséges ellenőrzések
Társhatóságok felkérésére lefolytatott közös ellenőrzések
Hőségriasztás elrendelésétől függően a rendkívüli időjárási körülmények miatti ellenőrzések
Bejelentett súlyos munkabalesetek vizsgálata
Bejelentett foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek vizsgálata.
NAV által áttett jogerős határozatok alapján lefolytatandó eljárások

Felelős:
Határidő:

munkavédelmi és munkaügyi szakügyintézők / MMO vezetője
folyamatos
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Rendszeres (napi, heti, havi) feladatok:

Felkészülés az ellenőrzésre, adatgyűjtés
Munkabaleseti jegyzőkönyvek feldolgozása
Munkaegészségügyi nyilvántartások vezetése
Negyedéves/féléves/éves jelentések készítése
Cél- és akció ellenőrzésekkel kapcsolatos jelentések készítése
Bejelentés nélküli foglalkoztatások utóellenőrzése
Végrehajtás elrendelése

Felelős:
Határidő:

munkavédelmi és munkaügyi szakügyintézők / MMO vezetője
folyamatos

J.4.2. Családtámogatási Osztály
Lakástámogatási ellenőrzés

Jogszabályi háttér: az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról
szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Újcsokr.) 41. § (2) bekezdése,
a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
szóló 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hcsokr.) 33. § (2) bekezdése.
A hatósági ellenőrzés tárgya, célja, ellenőrizendő időszak:
Tárgya: a Pénzügyminisztérium 2020. évi országos hatósági ellenőrzési tervének 2.2. pontja
szerint a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele, jogszerűségének vizsgálata.
Célja: az Újcsokr. 17. §-a és a Hcsokr. 14. § (3) bekezdés b) pont szerinti ügyfél nyilatkozatok
tartalmi megfelelőségének vizsgálata a lakástámogatási informatikai szakrendszer (LakHat),
valamint a hatósági és bírósági eljárások kapcsolódó adataival.
Ellenőrizendő időszak: 2019. január 1. – 2019. december 31.
A hatósági ellenőrzés típusa: célellenőrzés
Eszköze: adategyeztetés, iratbekérés
Felelős: lakástámogatási szakügyintézők

J.4.3. Foglalkoztatási Osztály
Közfoglalkoztatás ellenőrzése
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Az ellenőrzéssel érintett ágazat: A Salgótarjáni Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó
közfoglalkoztatók.
Az ellenőrzés tárgya, célja: Jelenléti ívek és munkanaplók vezetése, munkaköri leírások, valamint
a beruházási költségeken belüli nagyértékű tárgyi eszközök meglétének ellenőrzése. Az aktuális
munkavégzési helyek megtekintése. A cél a jogszerű forrás felhasználás és ésszerű munkavégzés
felmérése.
Az ellenőrzés ideje: Havonta önkormányzattal egyeztetett időpontban, Belügyminisztérium
iránymutatása szerint.
Jogszabályi háttér: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I törvény;
A Közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI törvény;
Közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Kormányrendelet.
Az ellenőrzés formája: Cél ellenőrzés
Az ellenőrzés helyszíne: Salgótarjáni Járás közfoglalkoztatóinál, azok területén, illetve hivatalos
helyiségeiben.
Az ellenőrzést végző személyek: Munkakör szerinti kormánytisztviselők.
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J.5. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

J.5.1. Fogyasztóvédelmi Osztály
Szolgáltatás – ellenőrzési területek:

Az online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése
időtartam: 2020. január 1- december 31.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzése
Időtartam: 2020. január 1- december 31.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Kereskedelmi egységek általános fogyasztóvédelmi ellenőrzése (ártájékoztatás, vásárlók könyve,
nyitva tartás)
Időtartam: 2020. január 1- december 31.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése a húsvéti és karácsonyi ünnepek idején
Időtartam: 2020. március 16- április 13, 2020. november 27 – december 31.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Kuponos vásárlások ellenőrzése az online kereskedelmi forgalomban
Időtartam: 2019. március 30.- november 16.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

A fiatalkorúak védelme érdekében a dohányzás, illetve az alkoholfogyasztás visszaszorítását
szolgáló jogszabályi rendelkezések érvényesülésének ellenőrzése
Időtartam: 2019. január 1. –december 30.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző
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A szavatossági és jótállási igények intézésének átfogó ellenőrzése a hagyományos kereskedelmi
forgalomban
A szavatossági és jótállási igények intézésnek átfogó ellenőrzése az online kereskedelmi
forgalomban
Időtartam: 2020.január 1 -december 27.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

