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HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  

KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  
 

 

2021. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

1. Agrárügyi Főosztály 

 

1. Ellenőrzés tárgya: Élelmiszer-vállalkozások ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről  

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Heves megyei telephellyel rendelkező élelmiszer-vállalkozók 

Ellenőrzési időszak: 2021. év január 1.- 2021. év december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év január 1.- 2021. év december 31.  

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az élelmiszer-vállalkozók tevékenységének ellenőrzése a hazai 

ágazati, valamint az uniós jogszabályok előírásai tekintetében, a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által meghatározott 

ellenőrzési terv szerint. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

 

2. Ellenőrzés tárgya: Takarmányipari vállalkozók ellenőrzése  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről  

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Heves megyei telephellyel rendelkező takarmányipari vállalkozások 

Ellenőrzési időszak: 2021. év január 1.- 2021. év december 31.  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év január 1.- 2021. év december 31.  

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A takarmányipari vállalkozók tevékenységének ellenőrzése a hazai 

ágazati, valamint az uniós jogszabályok előírásai tekintetében, a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által meghatározott 

ellenőrzési terv szerint.  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály   
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3. Ellenőrzés tárgya: Borászati üzemek ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról  

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Heves megyei telephellyel rendelkező borászati üzemek 

Ellenőrzési időszak: 2021. év január 1.- 2021. év december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év január 1.- 2021. év december 31 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, mintavétel  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A borászati üzemek tevékenységének ellenőrzése a hazai ágazati, 

valamint az uniós jogszabályok előírásai tekintetében, a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által meghatározott ellenőrzési terv 

szerint.  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

 

4. Ellenőrzés tárgya: Pálinka előállító üzemek ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2008. évi LXXIII.tv. A pálinkáról. A törkölypálinkáról, a és a Pálinka 

Nemzeti Tanácsról 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Heves megyei telephellyel rendelkező pálinka előállító üzemek  

Ellenőrzési időszak: 2021. év január 1.- 2021. év december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év január 1.- 2021. év december 31. 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, mintavétel  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A pálinka előállító üzemek tevékenységének ellenőrzése a hazai 

ágazati, valamint az uniós jogszabályok előírásai tekintetében, a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által meghatározott 

ellenőrzési terv szerint.  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

 

5. Ellenőrzés tárgya: Állategészségügyi felügyelet alatt álló helyek ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről  

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Heves megyei telephellyel rendelkező állattartó telep, 

állategészségügyi szolgáltató létesítmény, állatkert, állatkísérleti hely, 

állandó cirkuszi menazséria, gyepmesteri telep, ebrendészeti telep, 

állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, állatvásártér, ellenőrző 

állomás (pihenőhely), valamint állati eredetű melléktermék kezelését, 

feldolgozását, ártalmatlanítását végző vállalkozás 
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Ellenőrzési időszak: 2021. év január 1.- 2021. év december 31.  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év január 1.- 2021. év december 31.   

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, mintavétel  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az állategészségügyi felügyelet alatt álló helyek tevékenységének 

ellenőrzése a hazai ágazati, valamint az uniós jogszabályok előírásai 

tekintetében, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által 

meghatározott ellenőrzési terv szerint.   

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

 

6. Ellenőrzés tárgya: Állattenyésztő vállalkozások ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2019. évi LVI. Törvény az állattenyésztés szabályozásához 

szükséges törvényi szintű rendelkezésekről  

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Heves megyei telephellyel rendelkező állattenyésztő vállalkozás  

Ellenőrzési időszak: 2021. év január 1.- 2021. év december 31.  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év január 1.- 2021. év december 31. 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az állattenyésztő vállalkozások tevékenységének ellenőrzése a hazai 

ágazati, valamint az uniós jogszabályok előírásai tekintetében, a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által meghatározott 

ellenőrzési terv szerint.   

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

 

7. Ellenőrzés tárgya: Erdősítések műszaki átvétele 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXII. törvény 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Erdőgazdálkodók 

Ellenőrzési időszak: 2020.10.16-2021.10.15. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021.01. 2-2021.10.15. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályban előírt kritériumok meglétének ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Erdészeti Osztály 
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8. Ellenőrzés tárgya: Fakitermelések műszaki átvétele 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXII. törvény 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Erdőgazdálkodók 

Ellenőrzési időszak: 2020.01.01-2021.12.31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021.01.02-2021.12.31. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés kockázat elemzés alapján, bejelentések 

adminisztratív ellenőrzése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az éves tervbejelentő szerinti megfelelés és a szakszerűség 

ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Erdészeti Osztály 

 

9. Ellenőrzés tárgya: Hegybírók hatósági tevékenységének ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1/2016. (I.7.) FM rendelet 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Az Egri Borvidék, valamint a Mátrai Borvidékek hegybírói 

Ellenőrzési időszak: 2021. év március 1.- 2021. év március 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év március 1.- 2021. év március 31. 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, veszélyhelyzet esetén iratbekérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A hegybíró hatósági eljárásaiban az ÁKR. valamint az ágazati 

jogszabályok betartásának ellenőrzése az Agrárminisztérium 

ellenőrzési tervében foglaltak alapján. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály 

 

10. Ellenőrzés tárgya: Egyes halfajokhoz kacsolódó tilalmi időszakok betartásának 

ellenőrzése  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Horgászati, halászati tevékenységet végző személyek 

Ellenőrzési időszak: 2021. év  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. március 1-től, december 31-ig alkalomszerűen 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A területi halgazdálkodási hatóság, a halfogásra irányuló 

tevékenység során, illetve azt követően, a horgászoknál és 
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halászoknál lévő zsákmányt ellenőrzi  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály 

 

11. 

 

Ellenőrzés tárgya: A halgazdálkodásra jogosultaknak a halgazdálkodási joggal 

kapcsolatos iratainak, dokumentumainak, és a jogszabályban foglalt 

kötelezettségek, előírások betartásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Halgazdálkodásra jogosultak 

Ellenőrzési időszak: 2020. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. március 1-től, december 31-ig alkalomszerűen 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbekérés  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A területi halgazdálkodási hatóság, ellenőrzi a szabályos 

gazdálkodáshoz szükséges iratok, előírások meglétét 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály 

 

12. Ellenőrzés tárgya: A vadászatra jogosultak egyéni és társas vadászatainak ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 

1996. évi LV. törvény, 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen működő 61 vadászatra jogosult 

Ellenőrzési időszak: 2021. év március 1.- 2021. év december 31. (Az ellenőrzésekre a 

vadászatra jogosultak bejelentései alapján kerül sor. Az ellenőrzések 

pontos helyszíne a bejelentések alapján kerül megjelölésre.) 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év március 1.- 2021. év december 31. (Az ellenőrzésekre a 

vadászatra jogosultak bejelentései alapján kerül sor. Az ellenőrzések 

pontos helyszíne a bejelentések alapján kerül megjelölésre.) 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, veszélyhelyzet esetén iratbekérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A vadászatra jogosultak által szervezett egyéni és társas vadászatok 

hatósági eljárásaiban az ÁKR. valamint az ágazati jogszabályok 

betartásának ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály 

 

13. Ellenőrzés tárgya: A vadászati napló és teríték nyilvántartások vezetésének ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 

1996. évi LV. törvény 58. § (4) bekezdés 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen működő 61 vadászatra jogosult 

Ellenőrzési időszak: 2021. év március 1.- 2021. év december 31. 
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Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év március 1.- 2021. év december 31. 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, veszélyhelyzet esetén iratbekérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A vadászatra jogosult – a vadászat formájától függetlenül – köteles a 

vadászat lefolyásának utólagos ellenőrzésére alkalmas napló (a 

továbbiakban: vadászati napló) vezetéséről gondoskodni. A 

vadászati napló és a teríték-nyilvántartás vezetését a vadászati 

hatóság ellenőrzi. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály 

 

14. Ellenőrzés tárgya: Vadazonosító jelek felhasználásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 

1996. évi LV. törvény 57. § (1) bekezdés, a 79/2004. (V.4.) FVM 

rendelet 43. § (1) bekezdése 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen működő 61 vadászatra jogosult 

Ellenőrzési időszak: 2020. március 1. -2021. február 28. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. március 1. - 2021. április 30. 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A vadászatra jogosult a kiadott azonosító jelek felhasználásáról a 

következő vadászévre szóló igényével egyidejűleg – valamint 

ellenőrzés során a vadászati hatóság felhívására – köteles tételesen 

elszámolni. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály 

 

15. Ellenőrzés tárgya: Kábítószer előállításra alkalmas növények termesztésének ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

162/2003. (X.16.) Kormány rendelet  

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Kábítószert (mák, kender) termesztők, termeltetők 

Ellenőrzési időszak: 2021. év július1. – 2021. november 30. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év július1. – 2021. november 30. 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, veszélyhelyzet esetén iratbekérés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A kábítószer előállításra alkalmas növények termesztése hatósági 

eljárásaiban az ÁKR. valamint az ágazati jogszabályok betartásának 

ellenőrzése  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály 

 



7 

16. Ellenőrzés tárgya: A növényvédő szer forgalmazás hatósági ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről  
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 
89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba 
hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a 
növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és 
szállításáról 
2017/625 az európai parlament és a tanács (EU) rendelete (2017. 
március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 
állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi 
szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 
és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, 
a 652/2014/EU, az (EU) 2016/ 429 és az (EU) 2016/2031 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, 
a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv 
és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A megyében regisztrált telephellyel rendelkező kis- és 

nagykereskedelmi tevékenységet folytató forgalmazók. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az engedélyköteles termékek forgalmazása, vásárlása során az 

előírásoknak megfelelő személyi, tárgyi feltételek meglétének és 

nyilvántartási kötelezettség betartásának ellenőrzése.  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

 

17. Ellenőrzés tárgya: Mintavétel az engedélyköteles termékekből a minőségi (növényvédő 

szer tisztaságára, hatóanyagtartalmára vonatkozó) jellemzők 

vizsgálata céljából  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről  

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba 

hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a 

növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és 

szállításáról 

2017/625 az európai parlament és a tanács (EU) rendelete (2017. 

március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 

állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi 

szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
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alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 