A szavatossági és jótállási igények intézésének ellenőrzése az okosórák, játék drónok,
pulzusmérők, hoverboardok és e-rollerek esetében
Időtartam: 2020.február 3.- december 31.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Az elektronikus hírközlési szolgáltatók és a közszolgáltatók telefonos eléréssel működtetett
ügyfélszolgálatának ellenőrzése
Időtartam: 2020. április 20. – augusztus 10.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

A kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek nyári ellenőrzése, különös tekintettel a
rendezvényekre kitelepült egységekre és a személyszállító szolgáltatás ellenőrzésére
Időtartam: 2020. június 2. – augusztus 31.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Utazási irodák által nyújtott tájékoztatások ellenőrzése
Időtartam: 2019. április 20.- szeptember 14.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Az elektronikus hírközlési szolgáltatók, valamint a közszolgáltatók panaszkezelésének vizsgálata
Időtartam: 2020. március 23. –november 9.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

A reklámszabályok megtartásának ellenőrzése
Időtartam: 2020. június 22. – október 2.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző
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Kegyeleti szolgáltatásokra vonatkozó reklámszabályok megtartásának ellenőrzése
Időtartam: 2020. október 2. – október 9.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Piacfelügyeleti ellenőrzések és vizsgálatok:

Állandó és utazó vidámparkok üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése
Időtartam: 2020. április 6. – augusztus 28.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Kalandparkok ellenőrzése
Időtartam: 2020. május 4.- július 3.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Aquaparkok ellenőrzése
Időtartam: 2020. május 18.- június 26.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

A nyári gyermektáborokban működő mutatványos berendezések üzemeltetési feltételeinek
piacfelügyeleti ellenőrzése
Időtartam: 2020. június 15.- augusztus 28.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése
Időtartam: 2020. március 23.- október 30.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

A hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban megtalálható játékok egész éven át
tartó, laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
Időtartam: 2020. február 3. – december 31.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző
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A hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek
egész éven át tartó, laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
Időtartam: 2020. február 3 – december 31.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Kül- és beltéri dísz-kivilágítási füzérek és karácsonyi dekorációs villamossági termékek,
laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
Időtartam: 2020. október 26.. - december 18..
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

A hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban megtalálható gyermekgondozási cikkek
laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése
Időtartam: 2020. március 2. – április 10.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Gyermekek számára vonzó kialakítású villamossági termékek (háztartási készülékek és
lámpatestek) laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése
Időtartam: 2020. június 15. – augusztus 28.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Építési termékek piacfelügyeleti ellenőrzése
Időtartam: 2020. június 15. – augusztus 28.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Vízmelegítők és melegvíztároló tartályok energiahatékonysági címkézésének hagyományos és
online forgalomban történő ellenőrzése
Időtartam: 2020. január 13. – február 4.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Hajszárítók teljesítményfelvételének laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
Időtartam: 2020. augusztus 31. – szeptember 25.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Termékbiztonsági adatbázisokban található veszélyes termékek keresése – a hazai és a Safety
Gate (RAPEX) – a hagyományos, valamint az online kereskedelemben
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Időtartam: 2020. január 1. – december 31.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Festékek és lakkok illékony szerves vegyület (VOC) tartalmának laboratóriumi vizsgálattal
egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése
Időtartam: 2020. szeptember 28. – november 6.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Laboratóriumi vizsgálatok:

Szezonális termékek ellenőrzése a megtévesztő jelölés tükrében
Időtartam: 2020. március 2.- december 15.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Alvással kapcsolatos gyermek és felnőtt textiltermékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött
ellenőrzése
Időtartam: 2020. február 3. – március 31.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Kozmetikai termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
Időtartam: 2020. szeptember 1. – november 27.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

„Mentes” élelmiszerek laboratóriumi vizsgálata a megtévesztő jelölés tükrében
Időtartam: 2020. május 11. – október 30.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Étrend-kiegészítők laboratóriumi vizsgálata a megtévesztő jelölés tükrében
Időtartam: 2020. szeptember 7. – november 27.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Higiéniai jellegű kozmetikai termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
Időtartam: 2020. október 5. – november 27.
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Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

Fellépők és zsámolyok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
Időtartam: 2020. október 5. – november 27.
Felelős: fogyasztóvédelmi szakügyintéző

J.5.2. Útügyi Osztály

2020. I. negyedév

Forgalomtechnikai felülvizsgálat
nyilvántartások aktualizálása:

keretében

vasúti

útátjárók

ellenőrzése,

kapcsolódó

ellenőrzése,

kapcsolódó

a 75-ös számú vasútvonal Nógrád – Balassagyarmat közötti szakaszán
a 76-os számú vasútvonal Diósjenő – Romhány közötti szakaszán
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: útügyi szakügyintéző

2020. II. negyedév

Forgalomtechnikai felülvizsgálat
nyilvántartások aktualizálása:

keretében

vasúti

útátjárók

a 78-as vasútvonal Galgaguta – Balassagyarmat közötti szakaszán
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: útügyi szakügyintéző

2020. III. negyedév

Forgalomtechnikai felülvizsgálat keretében gyalogos átkelőhelyek ellenőrzése, kapcsolódó
nyilvántartások aktualizálása: a 2020/2021. tanévkezdettel kapcsolatban az oktatási intézmények
közelében lévő, külön rendelkezés alapján kijelölt gyalogos átkelőhelyek.
Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: útügyi szakügyintéző
2020. IV. negyedév

135

[Ide írhatja a szöveget]

A vasúti útátjárók esetleges, ideiglenes szüneteltetése kapcsán tett előírások betartásának
ellenőrzése.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: útügyi szakügyintéző

Időben nem ütemezhető, a beérkező kérelmek függvényében tartandó ellenőrzések
Ideiglenesen forgalomba helyezésre kerülő közlekedési létesítmények ellenőrzése: a kiadott
engedélyek rendelkező részében előírt kötelezések végrehajtásának vizsgálata.
Határidő: adott döntésben rögzített időpont
Felelős: útügyi szakügyintéző

J.5.3. Közlekedési Osztály
Az ellenőrzéssel érintett ágazat:
Közlekedési műszaki, közlekedési forgalmi és piacfelügyeleti hatósági ellenőrzés
Az ellenőrzés jogalapja:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 15. § (1) bekezdése
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I törvény
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
Az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, alkatrészekkel, tartozékokkal kapcsolatos
piacfelügyeleti eljárásról szóló 25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet
Az ellenőrzés tárgya, célja: Közlekedési és a piacfelügyeleti jogszabályok betartásának
ellenőrzése
Az ellenőrzés formája: Helyszíni vizsgálat
Az ellenőrzés helyszíne: A Nógrád Megyei Kormányhivatal illetékességi területe
Az ellenőrzést végző munkakör: műszaki vizsga ellenőr; közúti ellenőr; piacfelügyeleti ellenőr

Műszaki Terület Hatósági Ellenőrzései

I. Komplex ellenőrzések és vizsgálatok

Tanúsító szervezetek (műszaki vizsgáló állomások) helyszíni telephelyi ellenőrzése
Időtartam:

2020. január 1. – december 31.
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Felelős:

műszaki vizsga ellenőr

Járműfenntartó vállalkozások helyszíni telephelyi ellenőrzése
Időtartam:

2020. január 1. – december 31.

Felelős:

műszaki vizsga ellenőr

Tachográf (javító, beszerelő, illesztő) műhelyek helyszíni telephelyi ellenőrzése, (kalibrálás,
illesztés személyi tárgyi feltételeinek megléte, a technológiai előírások betartása)
Időtartam:

2020. január 1. – december 31.

Felelős:

műszaki vizsga ellenőr

Regisztrált bontók-hulladékkezelők helyszíni telephelyi ellenőrzése
Időtartam:

2020. január 1. – december 31.

Felelős:

műszaki vizsga ellenőr

II. Tematikus ellenőrzések és vizsgálatok

Az alkalmazott mérőeszközök üzemképességének és mérésügyi megfelelőségének ellenőrzése
Időtartam:

2020. január 1. - december 31.

Felelős:

műszaki vizsga ellenőr

A műszaki vizsgálatok során „minősített” járművek helyszíni ellenőrzés keretében történő
visszaellenőrzése
Időtartam:

2020. január 1. - december 31.

Felelős:

műszaki vizsga ellenőr

Az ügyekhez előírt hatósági díjak alkalmazásának ellenőrzése.
Időtartam:

2020. január 1. - december 31.

Felelős:

műszaki vizsga ellenőr

A műszaki vizsgálóállomás által feltöltött fényképek és dokumentumok visszaellenőrzése
Időtartam:

2020. január 1. - december 31.