és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 

396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, 

a 652/2014/EU, az (EU) 2016/ 429 és az (EU) 2016/2031 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 

tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, 

a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és 

a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 

91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv 

és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a 

hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A megyében regisztrált telephellyel rendelkező kis- és 

nagykereskedelmi tevékenységet folytató forgalmazók és 

felhasználók. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése, az engedélyokiratnak való 

megfelelés vizsgálata. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

18.  Ellenőrzés tárgya: A növényvédelmi gépek típusminősítését igazoló matricák 

ellenőrzése a forgalmazóknál 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről  

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 

2017/625 az európai parlament és a tanács (EU) rendelete (2017. 
március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 
állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi 
szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 
és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, 
a 652/2014/EU, az (EU) 2016/ 429 és az (EU) 2016/2031 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, 
a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv 
és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A megyében regisztrált telephellyel rendelkező mezőgazdasági 

eszközöket és gépeket forgalmazó kis-és nagykereskedelmi 

egységek 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 
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Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

19.  Ellenőrzés tárgya: A növényvédő szer felhasználás hatósági ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről  

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen feltalált növényvédő szer kijuttatását végző 

termelők. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az engedélyköteles termékek felhasználása során az előírásoknak 

megfelelő személyi, tárgyi feltételek meglétének és a nyilvántartási 

kötelezettségek betartásának ellenőrzése, valamint a növényvédő 

szerek raktározási feltételeinek vizsgálata (telephelyi ellenőrzés) 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

20.  Ellenőrzés tárgya: A növényvédelmi tevékenység munkavégzési körülményeinek, illetve 

a növényvédelmi technológiai fegyelem (munkavédelmi, 

egészségvédelmi, környezetvédelmi előírások) betartásának 

ellenőrzése. A növényvédelmi gépek alkalmasságának, 

felülvizsgálatának teljesülése, megléte. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről  

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 

2017/625 az európai parlament és a tanács (EU) rendelete (2017. 
március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 
állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi 
szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 
és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, 
a 652/2014/EU, az (EU) 2016/ 429 és az (EU) 2016/2031 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, 
a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv 
és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a 
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hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen található növényvédő szer kijuttatását 

végző termelők. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

21.  Ellenőrzés tárgya: A légi permetezéssel kapcsolatban benyújtott kérelmek, bejelentések 

elbírálása, a vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről  

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 

44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet a mező- és 
erdőgazdasági légi munkavégzésről 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen található növényvédő szer kijuttatását légi 

úton végző termelők. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

A technológiának megfelelő időszakokban kiemelten. 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

 Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

22.  Ellenőrzés tárgya: Mintavétel növényvédő szer maradék tartalom vizsgálata céljából  

-hazai és nem hazai eredetű növény, növényi termékből,   

-ökológiai gazdálkodásból származó növényből, illetve növényi 

termékekből, 

-az AKG és ÖKO támogatási programokhoz kapcsolódóan, 

-összehangolt közösségi ellenőrzési programok során. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről  

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 

82/2004. (V. 11.) FVM rendelet a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről 

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű 
élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található 
megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint 
ezek hatósági ellenőrzéséről 



11 

2017/625 az európai parlament és a tanács (EU) rendelete (2017. 
március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 
állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi 
szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 
és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, 
a 652/2014/EU, az (EU) 2016/ 429 és az (EU) 2016/2031 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, 
a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv 
és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen található raktározók, termelők és 

forgalmazók. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév  

kiemelt ellenőrzési időszakban rendkívüli  

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

23.  Ellenőrzés tárgya: Az ökológiai gazdálkodásból származó növény, illetve növényi 

termék jelölés jogszerűségének ellenőrzése  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
A BIZOTTSÁG 889/2008/EK RENDELETE (2008. szeptember 5.) az 
ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az 
ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 
834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak 
megállapításáról 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről  

2017/625 az európai parlament és a tanács (EU) rendelete (2017. 
március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 
állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi 
szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 
és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, 
a 652/2014/EU, az (EU) 2016/ 429 és az (EU) 2016/2031 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, 
a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv 
és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen található termelők és forgalmazók. 
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Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév  

kiemelt ellenőrzési időszakban rendkívüli  

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

24.  Ellenőrzés tárgya: Kölcsönös Megfeleltetéssel kapcsolatos ellenőrzések 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről  

81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet a kölcsönös megfeleltetés körébe 
tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények 
alkalmazásával kapcsolatos szabályokról 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Delegált feladat során megkapott termelői lista.  

Ellenőrzési időszak: 2021. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év III.-IV. negyedév  

 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

25.  Ellenőrzés tárgya: Növényi károsítók járvány elhárításával kapcsolatos védekezési 

kötelezettség betartásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről  

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 

2017/625 az európai parlament és a tanács (EU) rendelete (2017. 
március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 
állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi 
szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 
és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, 
a 652/2014/EU, az (EU) 2016/ 429 és az (EU) 2016/2031 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, 
a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv 
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és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen tevékenykedő mezőgazdasági 

földhasználók. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév  

 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

26.  Ellenőrzés tárgya: Növényi károsítók elrendelt védekezési kötelezettség betartásának 

ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről  

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 

2017/625 az európai parlament és a tanács (EU) rendelete (2017. 
március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 
állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi 
szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 
és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, 
a 652/2014/EU, az (EU) 2016/ 429 és az (EU) 2016/2031 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, 
a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv 
és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen tevékenykedő mezőgazdasági 

földhasználók. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév  

 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

27.  Ellenőrzés tárgya: Parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése 

belterületen 
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Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen tevékenykedő földhasználók, ingatlan 

tulajdonosok, amennyiben önkormányzat. 

Ellenőrzési időszak: 2021. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021 II.-IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése, védekezési kötelezettség 

betartása, önkormányzati tulajdon vagy földhasználat. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály szükség 

esetén együtt működve a területileg illetékes Földhivatali Osztállyal 

 

28.  Ellenőrzés tárgya: Növényútlevél-köteles növények, növényi termékek Magyarországra 

irányuló, az Európai Unióból származó szállítmányainak eseti 

ellenőrzése, szúrópróbaszerű mintavétellel 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól 

2017/625 az európai parlament és a tanács (EU) rendelete (2017. 
március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 
állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi 
szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 
és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, 
a 652/2014/EU, az (EU) 2016/ 429 és az (EU) 2016/2031 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, 
a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv 
és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen tevékenykedő forgalmazók, termelők. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév  

 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  
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29.  Ellenőrzés tárgya: Harmadik országból származó, növény-egészségügyi szempontból 

vizsgálatköteles növények, növényi termékek, illetve egyéb anyagok 

beléptetésével kapcsolatos növény- egészségügyi ellenőrzések   

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól 

2017/625 az európai parlament és a tanács (EU) rendelete (2017. 
március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 
állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi 
szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 
és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, 
a 652/2014/EU, az (EU) 2016/ 429 és az (EU) 2016/2031 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, 
a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv 
és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen lévő elsődleges betárolást végző raktározók 

illetve forgalmazók. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév  

 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése, növény-egészségügyi 

bizonyítvány megléte. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

 

30.  Ellenőrzés tárgya: Harmadik országba szállítandó (export) vizsgálatköteles termékek 

berakóhelyen vagy termőhelyen végzett növény-egészségügyi 

ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól 

2017/625 az európai parlament és a tanács (EU) rendelete (2017. 
március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 
állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi 
szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 
és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, 
a 652/2014/EU, az (EU) 2016/ 429 és az (EU) 2016/2031 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, 
a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
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rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv 
és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen lévő termelők illetve forgalmazók. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév  

 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

 Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

 

31.  Ellenőrzés tárgya: A közösségen belüli áruszállítás szúrópróbaszerű ellenőrzése, 

csatlakozva a NAV által működtetett Mobil Ellenőrző Csoportok által 

végzett ellenőrzésekhez 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól 

2017/625 az európai parlament és a tanács (EU) rendelete (2017. 
március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 
állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi 
szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 
és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, 
a 652/2014/EU, az (EU) 2016/ 429 és az (EU) 2016/2031 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, 
a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv 
és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen található szállítmányozók. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév  

 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály együtt 

működve társhatósággal (NAV) 
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32.  Ellenőrzés tárgya: Növény-egészségügyi nyilvántartásba vett termelők esetében az 

előírások betartásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól 

2017/625 az európai parlament és a tanács (EU) rendelete (2017. 
március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 
állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi 
szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 
és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, 
a 652/2014/EU, az (EU) 2016/ 429 és az (EU) 2016/2031 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, 
a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv 
és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen bejelentett és regisztrált termelők. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév  

 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

 

 

33.  Ellenőrzés tárgya: A növényútlevél rendszer működtetése során a felhasználás és az 

áru nyomon követhetőségének ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól 

2017/625 az európai parlament és a tanács (EU) rendelete (2017. 
március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 
állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi 
szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 
és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, 
a 652/2014/EU, az (EU) 2016/ 429 és az (EU) 2016/2031 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, 
a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv 
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és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen bejelentett és regisztrált termelők. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév  

 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

 

 

34.  Ellenőrzés tárgya: Fa-csomagolóanyag gyártók, forgalmazók, hőkezelést végző cégek 

ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól 

2017/625 az európai parlament és a tanács (EU) rendelete (2017. 
március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 
állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi 
szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 
és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, 
a 652/2014/EU, az (EU) 2016/ 429 és az (EU) 2016/2031 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, 
a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv 
és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen bejelentett és regisztrált termelők. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév  

 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

 

 

35.  Ellenőrzés tárgya: Kereskedelemben használt fa-csomagolóanyagok ellenőrzése 
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Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól 

2017/625 az európai parlament és a tanács (EU) rendelete (2017. 
március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 
állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi 
szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 
és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, 
a 652/2014/EU, az (EU) 2016/ 429 és az (EU) 2016/2031 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, 
a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv 
és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen található kereskedők, raktárak. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév  

 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

 

 

36.  Ellenőrzés tárgya: Raktározott termények növény-egészségügyi ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól 

2017/625 az európai parlament és a tanács (EU) rendelete (2017. 
március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 
állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi 
szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 
és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, 
a 652/2014/EU, az (EU) 2016/ 429 és az (EU) 2016/2031 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, 
a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv 
és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 
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Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen bejelentett és regisztrált termelők, raktárak. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév  

 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

 

 