Felelős:

műszaki vizsga ellenőr
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A pótalkatrész és tartozékgyártók, felújítók, és forgalmazók ellenőrzése
Időtartam:

2020. április 1. – április 30.

Felelős:

műszaki vizsga ellenőr

A klímaberendezés javítók (feltöltők) ellenőrzése
Időtartam:

2020. május 1. – augusztus 31.

Felelős:

műszaki vizsga ellenőr

A menetíró (tachográf) műhelyek ellenőrzése
Időtartam:

2020. szeptember 1. – október 31.

Felelős:

műszaki vizsga ellenőr

A járműbontók ellenőrzése
Időtartam:

2020. november 1. – december 31.

Felelős:

műszaki vizsga ellenőr

III. Kiemelt ellenőrzési akciók

Téli felkészülés ellenőrzése személy-és áruszállító járműveknél
Időtartam:

2020. november 17. – november 19.

Felelős:

műszaki vizsga ellenőr

Forgalmi Terület Hatósági Ellenőrzései

I. Komplex ellenőrzések és vizsgálatok

Személy- és árufuvarozó szolgáltatók teljes körű ellenőrzése (tevékenység jogszerűségének
vizsgálata)
Időtartam:

2020. január 1. – december 31.

Felelős:

közúti ellenőr

Járműfenntartók helyszíni telephelyi ellenőrzése
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Időtartam:

2020. január 1. – december 31.

Felelős:

közúti ellenőr

II. Tematikus ellenőrzések és vizsgálatok
1.

Közúton közlekedő gépjárművek ellenőrzése (db.)

Közlekedésbiztonsági ellenőrzés: 4700 db.
Szállításhoz szükséges engedélyek ellenőrzése: 2000 db.
Környezetvédelmi ellenőrzés: 2100 db.
Rakományrögzítés ellenőrzése: 2000 db.
Veszélyes áru szállításának (ADR) ellenőrzése: 50 db.
Forgalomkorlátozás ellenőrzése: 34 db.
Tengelyterhelés ellenőrzése: 550 db.
Menetíró berendezés vizsgálata: 1500 db.
AETR ellenőrzés közúton (vizsgált napok száma): 18000 nap
AETR ellenőrzés telephelyen (vizsgált napok száma): 18000 nap
Oktató járművek közúti ellenőrzése: 150 db.
Időtartam:

2020. január 1. – december 31.

Felelős:

közúti ellenőr

2.

A személyszállító és árufuvarozó vállalkozások jogkövető magatartásának ellenőrzése

Gépkocsivezetői munka és pihenőnapok ellenőrzése
Digitális tachográf adatok letöltési gyakoriságának vizsgálata
Gépjárművezetőknek adott oktatás, utasítások, információk, munkáltatói ellenőrzések
Tachográf illesztési jegyzőkönyvek érvényességének vizsgálata
Időtartam:

2020. január 1. – március 31. és 2020. szeptember 30.- december 31.

Felelős:

közúti ellenőr

A műszaki átvizsgálásokon való részvétel ütemezésének vizsgálata
Időtartam:

2020. április 1. – április 30. és 2020. október 1.- december 31.

Felelős:

közúti ellenőr

A hétvégi forgalomkorlátozás betartásának ellenőrzése
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A személyszállító vállalkozásoknál a tevékenység jogszerűségének vizsgálata
Időtartam:

2020. május 1. – május 31.

Felelős:

közúti ellenőr

A személyszállító járművek műszaki állapotának ellenőrzése, dokumentumok alapján
Időtartam:

2020. június 1. – június 30.

Felelős:

közúti ellenőr

A túlsúllyal közlekedés utólagos ellenőrzése (a forgalmi dokumentumok alapján)
Időtartam:

2020. július 1. – szeptember 30.

Felelős:

közúti ellenőr

A belföldi és külföldi hatóságok szankcióinak következtében tett intézkedések ellenőrzése
Időtartam:

2020. június 1. – június 30. és 2020. szeptember 1. – szeptember 30.

Felelős:

közúti ellenőr

III. Kiemelt ellenőrzési akciók

„ ECR" akció: turistabuszok átfogó ellenőrzése
Időtartam:

2020. február 11. – február 13.

Felelős:

közúti ellenőr

„ECR" akció: menetíró készülék manipulációjának felderítése személy-és áruszállító járműveknél
Időtartam:

2020. március 10. - március 12.

Felelős:

közúti ellenőr

„ECR" akció: AdBlue manipuláció felderítése
Időtartam:

2020. április 21. - április 23.