37.  Ellenőrzés tárgya: Szaporító- és ültetvényanyagok előállításának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól 

45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet a dísznövény szaporítóanyagok 
forgalomba hozataláról 

72/2010. (V. 13.) FVM rendelet a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról 
és forgalomba hozataláról 

87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, 
minősítéséről és forgalomba hozataláról 

2017/625 az európai parlament és a tanács (EU) rendelete (2017. 
március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 
állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi 
szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 
és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, 
a 652/2014/EU, az (EU) 2016/ 429 és az (EU) 2016/2031 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, 
a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv 
és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen bejelentett és regisztrált termelők. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév  

 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jogszabályi megfelelés ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

 



21 

 

38.  Ellenőrzés tárgya: Növény-egészségügyi feladattervben meghatározott 67 károsítóra 

vonatkozó ellenőrzési feladatok  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól 

2017/625 az európai parlament és a tanács (EU) rendelete (2017. 
március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 
állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi 
szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 
és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, 
a 652/2014/EU, az (EU) 2016/ 429 és az (EU) 2016/2031 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, 
a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv 
és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az illetékességi területen található termelők, forgalmazók, raktárak. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I.-IV. negyedév  

 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A TNAIR szakrendszer növény-egészségügyi moduljában Heves 

megyére előírtan szereplő 67 károsító vizsgálatára irányuló 205 

különböző feladat egyedileg meghatározott módon, helyen és 

terméken való elvégzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

 

 

39. Ellenőrzés tárgya: Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer  

működtetése során hatósági ellenőrzés és talajmintavétel 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, 2016. évi CL. 

törvény az általános közigazgatási rendtartásról 99. § 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

A GPS koordináta alapján meghatározott pontok földhasználói 

Ellenőrzési időszak: 2021. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év III-IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, talajmintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

GPS koordináta alapján meghatározott pontokon 3 mintavételi 

mélységből. 

Ellenőrzést végző Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 
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szervezeti egység: 

 

40. Ellenőrzés tárgya: Talajvédelmi kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, 2016. évi CL. 

törvény az általános közigazgatási rendtartásról 99. § 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Engedélyes és földhasználó. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, talajmintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági elhelyezésénél 

talajállapot rögzítése és visszaellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

41. Ellenőrzés tárgya: Engedélyköteles termésnövelő anyag és EK műtrágya ellenőrzés és 

mintavétel 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, 2016. évi CL. 

törvény az általános közigazgatási rendtartásról 99. § 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Forgalmazók (kereskedelmi egységek/raktárak), gyártók és 

felhasználók. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Okiratban előírt minőségi feltételek ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

42. Ellenőrzés tárgya: A kiemelt beruházásokhoz adott talajvédelmi szakhatósági 

állásfoglalásban/szakkérdésben előírtak ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, 2016. évi CL. 

törvény az általános közigazgatási rendtartásról 99. § 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Megkeresésben szereplő ügyfelek. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév 

 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Szakhatósági állásfoglalásban/szakvéleményben foglalt talajvédelmi 

előírások ellenőrzése. 



23 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

43. Ellenőrzés tárgya: Nitrátérzékeny területeken a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat és 

adatszolgáltatás helyszíni ellenőrzése, beérkező adatlapok ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, 2016. évi CL. 

törvény az általános közigazgatási rendtartásról 99. §,  

59/2008 (IV.29) FVM rendelet 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Nitrát adatszolgáltatási kötelezettséggel rendelkező gazdálkodók 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév 

 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni és adminisztratív ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Helyes Mezőgazdasági Gyakorlatban foglalt kötelezettségek 

ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

44. Ellenőrzés tárgya: Zöldség-gyümölcs előállítók higiéniai ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről  

82/2004. (V. 11.) FVM rendelet a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről 

19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet az élelmiszerek 
jelöléséről 

3/2010. (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-előállítással és forgalmazással 
kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon követhetőségről 

A Bizottság 543/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 7.) az 
1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint 
a feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-ágazatra 
alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról  

68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet az 

élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai 

feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Zöldség-gyümölcs előállítók és forgalmazók 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Kockázatbecslésen alapuló tervezett ellenőrzési rend, az éves 

Élelmiszerlánc-felügyeleti terv alapján. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 
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45. Ellenőrzés tárgya: Földrajzi árujelzők (zöldség-gyümölcs) ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről 

158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az 

élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek 

oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Növényi terméket elállító és forgalmazó élelmiszeripari vállalkozók 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Éves Élelmiszerlánc-felügyeleti mintavételi terv alapján, 

kockázatbecslésen alapuló tervezett ellenőrzési rend a származás, 

eredet, megfelelőség és nyomon követhetőség, a jogszabályoknak 

való megfelelőség 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

46. Ellenőrzés tárgya: Zöldség-gyümölcs ellenőrzés forgalmazóknál 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről  

82/2004. (V. 11.) FVM rendelet a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről 

19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet az élelmiszerek 
jelöléséről 

3/2010. (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-előállítással és forgalmazással 

kapcsolatos adatszolgáltatásról nyomon-követhetőségről 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Növényi terméket elállító és forgalmazó élelmiszeripari vállalkozók 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Kockázatbecslésen alapuló tervezett ellenőrzési rend a származás, 

eredet, megfelelőség és nyomon követhetőség a jogszabályoknak 

való megfelelőség. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

47. Ellenőrzés tárgya: Zöldség-gyümölcs növényvédő szer maradék tartalmának 

ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről  
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43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 

82/2004. (V. 11.) FVM rendelet a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről 

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű 

élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található 

megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint 

ezek hatósági ellenőrzéséről 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Növényi terméket elállító és forgalmazó élelmiszeripari vállalkozók. 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatos 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Éves Élelmiszerlánc-felügyeleti mintavételi terv alapján. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 
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2. CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY 

 

1. Ellenőrzés tárgya: A tb. kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  

3384 Kisköre, Széchenyi István út 24. 

Adószáma:15729284-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2020.12.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. január 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

2. Ellenőrzés tárgya: A tb. kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

KISNÁNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3264  Kisnána, Szabadság út 3. 

Adószáma: 15378833-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2020.12.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. január 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

3. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

KOMPOLT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

3356 Kompolt, Kápolnai út 2/D. 

Adószáma: 15381770-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2020.12.31-ig   
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Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. január 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

4. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

PIKOPACK TRADE KFT.  

3530 Miskolc, Szemere u. 5. I/2. 

Adószáma: 11072748-2-05 

Ellenőrzési időszak: 2017.02.01-től 2020.12.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. január 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

5. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

EBM-PAPST HUNGARY KFT.  

3300 Eger, Vécseyvölgy út 40. 

Adószáma: 11168694-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.10.01-től 2020.12.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. január 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

6. Ellenőrzés tárgya: A nyugdíjbiztosítási és a nyugdíjbiztosítással összefüggő 

jogszabályok betartásának, a nyugdíjbiztosítási nyilvántartások 

adatai megbízhatóságának, valamint az előírt kötelezettségek 

teljesítésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
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jogszabály: törvény 100. §-a, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény  

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Szekrényes és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

3200 Gyöngyös, Jókai Mór utca 11. 

Adószáma: 11956572-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2000.01.11. -től 2019.12.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. február 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A nyugdíjbiztosítás nyilvántartásában szereplő szolgálati idő, 

kereseti és egyéb adatok ellenőrzése, a nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

7. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TISZABŐI 

ÁLTALÁNOS ISKOLA  

5232 Tiszabő, Május 1. u. 3/A.  

Adószáma: 18756294-1-16 

Ellenőrzési időszak: 2016.09.01-től 2021.01.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. február 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

8. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

SEISSENSCMIDT KFT.  

3200 Gyöngyös, Karácsondi út 57. 

Adószáma: 13636751-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.10.01-től 2021.01.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. február 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 



29 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

9. Ellenőrzés tárgya: A tb. kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TISZABURAI 

ÁLTALÁNOS ISKOLA  

5235 Tiszabura, Kossuth L. u. 62/B. 

Adószáma: 18756287-1-16 

Ellenőrzési időszak: 2016.09.01-től 2021.01.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. február 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

10. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A-Z TOPKER KFT.  

3390 Füzesabony, Kossuth Lajos u. 66. 

Adószáma: 10302413-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.10.01-től 2021.01.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. február 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

11. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 
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Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Kömlő Községi Önkormányzat  

3372 Kömlő, Fő út 26-30.  

Adószáma: 15729260-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.01.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. február 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

12. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

LŐRINCI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  

3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. 

Adószáma: 15729150-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.01.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. február 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

13. Ellenőrzés tárgya: A nyugdíjjárulék köteles jövedelmek jogcímenkénti célellenőrzése 

különös tekintettel a jutalom és prémium vizsgálatára 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény 100. §-a, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény  

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Magyar Államkincstár kifizetőhely (Szúrópróbaszerűen 

kiválasztott foglalkoztatók) 

Ellenőrzési időszak: 2016.01.01-jétől az ellenőrzés időpontjáig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2020. március 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése, valóságtartalmának vizsgálata. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

14. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 
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Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

EGER TERMÁL KFT.  

3300 Eger, Frank Tivadar út 5. 

Adószáma: 11168285-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2018.01.01-től 2021.02.28-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. március 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

15. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

LUDAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3274 Ludas, Fő tér 1. 

Adószáma: 15729538 -2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.02.28-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. március 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

16. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TISZABURAI 

ÓVODA  

5235 Tiszabura, Bán S. u. 2. 

Adószáma: 18756256-1-16 

Ellenőrzési időszak: 2016.09.01-től 2021.02.28-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. március 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 
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szempontrendszere: ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

17. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

MAKLÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3397 Maklár, Templom tér 7. 

Adószáma: 15379164-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.02.28-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. március 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

18. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3262 Markaz, Mikes út 5-7. 

Adószáma: 15729071-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.02.28-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. március 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

19. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

MÁTRABALLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3247 Mátraballa, Iskola út 5. 
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Adószáma: 15379171-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.02.28-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. március 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

20. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének, továbbá a nyugdíjbiztosítási és a 

nyugdíjbiztosítással összefüggő jogszabályok betartásának, a 

nyugdíjbiztosítási nyilvántartások adatai megbízhatóságának, 

valamint az előírt kötelezettségek teljesítésének összevont átfogó 

ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet, valamint a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

100. §-a, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

FÜZESABONY AGRÁR ZRT.  

3390 Füzesabony, Ipartelep út 16. 

Adószáma: 11886802-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2018.01.01-től 2021.03.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. április 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása. A nyugdíjbiztosítás 

nyilvántartásában szereplő szolgálati idő, kereseti és egyéb adatok 

ellenőrzése, a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítésének ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

21. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

COOP KÁPOLNA ZRT.  

3355 Kápolna, Kossuth út 23. 

Adószáma: 24782131-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.03.01-től 2021.03.31-ig   
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Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. április 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

22. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

MÁTRADERECSKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3246 Mátraderecske, Hősök tere 12. 

Adószáma: 15379188-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.03.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. április 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

23. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

MÁTRASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3235 Mátraszentimre, Rákóczi út 16. 

Adószáma: 15729363-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.03.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. április 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

24. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 
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217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

MEZŐSZEMERE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3378 Mezőszemere, Május 1 út 36 

Adószáma: 15380528-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.03.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. április 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

25. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

MEZŐTÁRKÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3375 Mezőtárkány, Kossuth út 81. 

Adószáma: 15380535-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.03.31-ig   

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. április 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

26. Ellenőrzés tárgya: A pénzbeli ellátás nélküli keresőképtelenség jogcím téma 

ellenőrzése  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény 100. §-a, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény  

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Magyar Államkincstár (Szúrópróbaszerűen kiválasztott 

foglalkoztatók) 

Ellenőrzési időszak: 2015.01.01-től ellenőrzés időpontjáig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. április 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése, valóságtartalmának vizsgálata. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 
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27. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének, továbbá a nyugdíjbiztosítási és a 

nyugdíjbiztosítással összefüggő jogszabályok betartásának, a 

nyugdíjbiztosítási nyilvántartások adatai megbízhatóságának, 

valamint az előírt kötelezettségek teljesítésének összevont átfogó 

ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet, valamint a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

100. §-a, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

EGERTEJ KFT.  

3300 Eger, Sas út 60. 

Adószáma: 11067555-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2018.02.01-től 2021.04.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. május 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása. A nyugdíjbiztosítás 

nyilvántartásában szereplő szolgálati idő, jogosultsági idő, kereseti 

és egyéb adatok utólagos ellenőrzése, a nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

28. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének, továbbá a nyugdíjbiztosítási és a 

nyugdíjbiztosítással összefüggő jogszabályok betartásának, a 

nyugdíjbiztosítási nyilvántartások adatai megbízhatóságának, 

valamint az előírt kötelezettségek teljesítésének összevont átfogó 

ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet, valamint a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

100. §-a, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

MARSHALL ABLAKGYÁR KFT.  

3350 Kál, Dózsa György út 37. 

Adószáma: 13952512-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2018.02.01-től 2021.04.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2020. május 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 
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Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása. A nyugdíjbiztosítás 

nyilvántartásában szereplő szolgálati idő, kereseti és egyéb adatok 

ellenőrzése, a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítésének ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

29. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

MIKÓFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3344 Mikófalva, Lipót u. 1. 

Adószáma: 15381598-1-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.04.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. május 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

30. Ellenőrzés tárgya: A tb. kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

MÓNOSBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3345 Mónosbél, Kossuth Lajos út 3. 

Adószáma: 15381608-1-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.04.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. május 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

31. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 
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Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

NAGYFÜGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15. 

Adószáma: 15729143-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.04.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. május 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

32. Ellenőrzés tárgya: A nyugdíjbiztosítási és a nyugdíjbiztosítással összefüggő 

jogszabályok betartásának, a nyugdíjbiztosítási nyilvántartások 

adatai megbízhatóságának, valamint az előírt kötelezettségek 

teljesítésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény 100. §-a, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény  

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

ANDEZIT Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 

3200 Gyöngyös, Vasút út 5. 

Adószáma: 11710796-2-10 

Ellenőrzési időszak: 1998.05.31-től 2019.12.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. május 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A nyugdíjbiztosítás nyilvántartásában szereplő szolgálati idő, 

kereseti és egyéb adatok ellenőrzése, a nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

33. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3012 Nagykökényes, Szabadság út 37. 

Adószáma: 15381725-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.04.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. május 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

tel:19980531
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Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

34. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS JÓ 

PÁSZTOR ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

3300 Eger, Deák Ferenc út 45. 

Adószáma: 18571217-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2018.02.01-től 2021.05.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. június 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

35. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

NAGYRÉDE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3214 Nagyréde, Fő út 4. 

Adószáma: 15729095-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.05.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. június 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

36. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett NAGYTÁLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
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ügyféli kör: 3398 Nagytálya, Kossuth Lajos út 34. 

Adószáma: 15381639-1-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.05.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. június 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

37. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

NAGYÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3357 Nagyút, Szabadság tér 1. 

Adószáma: 15380542-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.05.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. június 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

38. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

HR OPERATÍV KFT  

3000 Hatvan, Robert Bosch út 3. 

Adószáma: 26204651-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2018.02.01-től 2021.05.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. június 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

39. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 
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be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

ANDRÁSSY GYÖRGY KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI 

TECHNIKUM, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM  

3300 Eger, Klapka György út 7. 

Adószáma: 18294293-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2018.03.01-től 2021.05.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. június 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

40. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

MÁLTAI ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

3369 Tarnabod, Kossuth tér 3. 

Adószáma: 18217892-1-10 

Ellenőrzési időszak: 2018.02.01-től 2021.06.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. július 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

41. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

3000 Hatvan, Rákóczi út 4. 

Adószáma: 18217517-1-10 

Ellenőrzési időszak: 2018.02.01-től 2021.06.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. július 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 
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Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

42. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

MÁTRAMETÁL KFT.  

3332 Sirok, hrsz. 1002/7. 

Adószáma: 11164267-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2018.03.01-től 2021.06.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. július 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

43. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

EGRI FŐEGYHÁZMEGYE  

3300 Eger, Széchenyi út 1. 

Adószáma: 19924601-1-10 

Ellenőrzési időszak: 2018.04.01-től 2021.06.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. július 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

44. Ellenőrzés tárgya: A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének és 

valóságtartalmának téma ellenőrzése az Egri Tankerületnél 

(jogelőd: Klebersberg Intézményfenntartó) foglalkozatott 

közalkalmazottak vonatkozásában 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény 100. §-a, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény  

Ellenőrzésben érintett Magyar Államkincstár, Egri Tankerület  
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ügyféli kör: 

Ellenőrzési időszak: 2012.01.01-től 2015.12.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. július 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése, valóságtartalmának vizsgálata. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

45. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

VAK BOTTYÁN JÁNOS KATOLIKUS MŰSZAKI ÉS 

KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM  

3200 Gyöngyös, Than Károly út 1. 

Adószáma: 18220904-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2018.02.01-től 2021.06.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. július 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

46. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

NAGYVISNYÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3342 Nagyvisnyó, Fő út 12. 

Adószáma: 15379195-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.06.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. július 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

47. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 
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be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

JOHNSON ELECTIC HUNGARY KFT.  

3000 Hatvan, Szepes Béla út 7. 

Adószáma: 13122791-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2018.04.01-től 2021.07.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. augusztus 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

48. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

QUALIFORM ZRT  

3032 Apc, Vasút út 1. 

Adószáma: 13841694-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2018.04.01-től 2021.07.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. augusztus 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

49. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 1. 

Adószáma: 15729318-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.07.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. augusztus 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 
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Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

50. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

NOVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc u. 3. 

Adószáma: 15729198-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.07.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. augusztus 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

51. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

OSTOROS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3326 Ostoros, Hősök tere 4. 

Adószáma: 15728953-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.07.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. augusztus 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

52. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3261 Pálosvörösmart, Rákóczi Ferenc út 116.  
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Adószáma: 15729569-1-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.07.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. augusztus 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

53. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

PARÁD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3240 Parád, Kossuth Lajos u. 91. 

Adószáma: 15729215-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.08.31 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. szeptember 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

54. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

DETKI KEKSZ ÉDESIPARI KFT.  

3273 Halmajugra, Kossuth Lajos u. 178. 

Adószáma: 11160500-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2018.05.01-től 2021.08.31 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. szeptember 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

55. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének, továbbá a nyugdíjbiztosítási és a 
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nyugdíjbiztosítással összefüggő jogszabályok betartásának, a 

nyugdíjbiztosítási nyilvántartások adatai megbízhatóságának, 

valamint az előírt kötelezettségek teljesítésének összevont átfogó 

ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet, valamint a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

100. §-a, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

EVAT ZRT.  

3300 Eger, Zalár József út 1-3. 

Adószáma: 10592803-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2018.05.01-től 2021.08.31 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. szeptember 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása. A nyugdíjbiztosítás 

nyilvántartásában szereplő szolgálati idő, kereseti és egyéb adatok 

ellenőrzése, a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítésének ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

56. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

PARÁDSASVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3242 Parádsasvár, Kristály tér 3. 

Adószáma: 15729497-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.08.31 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. szeptember 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

57. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 
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Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

PÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3381 Pély, Fő út 165. 

Adószáma: 15379566-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.08.31 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. szeptember 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

58. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  

3250 Pétervására, Szabadság tér 1. 

Adószáma: 15379353-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.08.31 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. szeptember 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

59. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

LKH LEONI KFT.  

3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 53. 

Adószáma: 11175906-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2018.05.01-től 2021.09.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. október 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 
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60. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3023 Petőfibánya, Bánya út 3. 

Adószáma: 15729459-1-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.09.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. október 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

61. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

POROSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3388 Poroszló, Fő út 6. 

Adószáma: 15380559-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.09.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. október 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

62. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3245 Recsk, Kossuth Lajos u. 165. 

Adószáma: 15729222-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.09.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. október 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 
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Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

63. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1. 

Adószáma: 15729105-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.09.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. október 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

64. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

SARUD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3386 Sarud, Kossuth Lajos út 93. 

Adószáma: 15380573-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.10.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. november 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

65. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének, továbbá a nyugdíjbiztosítási és a 

nyugdíjbiztosítással összefüggő jogszabályok betartásának, a 

nyugdíjbiztosítási nyilvántartások adatai megbízhatóságának, 

valamint az előírt kötelezettségek teljesítésének összevont átfogó 

ellenőrzése. 
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Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet, valamint a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

100. §-a, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

AGROCENTINA KFT.  