Felelős:

közúti ellenőr

.”ECR" akció: menetíró készülék manipulációjának felderítése személy-és áruszállító járműveknél
Időtartam:

2020. május 12. - május 14.
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Felelős:

közúti ellenőr

„ECR" akció: túlsúlyos áruszállító járművek felderítése, rakományrögzítés módja;
turistabuszok átfogó ellenőrzése (tűzoltókészülés megléte, pót üzemanyagtartály felderítése)
Időtartam:

2020. július 21. - július 23.

Felelős:

közúti ellenőr

„ECR" akció: Buszok műszaki biztonsági ellenőrzése
Veszélyes árut szállító járművek ellenőrzése
Időtartam:

2020. szeptember 15. - szeptember 17.

Felelős:

közúti ellenőr

„ECR" akció: menetíró készülék manipulációjának felderítése személy-és áruszállító járműveknél
Időtartam:

2020. október 13. - október 15.

Felelős:

közúti ellenőr

„ECR" akció: Téli felkészülés ellenőrzése személy-és áruszállító járműveknél
Műszaki/közlekedésbiztonsági ellenőrzés
Időtartam:

2020. november 17. – november 19.

Felelős:

közúti ellenőr

MIGRÁNS ellenőrzés
Időtartam:

2020. január 1. – december 31. (a Rendőrség ütemezése alapján)

Felelős:

közúti ellenőr

BILAT ellenőrzés
Időtartam:

2020. január 1. – december 31. (a kiemelt kormányzati projekt)

Felelős:

közúti ellenőr

Piacfelügyeleti Ellenőrzési

I. Tematikus ellenőrzések és vizsgálatok
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Az illetékességi területen működő két- vagy háromkerekű járműveket és négykerekű
motorkerékpárokat, alkatrészeiket és tartozékaikat gyártó, gyártót képviselő, importőr és
forgalmazó vállalkozások nyilvántartásának aktualizálása, szükség esetén a 2018. évben feltárt
hiányosságok utóellenőrzése.
Időtartam:

2020. január 1. – március 31.

Felelős:

piacfelügyeleti ellenőr

Az illetékességi területén működő mezőgazdasági és erdészeti járműveket, alkatrészeiket és
tartozékaikat forgalmazó vállalkozások nyilvántartásának aktualizálása, szükség esetén a 2018.
évben feltárt hiányosságok utóellenőrzése.
Időtartam:

2020. január 1. – március 31.

Felelős:

piacfelügyeleti ellenőr

Motorkerékpárok forgalmazásához szükséges dokumentációk meglétének, megfelelőségének
ellenőrzése
Időtartam:

2020. január 1. – szeptember 30.

Felelős:

piacfelügyeleti ellenőr

Motorkerékpár-alkatrészeket forgalmazó hálózat központi jellegű telephelyein kormánymű- és
futómű-alkatrészek forgalmazásához szükséges dokumentációk megléte, megfelelősége.
Időtartam:

2020. január 1. – szeptember 30.

Felelős:

piacfelügyeleti ellenőr

Motorkerékpár
megfelelősége.

fékalkatrészek

forgalmazásához

Időtartam:

2020. január 1. – szeptember 30.

Felelős:

piacfelügyeleti ellenőr

szükséges

dokumentációk

Motorkerékpárokhoz alkatrészként, illetve tartozékként árusított
forgalmazásához szükséges dokumentációk megléte, megfelelősége.
Időtartam:

2020. január 1. – szeptember 30.

Felelős:

piacfelügyeleti ellenőr

megléte,

világítóberendezések

Mezőgazdasági és erdészeti járművek kormánymű-alkatrészeinek forgalmazásához szükséges
dokumentációk megléte, megfelelősége.
Időtartam:

2020. július 1. – szeptember 30.

Felelős:

piacfelügyeleti ellenőr
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Mezőgazdasági és erdészeti járművek futómű-alkatrészeinek forgalmazásához szükséges
dokumentációk megléte, megfelelősége
Időtartam:

2020. január 1. – szeptember 30.

Felelős:

piacfelügyeleti ellenőr

Kerékpárként forgalmazott beépített motorral
dokumentációk megléte, megfelelősége.
Időtartam:

2020. április 1. – szeptember 30.

Felelős:

piacfelügyeleti ellenőr

ellátott

kétkerekű járművekhez szükséges

Rendkívüli ellenőrzések (panasz, közérdekű bejelentés, más hatóság értesítése, saját
hatáskörben észlelt nem megfelelőség alapján).
Időtartam:

2020. január 1. – december 31.