3385 Tiszanána, Fő út 203. 

Adószáma: 10399837-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2018.06.01-től 2021.10.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. november 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása. A nyugdíjbiztosítás 

nyilvántartásában szereplő szolgálati idő, kereseti és egyéb adatok 

ellenőrzése, a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítésének ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

66. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

SIROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3332 Sirok, Borics Pál út 6. 

Adószáma: 15379229-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.10.31-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. november 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

67 Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3334 Szajla, Kertész u. 2. 

Adószáma: 15729514-1-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.10.31-ig 
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Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. november 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

68. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

SZARVASKŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3323 Szarvaskő, Rákóczi Ferenc út 1. 

Adószáma: 15382740-1-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.11.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. december 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

69. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének, az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásainak, a kiállított jövedelemigazolásoknak és a biztosítottak 

be- illetve kijelentésének átfogó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

SZENTDOMONKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

3259 Szentdomonkos, Szabadság út 48. 

Adószáma: 15381677-2-10 

Ellenőrzési időszak: 2017.08.01-től 2021.11.30-ig 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. december 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

70. Ellenőrzés tárgya: A társadalombiztosítási kifizetőhelyek téma ellenőrzése a 

gyermekgondozási díj ellátások veszélyhelyzet miatti 

továbbfolyósítása és a másolatban benyújtott orvosi igazolások 

eredeti példányának beszerzése tárgyában. 
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Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Szúrópróba szerűen kiválasztott foglalkoztatók és tb. kifizetőhelyek. 

Ellenőrzési időszak: Az előző ellenőrzéstől eltelt idő. (legfeljebb 5 év) 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési szakterület leterheltségétől, előírt feladatoktól függő. 

(eseti) 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

71. Ellenőrzés tárgya: A társadalombiztosítási kifizetőhelyek téma ellenőrzése az üzemi 

balesetek elbírálására kiadott határozatok jogszabálynak való 

megfelelősége tárgyában.  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Szúrópróba szerűen kiválasztott foglalkoztatók és tb. kifizetőhelyek. 

Ellenőrzési időszak: Az előző ellenőrzéstől eltelt idő. (legfeljebb 5 év) 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési szakterület leterheltségétől, előírt feladatoktól függő. 

(eseti) 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

72. Ellenőrzés tárgya: A társadalombiztosítási kifizetőhelyek téma ellenőrzése a 

tanulószerződés alapján biztosítottak bejelentése tárgyában. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Szúrópróba szerűen kiválasztott foglalkoztatók és tb. kifizetőhelyek. 

Ellenőrzési időszak: Az előző ellenőrzéstől eltelt idő. (legfeljebb 5 év) 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési szakterület leterheltségétől, előírt feladatoktól függő. 

(eseti) 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 
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73. Ellenőrzés tárgya: A foglalkoztatók és tb. kifizetőhelyek nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségének célellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A megkeresésekben szereplő személyek, ellenőrizendő 

foglalkoztatók. 

Ellenőrzési időszak: Megkeresésekben meghatározottak szerint. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Jellegénél fogva előre nem tervezhető. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

74. Ellenőrzés tárgya: A tb.kifizetőhely működésének instruáló ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A foglalkoztatók ahol tb.kifizetőhely indítására kerül sor. (szükség 

szerint.) 

Ellenőrzési időszak: 2021.01.01-től 2021.12.31-ig  

(A tb.kifizetőhely indításának időpontjától.) 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Jellegénél fogva előre nem tervezhető. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

75. Ellenőrzés tárgya: Felszámolás alatt álló, vagy végelszámolás alatt álló, jogutód nélkül 

megszűnő foglalkoztatók (egyéni vállalkozók, egyéni cég, 

őstermelő) záró ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény 100. §-a, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény  

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

megszűnő foglalkoztatók 

Ellenőrzési időszak: A megkeresésében foglaltaknak megfelelően, illetve a 

2009.december 31-ig terjedő időszak 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Jellegénél fogva előre nem tervezhető 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése, valóságtartalmának vizsgálata. 
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Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

76. Ellenőrzés tárgya: A foglalkoztatók nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségének utó ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az ellenőrizendő foglalkoztatók. 

Ellenőrzési időszak: Jellegénél fogva előre nem tervezhető. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési szakterület leterheltségétől, előírt feladatoktól függő. 

(eseti) 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

77. Ellenőrzés tárgya: A foglalkoztatók és tb. kifizetőhelyek záró ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

A megszűnő tb. kifizetőhelyek, foglalkoztatók. 

Ellenőrzési időszak: Az előző ellenőrzéstől a megszűnés időpontjáig eltelt idő. 

(legfeljebb 5 év) 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Jellegénél fogva előre nem tervezhető. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése, 

ellátások helyes megállapítása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 

 

78. Ellenőrzés tárgya: A foglalkoztatók nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségének általános ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet. 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Megkeresés és kiválasztás alapján ellenőrizendő foglalkoztatók. 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés megkezdésének időpontjától visszafelé számított 

elévülési idő. (legfeljebb 5 év) 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzési szakterület leterheltségétől, előírt feladatoktól függő. 

(eseti) 
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Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratanyagok bekérése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Pénzügyi fegyelem betartása, jogszabály változások követése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály 
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3. Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

 

1. Ellenőrzés tárgya: Építőipari kivitelezési tevékenység folytatása és elektronikus építési  

napló vezetése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. tv. 46. §, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.08.) Korm. r. 58. – 66. § 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Építtető, kivitelező, tervező, felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr, 

tervezői művezető, stb. 

Ellenőrzési időszak: 2021. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév, folyamatos. 

Ellenőrzés eszközei: Előzetes értesítés szerint és szúrópróba szerűen: elektronikus építési 

napló távoli eléréssel történő ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés, 

Országos Építésügyi Nyilvántartás alkalmazásainak igénybevétele, 

iratbekérés. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Formai és tartalmi szempontú (jogszerűségi, jogosultsági, 

szakszerűségi). 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály – Építésügyi Osztály. 1. és 2. 

 

2. Ellenőrzés tárgya: Szabálytalan építési tevékenység feltárása (építésrendészet). 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. tv. 46. §, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.08.) Korm. r. 58. § (4), 67. – 68. § 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Építtető, ingatlannal rendelkezni jogosult, kivitelező. 

Ellenőrzési időszak: 2021. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév, folyamatos. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, és az Országos Építésügyi Nyilvántartás 

alkalmazásai. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Jogszerűségi, jogosultsági, szakszerűségi. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály – Építésügyi Osztály. 1. és 2. 

 

3. Ellenőrzés tárgya: Jókarbantartási kötelezettség teljesítése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. tv. 47. § (2) bekezdés g) pont, az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.08.) Korm. r. 
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55/A. § 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Ingatlannal, építménnyel, építményrésszel rendelkezni jogosult. 

Ellenőrzési időszak: 2021. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév, folyamatos. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, Országos Építésügyi Nyilvántartás 

alkalmazásainak igénybevétele. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Jogszabály által előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése, állékonysági, veszélyt jelentő állapot felkutatása. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály – Építésügyi Osztály. 1. és 2. 

 

4. Ellenőrzés tárgya: Örökségvédelmi felügyeleti ellenőrzés. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 63. §. 

(5) bekezdése, továbbá a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 76., 77. 78 § 

szerint. 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Ingatlannal, építménnyel, építményrésszel rendelkezni jogosult. 

Tevékenységet végző szakmagyakorlók, üzemeltetők, fenntartók. 

Ellenőrzési időszak: 2021. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév, folyamatos. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, Országos Építésügyi Nyilvántartás és az RMI 

alkalmazásainak igénybevétele. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Műemléki érték meglétének ellenőrzése, állapotának felmérése, 

fenntartásának ellenőrzése. A műemléki értékeket érintő 

kivitelezések és egyéb tevékenységek engedélyeknek való 

megfelelése, a szakmagyakorlási és kivitelezési szabályoknak való 

megfelelés. Állapotfelmérés. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály – Építésügyi Osztály. 1. 

 

5. Ellenőrzés tárgya: A végrehajthatóvá vált hatósági kötelezésekben előírt kötelezettségek 

végrehajtásának ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 99. § 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Hatósági döntéssel kötelezettek. 

Ellenőrzési időszak: 2021. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév, folyamatos. 
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Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, Országos Építésügyi Nyilvántartás 

alkalmazásainak igénybevétele. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Végrehajtható döntésben foglalt kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály – Építésügyi Osztály. 1. és 2. 

 

6. Ellenőrzés tárgya: Szálláshely-szolgáltatási tevékenység általános  

építésügyi követelményeknek való megfelelése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 

feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 

rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. r. 7. § d) pont da) alpont 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet végző. 