Felelős:

piacfelügyeleti ellenőr

A 2021. évi éves piacfelügyeleti terv összeállítása érdekében az elvégzett ellenőrzésekre
vonatkozó tapasztalatok összegzése és megküldése a BFKH Közlekedési Főosztály számára.
Időtartam:

2020. október 31.

Felelős:

piacfelügyeleti ellenőr

Az elvégzett ellenőrzésekről beszámoló összeállítása és megküldése a BFKH Közlekedési
Főosztály számára.
Időtartam:

2021. január 15.

Felelős:

piacfelügyeleti ellenőr

K. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatalának hatósági ellenőrzési
terve
K.1. Kormányablak Osztály hatósági ellenőrzési terve
Egyéni vállalkozók ellenőrzése
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evec.tv.)
3/A. § (2) bekezdése e) pontja és az Evec.tv. 19/A. § alapján, továbbá az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 98. § - 102. §-ai alapján az egyéni
vállalkozói tevékenység 2020. évi hatósági ellenőrzési tervét a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Szécsényi Járási Hivatala (továbbiakban: Hatóság) illetékességi területén az alábbiak szerint
állapítja meg:
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Az ellenőrzési időszak: 2020. év
Az ellenőrzés célja:
Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás
közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének
biztosítása. A hatósági ellenőrzés célja nem terjed ki a gazdaságossági-célszerűségi
vizsgálatokra. A hatósági ellenőrzés keretében az ellenőrzést végző ellenőrzi, hogy az egyéni
vállalkozói tevékenységet létesítő, módosító, szünetelését követően folytató egyéni vállalkozó az
egyéni vállalkozói tevékenység folytatása során betartja-e a működésére vonatkozó jogszabályban
foglaltakat.
Az ellenőrzés alá vont települések:

Az Evec.tv. 3/A. § (2) bekezdése e) pontja és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) számú Korm. rendelet 1.
mellékletének 12.6 pontjában meghatározottak alapján:















Endrefalva
Hollókő
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Piliny
Rimóc
Szalmatercs
Szécsény
Szécsényfelfalu
Varsány

Az ellenőrzés alá vont egyéni vállalkozók:
Kiemelt figyelemmel kerül sor azon egyéni vállalkozók ellenőrzésére, akik élelmiszer előállításával,
forgalmazásával foglalkoznak, az emberi életre veszélyes, illetve egészségügyi és környezeti
kockázattal járó veszélyt jelenthetnek, valamint az idősek, gyermekek, szociálisan hátrányos
helyzetű személyek gondozásában működnek közre.
Az Evec.tv. 19/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Szécsényi Járási Hivatala (továbbiakban: Hatóság) a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül,
továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel ellenőrzi azt, hogy az egyéni vállalkozó
működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek.
Különös tekintettel:
azon egyéni vállalkozói tevékenységüket megkezdők ellenőrzésére, akiknek az általuk
meghatározott tevékenység folytatásához szakképesítés, külön engedély vagy bejelentés
szükséges;
azon egyéni vállalkozók ellenőrzésre, akik tevékenységi körüket olyan tevékenységgel bővítik,
amelyhez szakképesítés, külön engedély vagy bejelentés megléte szükséges.
Az ellenőrzés kiemelt szakterületei:
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d) Bejelentéshez, és/vagy engedélyhez kötött kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenységek
e) Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások ellenőrzése
Az ellenőrzés formája:

-

Interneten elérhető nyilvántartott adatbázisokban történő ellenőrzés
Végzéssel történő igazoló okiratok bekérése
Adatszolgáltatás, iratbemutatás, nyilatkozatkérés és egyéb
megvalósuló ellenőrzés

tájékoztatás

kérésével

Az ellenőrzés végrehajtásába bevont hatóságok:

1. Amennyiben szükséges a települési önkormányzati jegyzők
2. Amennyiben szükséges az adott tevékenységet felügyelő, illetve engedélyező hatóságok

Az ellenőrzési szempontok:
1. Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a
jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Képesítéshez kötött
tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelménynek maga
nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködik, az általa
határozatlan időre foglalkoztatott személyek között olyan, aki az előírt képesítéssel
rendelkezik.
2. Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását a változástól
számított 15 napon belül köteles bejelenteni.
3. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az
egyéni vállalkozó e tevékenységet csak az engedély birtokában végezheti.
4. A képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen érvényesíteni
kell.
5. Az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely az egyéni
vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként
jogosult.
6. Szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói
tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem
szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat.
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Az ellenőrzés tárgya szerinti részletezés:

-

Új egyéni vállalkozók:

Az ellenőrzést koordináló szerv: a Hatóság. A Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont
szerveket (amennyiben szükséges más szerv bevonás).
Az ellenőrzés formája: végzéssel történő igazoló okiratok bekérése, elektronikus ügyintézés,
belföldi jogsegély kérése.
Az ellenőrzést végző szerv: a Hatóság
Az ellenőrzésben bevont tevékenység szerint illetékes piacfelügyeleti hatóság, amennyiben
szükséges tevékenységi körtől függően.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: kormányablak ügyintézők


-

Tevékenység kör bővítése:

Az ellenőrzést koordináló szerv: a Hatóság. A Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont
szerveket (amennyiben szükséges más szerv bevonás).
Az ellenőrzés formája: végzéssel történő igazoló okiratok bekérése, elektronikus ügyintézés,
belföldi jogsegély kérése.
Az ellenőrzést végző szerv: a Hatóság
Az ellenőrzésben bevont tevékenység szerint illetékes piacfelügyeleti hatóság, amennyiben
szükséges tevékenységi körtől függően.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: kormányablak ügyintézők


-

Egyéb ellenőrzések:

Az ellenőrzést koordináló szerv: a Hatóság. A Hatóság értesíti az ellenőrzésbe bevont
szerveket (amennyiben szükséges más szerv bevonás).
Az ellenőrzés formája: végzéssel történő igazoló okiratok bekérése, elektronikus ügyintézés,
belföldi jogsegély kérése.
Az ellenőrzést végző szerv: a Hatóság
Az ellenőrzésben bevont tevékenység szerint illetékes piacfelügyeleti hatóság, amennyiben
szükséges tevékenységi körtől függően.
Az egyéb ellenőrzések köre kiterjed az ellenőrzés kiemelt szakterületeire.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: kormányablak ügyintézők

K.2. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály hatósági ellenőri terve
A hatósági ellenőrzések jogkövetkezményei:
Amennyiben a hatósági ellenőrzési eljárás eredménytelen, abban az esetben az alábbi
jogkövetkezmények alkalmazására van lehetőség.
Az Evec.tv. 19.§ (3) bekezdése alapján:
„A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha
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a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltételei nem állnak fenn vagy a
tevékenység folytatását kizáró ok áll fenn, így különösen, ha az egyéni vállalkozó nem rendelkezik
nyilvántartott székhellyel vagy főtevékenységgel,
c) ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem
folytathatja jogszerűen.”
Az Evec.tv. 19/A.§ (3) bekezdése alapján:
„Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának akadálya
merül fel, és az elhárítható, a Hatóság – a 19. § (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményekre való
figyelmeztetéssel – felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. Ennek
eredménytelensége esetén a Hatóság a 19. § (3) bekezdés szerint jár el.”
Az Evec.tv. 19/A.§ (4) bekezdése alapján:
„A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevénysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását
megtiltja, amennyiben az az e törvényben vagy más jogszabályban előírt követelményeknek nem
felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott
határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről
értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az
egyéni vállalkozók nyilvántartásából.”
Az Evec.tv. 19/A.§ (5) bekezdése alapján:
„Amennyiben az egyéni vállalkozó által végzett valamely tevékenység az e törvényben vagy más
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a tevékenységet engedélyező vagy
ellenőrző hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott
határidőn belül nem tett eleget, a tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóság a
tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely
a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.”
Közforgalmú intézmények egyszerűsített hatósági ellenőrzése a népegészségügy területén

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 38. §-a és az 1. számú melléklet 12.6. pontjában foglalt
hatáskörben eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 99. §-ban foglaltaknak megfelelően 2020. évi egyszerűsített hatósági
ellenőrzési tervét a népegészségüggyel összefüggő feladatok ellátása vonatkozásában a Nógrád
Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatalának illetékességi területén az alábbiak szerint
állapítja meg:
Az ellenőrzés ütemezése:

Közforgalmú intézmények népegészségügyi ellenőrzése:

A Tv. alábbi pontjaiban foglaltak helyszíni ellenőrzése:
a) dohánytermékek – beleértve az elektronikus cigarettát, valamint a dohányzást imitáló
elektronikus eszközt is – fogyasztására vonatkozó tilalmak, valamint kötelezettségek megszegése
b) a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeken, helyiségekben,
közterületeken a feliratok, jelzések hiánya
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c) a nemdohányzó intézményekben a feliratok, jelzések hiánya.