Ellenőrzési időszak: 2021. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév, folyamatos. 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, Országos Építésügyi Nyilvántartás 

alkalmazásainak igénybevétele. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység általános  

építésügyi követelményeknek való megfelelése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály – Építésügyi Osztály. 1. és 2. 
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4. Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

 

1. Ellenőrzés tárgya: Közfoglalkoztatás ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

szóló 1991. évi IV. törvény 

- az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 
hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 
feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 
rendelet 10.§ (1) bekezdés k. pontja, (3) bekezdés 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

közfoglalkoztatók 

Ellenőrzési időszak: 2020 – 2021. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás, egyéb tájékoztatáskérés, 

dokumentum alapú ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

törvényesség, jogszerűség, szabályszerűség 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaerő-

piaci Osztály  

 

2. Ellenőrzés tárgya: mikro-kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházási 

támogatásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

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

- az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 
hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 
feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 
rendelet 10.§ (1) bekezdés k. pontja, 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 
foglalkoztatók 

Ellenőrzési időszak: 2018 – 2021. év  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás, egyéb tájékoztatáskérés 

 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

törvényesség, jogszerűség, szabályszerűség 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaerő-

piaci Osztály  

 

3. Ellenőrzés tárgya: álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás 

felhasználásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

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

- az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 
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hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 
feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 
rendelet 10.§ (1) bekezdés k. pontja, 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozók 

Ellenőrzési időszak: 2019 – 2021. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás, egyéb tájékoztatáskérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

törvényesség, jogszerűség, szabályszerűség 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaerő-

piaci Osztály  

 

4. Ellenőrzés tárgya: GINOP 5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra program ellenőrzése 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

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

- az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 
hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 
feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 
rendelet 10.§ (1) bekezdés k. pontja 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 
képzők és foglalkoztatók 

Ellenőrzési időszak: 2018 – 2021. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 
2021. év I-IV negyedév  

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás, egyéb tájékoztatáskérés, 

dokumentum alapú ellenőrzés 

 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

törvényesség, jogszerűség, szabályszerűség 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaerő-

piaci Osztály 

 

5. Ellenőrzés tárgya: GINOP 5.2.1-14 Ifjúsági Garancia Program ellenőrzése 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

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

- az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 
hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 
feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 
rendelet 10.§ (1) bekezdés k. pontja, (3) bekezdés 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

képzők és foglalkoztatók 

Ellenőrzési időszak: 2018 – 2021. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév  
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Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás, egyéb tájékoztatáskérés, 

dokumentum alapú ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

törvényesség, jogszerűség, szabályszerűség 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaerő-

piaci Osztály  

 

6. Ellenőrzés tárgya: GINOP 5.3.10-VEKOP-17; GINOP 5.3.16-VEKOP-20 programok 
keretében megvalósított támogatások (munkahelyvédelmi 
bértámogatás, KFI bértámogatás, ágazati bértámogatás) keretében 
nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

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

- az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 
hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 
feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 
rendelet 10.§ (1) bekezdés k. pontja 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

foglalkoztatók 

Ellenőrzési időszak: 2020-2021. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév  

Ellenőrzés eszközei: dokumentum alapú ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatáskérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

törvényesség, jogszerűség, szabályszerűség 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaerő-

piaci Osztály  

 

7. Ellenőrzés tárgya: munkaerő-kölcsönzés és magán-munkaközvetítői tevékenység 
ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

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

- az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 
hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 
feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 
rendelet 10.§ (1) bekezdés k. pontja 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

magán-munkaközvetítők, munkaerő-kölcsönzők 

Ellenőrzési időszak: 2019-2021. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I-IV. negyedév  

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás, egyéb tájékoztatáskérés,  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

törvényesség, jogszerűség, szabályszerűség 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaerő-

piaci Osztály  

 

8. Ellenőrzés tárgya: Az építőipari ágazatban működő munkáltatók foglalkoztatási 

gyakorlatának munkaügyi célvizsgálata 
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Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (Met.) 3. 

§ (1) bekezdése, valamint az állami foglalkoztatási szerv, a 

munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e 

szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. 

(XII. 13.) Korm. rendelet (R.) 15. § (3)-(5) bekezdései 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az ágazatban tevékenykedő foglalkoztatók (gazdasági társaságok, 

egyéni vállalkozók)  

Ellenőrzési időszak: 2020. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. április-május 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés és iratvizsgálat 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaügyi 

és Munkavédelmi Osztály 

 

9. Ellenőrzés tárgya: Az építőipari kivitelezési tevékenység biztosításának javítását és az 

építőipari ágazatban bekövetkezett munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések előfordulásának csökkentését célzó 

munkavédelmi célvizsgálat 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 81. § (1) 

bekezdése, valamint az R. 14. § (3)-(5) bekezdései 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az ágazatban tevékenykedő foglalkoztatók (gazdasági társaságok, 

egyéni vállalkozók)  

Ellenőrzési időszak: 2020. január 01. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. április-szeptember 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés és iratvizsgálat 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az ellenőrzendő időszakban hatályos jogszabályi előírások szerinti 

feltételek ellenőrzése. az ITM által meghatározott szempontok 

szerint. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

 

10. Ellenőrzés tárgya: A munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére, továbbá a 

szabadság mértékével és kiadásával kapcsolatos foglalkoztatási 

gyakorlatra irányuló saját kezdeményezésű munkaügyi célvizsgálat 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A Met. 3. § (1) bekezdése, valamint az R. 15. § (3)-(5) bekezdései 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Valamennyi ágazatban foglalkoztató munkáltató 

Ellenőrzési időszak: 2020. január 01. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. május-június 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratvizsgálat 
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Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az ellenőrzendő időszakban hatályos jogszabályi előírások szerinti 

feltételek ellenőrzése. az ITM által meghatározott szempontok 

szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

 

11. Ellenőrzés tárgya: A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a 

foglalkoztatásukra vonatkozó alapvető szabályok érvényre 

juttatására - különös tekintettel a harmadik országbeli állampolgárok 

szabálytalan foglalkoztatására - irányuló munkaügyi akcióellenőrzés 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A Met. 3. § (1) bekezdése, valamint az R. 15. § (3)-(5) bekezdései 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Valamennyi ágazatban működő vállalkozások (gazdasági 

társaságok, egyéni vállalkozók) 

Ellenőrzési időszak: 2020. január 01. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. június-július 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés és iratvizsgálat 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az ellenőrzendő időszakban hatályos jogszabályi előírások szerinti 

feltételek ellenőrzése. az ITM által meghatározott szempontok 

szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

 

12. Ellenőrzés tárgya: A személy- és vagyonvédelmi, valamint a takarítási tevékenységet 

végző munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának munkaügyi 

célvizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A Met. 3. § (1) bekezdése, valamint az R. 15. § (3)-(5) bekezdései 

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Az ágazatban működő vállalkozások (gazdasági társaságok, egyéni 

vállalkozók) 

Ellenőrzési időszak: 2020. január 01. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. szeptember-október 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés és iratvizsgálat 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az ellenőrzendő időszakban hatályos jogszabályi előírások szerinti 

feltételek ellenőrzése. az ITM által meghatározott szempontok 

szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

 

13. Ellenőrzés tárgya: A fémipari tevékenységek saját kezdeményezésű munkavédelmi 

célvizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az Mvt. 81. § (1) bekezdése, valamint az R. 14. § (3)-(5) bekezdései 

Ellenőrzésben érintett Az alágazatban működő vállalkozások (gazdasági társaságok, 
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ügyféli kör: egyéni vállalkozók) 

Ellenőrzési időszak: 2020. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. október-november 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés és iratvizsgálat 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az ellenőrzendő időszakban hatályos jogszabályi előírások szerinti 

feltételek ellenőrzése. az ITM által meghatározott szempontok 

szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 
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5. Földhivatali Főosztály 

 

1. Ellenőrzés tárgya: TakarNet ellenőrzés 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a 

továbbiakban: Inytv.) 72-75. §, 

valamint 79. § 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Az Inytv. és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletben 

(továbbiakban: Inytv. Vhr.) meghatározott felhasználók. 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzést megelőző egyéves időszakból 1-2 hónap 

lekérdezéseinek ellenőrzése. Amennyiben a felhasználás 

jogszerűtlen, utóellenőrzés keretében hosszabb időszakot is ellenőriz 

az ingatlanügyi hatóság. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. II. félév 2021. november 30-i határnappal 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbekérés  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A felhasználó felelőssége a digitális igazolványok, illetve az 

igazolványokhoz tartozó jelszómegőrzése a jogosulatlan 

hozzáféréstől; 

A számítógépen vezetett ingatlan nyilvántartásból lekérdezett adatok 

elektronikus formában történő tárolása csak a vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelelően lehetséges; 

Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi rendszereken 

esetlegesen eltárolt tulajdoni lapok tartalmához, illetve az abból 

származó adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá; 

Amennyiben a lekérdezett adatokat külső adathordozón tárolják, 

gondoskodni kell azok jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről; 

A felhasználóval létesített bármilyen jogviszony keretében a 

szolgáltatáshoz, avagy a lekérdezett adatokhoz hozzáféréssel 

rendelkező személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályi előírások 

és szerződéses kikötések betartására. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

földhivatali osztályok 

 

2. Ellenőrzés tárgya: A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek 

ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

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

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 

szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

A Fétv. 44/A. § alapján, a biztonsági okmányt kezelő közjegyzők, 

ügyvédek vagy az adott szervezetnél működő jogtanácsos 

(felhasználó) 

Ellenőrzési időszak: az ellenőrzést megelőző egy éves időszak 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. II. félév 2021. november 30-i határnappal 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 
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Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A biztonsági okmányok kezelésével összefüggő nyilvántartási, 
jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolására 
vonatkozó előírások, valamint a biztonsági okmányokra vonatkozó 
megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségek 
ellenőrzése. 
Biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, 
visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségek megsértése 
(jogsértés megállapítása). 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

földhivatali osztályok 

 

3. Ellenőrzés tárgya: A termőföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és 

mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 5. § (5) 

bekezdése 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Földhasználók 

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

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. májustól októberig folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, utóellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

 a termőföld hasznosítása művelési ágának megfelelően 

történik-e, 

 a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások 

betartása mellett a földhasználó gondoskodik-e a terület 

gyommentes állapotban tartásáról, 

 az engedélyezett más célú hasznosítás megkezdéséig a 

földhasználó betartja-e a hasznosítási kötelezettségét 

(ideiglenes hasznosítás), 

 a fentieken túl szakmailag indokolt még ellenőrizni, hogy a 

természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartási adatbázis 

tartalma egyezőséget mutat-e, eltérés esetén kell-e hatósági 

intézkedéseket foganatosítani, 

 fel kell tárni az engedély nélküli más célú hasznosítást, 

 ellenőrizni indokolt a más célú hasznosítás megszüntetését, 

 ellenőrizni indokolt, hogy a más célú hasznosítás 

megkezdésének napját az igénybevevő előzetesen 

bejelentette-e az ingatlanügyi hatóságnak, 

 ellenőrizni indokolt az időleges más célú hasznosításra 

kiadott engedély lejárta után a termőföld eredeti állapotba 

történő helyreállítását, 

 ellenőrizni indokolt a termőföld engedély nélküli más célú 

hasznosítása esetén elrendelt eredeti állapot helyreállítását, 

 lehetőség szerint fel kell mérni az újrahasznosítást igénylő, 

arra alkalmas területeket, 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

földhivatali osztályok 
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4. Ellenőrzés tárgya: A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény (Éltv.) 

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 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

földhasználók 

Ellenőrzési időszak: Tárgyév július 1-től a vegetációs időszak végéig folyamatosan 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

vegetációs időszak végéig folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés kiértesítés nélkül, szemrevételezéssel, mérések 

végzésével; 

ellenőrzés bejelentésre (PIR, PBR) 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

célirányos feltárás bejelentésekre támaszkodva, 

a parlagfűvel veszélyeztetett területek ellenőrzése 

a vonatkozó jogszabályok illetve eljárásrend alapján. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

földhivatali osztályok 

 

5. Ellenőrzés tárgya: 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 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.)  

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Földhasználók 

Ellenőrzési időszak: az ellenőrzést megelőző teljes időszak 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés az ügyfél előzetes értesítése mellett (szükség 

esetén a földmérési szakterület bevonása mellett) 

a megállapított földvédelmi járulék és bírság befizetésének 

ellenőrzése a számlázó rendszer segítségével (szükség szerint a 

pénzügyi főosztállyal együtt) 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

 a termőföld felhasználása az előzetesen kiadott engedéllyel 

összhangban történt-e (a felhasználás célja, földrészleten 

belüli elhelyezkedése, az igénybe vett terület nagysága), 

 az engedélyes a más célú hasznosítás megkezdésének 

időpontját előzetesen bejelentette-e, 

 a más célú hasznosítás engedélyezésével egyidejűleg 

megállapított földvédelmi járulék megfizetése 

 határidőre megtörtént-e, 



69 

 engedély nélküli más célú hasznosítás esetén a helyszínen 

ellenőrizni kell, hogy az eredeti állapot helyreállítása 

megtörtént-e, 

 engedély nélküli más célú hasznosításkor (mind az utólagos 

engedély, mind az eredeti állapot helyreállítása esetén) 

vizsgálni szükséges, hogy a határozatokban megállapított 

földvédelmi járulék és bírság határidőre megfizetésre került-e 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

földhivatali osztályok 

 

6. Ellenőrzés tárgya: A művelési ág változás bejelentésére vonatkozó kötelezettség 

teljesítésének ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Földhasználók 

Ellenőrzési időszak: folyamatosan, ill. határszemle keretében 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés az ügyfél előzetes értesítése mellett (szükség 

esetén a földmérési szakterület bevonása mellett) 

a megállapított földvédelmi járulék és bírság befizetésének 

ellenőrzése a számlázó rendszer segítségével (szükség szerint a 

pénzügyi főosztállyal együtt) 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

 a termőföld ingatlan-nyilvántartási adatok és a természetbeni 

állapot egyezik-e 

 az engedélyhez kötött művelési ág változás esetében a 

szükséges engedély rendelkezésre állt-e 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

földhivatali osztályok 

 

7. Ellenőrzés tárgya: A földhasználat bejelentésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

földhasználók 

Ellenőrzési időszak: az ellenőrzést megelőző teljes időszak 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: informatikai leválogatással 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a földet használók bejelentési kötelezettségüknek eleget tesznek-e 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

földhivatali osztályok 
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8 Ellenőrzés tárgya: Földmérési szakfelügyeleti ellenőrzés 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről a 
földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, 
valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. 
(IV.29.) VM rendelet 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

A földhivatali osztályok és a földmérő vállalkozások 

Ellenőrzési időszak: 2018 - 2020. év, továbbá a 2021. év ellenőrzés megkezdéséig 

terjedő időszaka 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos negyedéves ütemezésben 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás kérése, térinformatikai 

rendszerben kezelt térkép megtekintése, illetve webes felületen 

elhelyezett térképek ellenőrzése az internet felhasználásával. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Jogszabályok szabványok, szakmai szabályzatok betartásának 

ellenőrzése. Egy földhivatali osztályon legalább évente célellenőrzés 

tartása, figyelembe véve az AM Főosztálya által meghatározott 

szempontokat: 

 az állami alapadatokat tartalmazó térképek, illetve digitális 

térképi adatállományok, térinformatikai rendszerek 

geometriai alapját képező térképi adatállományok 

származásának ellenőrzése, 

 az önkormányzatok, közműszolgáltatók térinformatikai 

rendszerében tárolt térképi adatok kezelése és hozzáférési 

jogosultság ellenőrzése, 

 külső felhasználó felé állami alapadatokat érintő 

adatszolgáltatás ellenőrzése, 

 az állami térképi adatbázis használatára vonatkozó 

jogszabályok betartása, 

 az állami alapadatokat felhasználó, kezelő, szolgáltató cégek 

és társaságok jogszerű adatfelhasználását biztosító okiratok 

ellenőrzése. Az ellenőrzés tárgy többek között: az állami 

alapadatok igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének 

igazolása, adatszolgáltatóval kötött adatfelhasználási 

megállapodás, éves adatfelhasználási díj fizetésének 

igazolása, állami alapadatok felett tulajdonosi jogokat 

gyakorló Agrárminisztérium engedélye stb., 

 a földmérési és térképészeti tevékenység végzésére 

vonatkozó jogosultság, illetve a tevékenységhez kapcsolódó 

jogszabályi előírások betartása, a vonatkozó nyilvántartások 

vezetésének ellenőrzése [A földmérési és térképészeti 

tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (továbbiakban: 

Fttv.) 28. §, Korm. rendelet. 42. § (3) bekezdés.], 

 az ingatlan-nyilvántartási és az egyéb célú földmérési 

munkák munkarészeinek a készítőre vonatkozó tíz évig tartó 

megőrzési kötelezettség betartásának ellenőrzése [Fttv. 31. 

§ (4) bekezdése]. 
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Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Földhivatali Osztály 1. 
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6. Hatósági Főosztály 

 

1. Ellenőrzés tárgya: A kereskedelmi igazgatási feladatok ellátásának ellenőrzése. 

Ennek körében vizsgálandó: 

a) Nyilvántartás-vezetési kötelezettség ellenőrzése 

b) Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 

nyilvántartásba vételére irányuló eljárások ellenőrzése 

c) Működési engedélyezési hatósági ügyek ellenőrzése 

d) Üzleteket érintő ellenőrzések 

e) Mozgóboltokat érintő ellenőrzések 

f) Vásárokat, piacokat, helyi termelői piacokat érintő eljárások 

ellenőrzése 

g) Az üzlet bezárásáról, a tevékenység megtiltásról szóló 

határozatok vizsgálata 

h) Az eljárási határidők betartásának vizsgálata 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a kereskedelmi 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rendelet, valamint a vásárokról, a piacokról, és a 

bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

A megyében lévő települési önkormányzatok 10%-a (járásszékhely, 

város és közös hivatal is legyen bevonva) 

Ellenőrzési időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31. (2020. év) 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. január 1. - 2021. december 31. 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, adat- és információkérés, iratellenőrzés, 

nyilvántartás áttekintése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Kiemelten vizsgáljuk a jogszabályi előírások megtartását, a 

kereskedelmi igazgatási feladatok magas szakmai színvonalon 

történő elvégzését. Kiemelt szempontként értékelendő a 

kormányhivatal és a kereskedelmi hatóságok közötti kapcsolattartás 

hatékony módon történő, gyors megvalósulása. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya 

 

2. Ellenőrzés tárgya: A jegyzői hatáskörbe tartozó szálláshely-szolgáltatási  

tevékenység ellenőrzése, a szabálytalanságok szankcionálása 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 40. § (5) 

bekezdése 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

megyénként legalább 1 járásszékhely és 1 település 

Ellenőrzési időszak: 2019.01.01.- 2020.11.10-ig tartó időszakban lezárt eljárások 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év II-III. negyedév 
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Ellenőrzés eszközei: adat- és információgyűjtés, iratellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az ellenőrzés az eljárásban rejlő integritási, de különösen a 

korrupciós kockázatok feltárására irányul a vonatkozó jogszabályok 

és szervezeti igazgatási eszközök figyelembevételével, az eljárás 

anyagi és eljárásjogi szabályszerűségének vizsgálatán keresztül. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya 

 

3. Ellenőrzés tárgya:  Az önkormányzati adóhatóság által hozott határozatok 

 jogszerűségének ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 24. § a) 

pontja  

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Az ellenőrzése kiválasztott önkormányzatok között megyei jogú 

városnak, három városnak és hat községnek kell lennie. 

Ellenőrzési időszak: 2020. január 1-je és az ellenőrzés időpontja közt kiadott határozatok 

vizsgálata 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. január 1. - 2021. december 31. 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbekérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az önkormányzati adóhatóság adóigazgatási eljárása tekintetében 

vizsgálni kell, hogy az önkormányzati adóhatóság határozatai  

a) jogszerű döntést tartalmaznak-e, valamint 

b) megfelelnek-e a határozatokra irányadó formai és tartalmi 

követelményeknek. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya 

 

4. Ellenőrzés tárgya: A birtokvédelmi eljárások során meghozott határozatok  

végrehajtására irányuló eljárások 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 44. § (1) 

bekezdés b) pontjában 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Heves Megye valamennyi jegyzője 

Ellenőrzési időszak: 2020. év 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. I. félév 

Ellenőrzés eszközei: Előzetes adatkérés alapján az ügyiratok teljes vagy szúrópróbaszerű 

ellenőrzése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

I. fokú hatósági eljárások törvényességi ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya 

 

5. Ellenőrzés tárgya: Lakcím érvénytelenné nyilvánításával kapcsolatos eljárások 
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Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 42. §-a 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Heves Megye valamennyi járási hivatala 

Ellenőrzési időszak: 2020. január 1. – 2021. június 30. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. II. félév 

Ellenőrzés eszközei: Előzetes adatkérés alapján az ügyiratok teljes vagy szúrópróbaszerű 

ellenőrzése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

megfelelő alkalmazásának ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya 

 

6. Ellenőrzés tárgya: A fenntartói tevékenység törvényességének ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 34. § (2) 

bekezdés 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 
- Esélytér Intézményfenntartó 

 (Európai Üzleti Gimnázium vonatkozásában) 

- Konventuális Ferences Minorita Rend 

(Szent Hedvig Kollégium vonatkozásában) 

- Egri Főegyházmegye 

(Érseki Szent József Kollégium vonatkozásában) 

Ellenőrzési időszak: 2020/2021. tanév 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 
Az ellenőrzés kezdő időpontja: 2021. január 15. 

Az ellenőrzés befejezésének időpontja: 2021. február 26. 