Az ellenőrzés tárgya:

A jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartása.

Az ellenőrzés területi hatálya:

A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm.r. 1. melléklet 12.6. pontja
szerinti illetékességi területe.

Az ellenőrzés eszközei:

a)

helyszíni ellenőrzés.

Határidő: 2020. január 2. - 2020. december 31. között

Az ellenőrzés menete:

A Tv. és az R. vonatkozó rendelkezései, valamint az Ákr. alapján.

Ellenőrzéssel
település

érintett Határidő

Szécsény Város

Felelős

2020.06.30.

Hatósági,
Gyámügyi
és
Igazságügyi
Osztály
osztályvezető
/
kijelölt
ügyintéző

Varsány
Község
két 2020.12.31.
közforgalmú intézménye

Hatósági,
Gyámügyi
és
Igazságügyi
Osztály
osztályvezető
/
kijelölt
ügyintéző

két közforgalmú intézménye

III. A temetkezési szolgáltatási tevékenység, valamint a temető fenntartásával és
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 7. § (1)
bekezdés, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
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szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 59. § (1) bekezdés a) - b) pontjában
foglalt hatáskörömben eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 99. §-ban foglaltaknak megfelelően a temetkezési szolgáltatási tevékenység,
valamint a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása 2020. évi
ellenőrzési tervét a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatalának illetékességi
területén az alábbiak szerint állapítja meg:

Az ellenőrzés ütemezése:

1. Temetkezési szolgáltatási tevékenységet végzők ellenőrzése
A Járási Hivatal illetékességi területén 2 szolgáltató folytat
tevékenységet, melyek ellenőrzését az alábbiak szerint tervezi:

temetkezési

szolgáltatási

- 2020. év I. félévében a Percze Temetkezés Kft. (székhelye: 3170 Szécsény, Pintér S. út 25.,
telephelye: 3170 Szécsény, Bem Apó út 6.) temetkezési szolgáltató ellenőrzése,
- 2020. év II. félévében Szigeti Mária vállalkozó (székhelye: 3170 Szécsény, Bajcsy út 42.,
telephelye: 3170 Szécsény, Kossuth út 7.) temetkezési szolgáltató ellenőrzése.

Ellenőrzéssel
szolgáltató

érintett Határidő

Percze Temetkezés Kft.

Felelős

2020.06.30.

Hatósági,
Gyámügyi
és
Igazságügyi
Osztály
osztályvezető
/
kijelölt
ügyintéző

2020.12.31.

Hatósági,
Gyámügyi
és
Igazságügyi
Osztály
osztályvezető
/
kijelölt
ügyintéző

(3170 Szécsény, Pintér S. út
25.)
Szigeti Mária vállalkozó
(3170 Szécsény, Bajcsy út
42.)

2. Temetők ellenőrzése
A temetőfenntartók, illetve üzemeltetők felhívása nyilatkozattételre, az esetleges hiányosságok
pótlására, a szabálytalanságok kiküszöbölésére. A temető fenntartásával és üzemeltetésével
összefüggő feladatok helyszíni ellenőrzése.

Az ellenőrzés tárgya:

Az R. 59. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel a temető fenntartásával és üzemeltetésével
összefüggő feladatok ellátása megfelel-e a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

Az ellenőrzés területi hatálya:
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A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm.r. 1. melléklet 12.6. pontja
szerinti illetékességi területe

Az ellenőrzés eszközei:

adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló

a)

ellenőrzés,
helyszíni ellenőrzés.

b)

Határidő: 2020. január 2. - 2020. december 31. között

Az ellenőrzés menete:

A Ttv. és az R. vonatkozó rendelkezései, valamint az Ákr. alapján.

Temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése:
-

2020. I. félévében 2020. 04. 01. - 2020. 06. 30. között Szécsény Város Önkormányzatánál,
2020. II. félévében 2020. 09. 01. - 2020. 12. 31. között Nagylóc Község Önkormányzatánál.

Ellenőrzéssel
település

érintett Határidő

Felelős

Szécsény
Önkormányzata

Város 2020.06.30.

Hatósági,
Gyámügyi
és
Igazságügyi
Osztály
osztályvezető
/
kijelölt
ügyintéző

Nagylóc
Önkormányzata

Község 2020.12.31.

Hatósági,
Gyámügyi
és
Igazságügyi
Osztály
osztályvezető
/
kijelölt
ügyintéző
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