Ellenőrzés eszközei: Dokumentumellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-ában foglaltak alapján 

meghatározott szempontok 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya 

 

7. Ellenőrzés tárgya: A fenntartói tevékenység törvényességének ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 34. § (2) 

bekezdés 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

- „Az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért” 

Alapítvány 

 (Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Technikum 

és Szakképző Iskola 



75 

 vonatkozásában) 

- A Szent Orsolya Rend Római Uniójának Magyar Orsolyita 

Közössége 

(Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium vonatkozásában) 

- Duett Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Kft. 

(Líra Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásában) 

Ellenőrzési időszak: 2020/2021. tanév 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzés kezdő időpontja: 2021. február 1. 

Az ellenőrzés befejezésének időpontja: 2021. március 15. 

Ellenőrzés eszközei: Dokumentumellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-ában foglaltak alapján 

meghatározott szempontok 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya 

 

8. Ellenőrzés tárgya: A fenntartói tevékenység törvényességének ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 34. § (2) 

bekezdés 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

- Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 

(Ferences Rendi Autista Segítő Központ, Gyógypedagógiai, 

Konduktív Pedagógiai Nevelési-Oktatási Intézmény, Általános Iskola, 

Fogyatékos Személyek Otthona, Gondozóháza, Lakóotthona és 

Nappali Ellátása vonatkozásában) 

- SZÍNKÉP Alapítvány 

(Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásában) 

- Hibó Tamás Művészeti Alapítvány 

(Cogito Általános Művelődési Központ vonatkozásában) 

Ellenőrzési időszak: 2020/2021. tanév 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzés kezdő időpontja: 2021. március 1. 

Az ellenőrzés befejezésének időpontja: 2021. április 12. 

Ellenőrzés eszközei: Dokumentumellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-ában foglaltak alapján 

meghatározott szempontok 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya 

 

9. Ellenőrzés tárgya: A fenntartói tevékenység törvényességének ellenőrzése. 

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/%21KIR_Intezmenykereso/Fenntarto/Index/39010448
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/%21KIR_Intezmenykereso/Fenntarto/Index/39010448
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Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 34. § (2) 

bekezdés 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

- Egri Főegyházmegye 

(Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú 

Művészeti Iskola vonatkozásában) 

- Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága 

(Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola vonatkozásában) 

- Tiszáninneni Református Egyházkerület 

(Eötvös József Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola vonatkozásában) 

Ellenőrzési időszak: 2020/2021. tanév 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzés kezdő időpontja: 2021. április 1. 

Az ellenőrzés befejezésének időpontja: 2021. május 17. 

Ellenőrzés eszközei: Dokumentumellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-ában foglaltak alapján 

meghatározott szempontok 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya 

 

10. Ellenőrzés tárgya: A fenntartói tevékenység törvényességének ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 34. § (2) 

bekezdés 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

- Egri Főegyházmegye 

(II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola, Óvoda vonatkozásában) 

- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány 

(Máltai Óvoda és Általános Iskola vonatkozásában) 

- ZFH A Jövő Nemzedékéért Közhasznú Alapítvány 

(ZFH Óvoda vonatkozásában) 

Ellenőrzési időszak: 2021/2022. tanév 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzés kezdő időpontja: 2021. szeptember 1. 

Az ellenőrzés befejezésének időpontja: 2021. október 15. 

Ellenőrzés eszközei: Dokumentumellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-ában foglaltak alapján 

meghatározott szempontok 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya 
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11. Ellenőrzés tárgya: A fenntartói tevékenység törvényességének ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 34. § (2) 

bekezdés 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

- Egri Főegyházmegye 

(IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

vonatkozásában) 

- Egri Főegyházmegye 

(Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásában) 

- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 

(Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda 

vonatkozásában) 

- Matura Alapítvány 

(Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, 

Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző iskola 

vonatkozásában) 

Ellenőrzési időszak: 2021/2022. tanév 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzés kezdő időpontja: 2021. október 1. 

Az ellenőrzés befejezésének időpontja: 2021. november 15. 

Ellenőrzés eszközei: Dokumentumellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-ában foglaltak alapján 

meghatározott szempontok 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya 

 

12. Ellenőrzés tárgya: A köznevelési intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő 

működésének vizsgálata. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 79. § (2) 

bekezdés 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

- Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 

- Hatvani 5. Számú Általános Iskola 

- Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

- Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

- Országh Kristóf Általános Iskola 

- Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Ellenőrzési időszak: 2021/2022. tanév 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Az ellenőrzés kezdő időpontja: 2021. november 1. 

Az ellenőrzés befejezésének időpontja: 2021. december 31. 

Ellenőrzés eszközei: Dokumentumellenőrzés, helyszíni ellenőrzés 
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Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján meghatározott szempontok 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya 

 

13. Ellenőrzés tárgya: A családi otthonteremtési kedvezmény igénybe vétele jogszerűségének 

vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet - az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet - a használt lakás vásárlásához, 

bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

családi otthonteremtési kedvezményt igénylő ügyfelek 

Ellenőrzési időszak: 2020.01.01-2020.12.31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: adategyeztetés, iratbekérés, helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az Újcsokr. 17.§-a és a Hcsokr. 14. §. (3) bekezdés b) pontja szerinti 

nyilatkozatok tartalmi megfelelőségének vizsgálata a lakástámogatási 

informatikai szakrendszer, valamint a hatósági és bírósági eljárások 

kapcsolódó adataival. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztálya 

 

14. Ellenőrzés tárgya: A gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezésének felülvizsgálatával 

összefüggő gyámhatósági gyakorlat különös tekintettel a 

kapcsolattartás szabályozásával, a gyermek törvényes képviseletével 

és az általános védelmi intézkedéssel összefüggő szabályok 

betartására.  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021. évi országos hatósági 

ellenőrzési terve (célvizsgálat). 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Heves megyei székhelyű gyámügyi feladatkörben eljáró valamennyi 

járási hivatal. 

 

Ellenőrzési időszak: 2020. január 1.- 2020. december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év II. – III. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: Adat- és szöveges értékelés bekérése. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

EMMI által meghatározott szempontok szerint. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya  

 

15. Ellenőrzés tárgya: A kiskorú, valamint a cselekvőképességet érintő gondnokság alá 

helyezett személy vagyoni ügyével, a számadási kötelezettség 
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17. Ellenőrzés tárgya: A veszélyhelyzet ideje alatt esedékessé vált felülvizsgálatok 

veszélyhelyzet megszűnését követő lefolytatásának ellenőrzése.  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021. évi országos hatósági 

ellenőrzési terve. 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Heves megyei székhelyű szociális feladatkörben eljáró valamennyi 

járási hivatal. 

Ellenőrzési időszak: 2020. március 11.- 2020. augusztus 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I. - II. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: Adatkérés, iratbekérés, szükség esetén helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

EMMI által meghatározott szempontok szerint. 

teljesítésével összefüggő gyámhatósági eljárások gyakorlata. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021. évi országos hatósági 

ellenőrzési terve (célvizsgálat). 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Heves megyei székhelyű gyámügyi feladatkörben eljáró valamennyi 

járási hivatal. 

Ellenőrzési időszak: 2020. január 1.- 2020. december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év III. – IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: Adat- és szöveges értékelés bekérése. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

EMMI által meghatározott szempontok szerint.  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 

16. Ellenőrzés tárgya: A gyermekek otthongondozási díjára vonatkozó szabályozás 

érvényesülésének vizsgálata, különös tekintettel a felülvizsgálatok 

teljes körű lefolytatásának ellenőrzésére. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021. évi országos hatósági 

ellenőrzési terve. 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Heves megyei székhelyű szociális feladatkörben eljáró valamennyi 

járási hivatal. 

Ellenőrzési időszak: 2019. január 1.- 2020. december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I. - II. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: Adatkérés, iratbekérés, szükség esetén helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

EMMI által meghatározott szempontok szerint.  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 
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Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 

 

18.  Ellenőrzés tárgya: A veszélyhelyzet alatt helyszíni szakértői vizsgálat nélkül 

megállapított ápolási díj és gyermekek otthongondozási díja 

tekintetében a veszélyhelyzet megszűnését követően az ellátásra 

való jogosultságok felülvizsgálata teljes körűen megtörtént-e. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021. évi országos hatósági 

ellenőrzési terve. 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Heves megyei székhelyű szociális feladatkörben eljáró valamennyi 

járási hivatal. 

Ellenőrzési időszak: 2020. március 11.- 2020. augusztus 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I. - II. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: Adatkérés, iratbekérés, szükség esetén helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

EMMI által meghatározott szempontok szerint. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 

 

19.  Ellenőrzés tárgya: Gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység 2021. évi rendes 

ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 

és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. 

(X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés a) pontja 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

2021. évben ellenőrzött gyermekvédelmi szolgáltatók  

(15 engedélyes ellenőrzése az 1. sz. melléklet szerint) 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatos 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I. - IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, adat- és információkérés, iratellenőrzés. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az ellenőrzendő időszakban hatályos jogszabályi előírások szerinti 

tárgyi feltételek, működési feltételek, személyi feltételek és 

módszertan szerinti szakmai feltételek ellenőrzése.  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 

 

20.  Ellenőrzés tárgya: A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység 2021. évi rendes 

ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az ellátotti jogok 

érvényesülésére.  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 

és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. 

(X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése b) pontja 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021. évi országos hatósági 

ellenőrzési terve.  

Ellenőrzéssel érintett 2021. évben ellenőrzött gyermekjóléti szolgáltatók  
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ügyféli kör: (33 engedélyes ellenőrzése az 1. sz. melléklet szerint) 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatos 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I. - IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, adat- és információkérés, iratellenőrzés. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az ellenőrzendő időszakban hatályos jogszabályi előírások szerinti 

tárgyi feltételek, működési feltételek, személyi feltételek és 

módszertan szerinti szakmai feltételek ellenőrzése. 

EMMI által meghatározott szempont szerint. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 

 

21.  Ellenőrzés tárgya: A szociális és gyermekjóléti szolgáltató tevékenység 2021. évi 

rendes ellenőrzése keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az 

ellátotti jogok érvényesülésére.  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 

és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. 

(X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése d) pontja alapján 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021. évi országos hatósági 

ellenőrzési terve.  

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

2021. évben ellenőrzött szociális és gyermekjóléti szolgáltatók  

(83 engedélyes ellenőrzése az 1. sz. melléklet szerint) 

Ellenőrzési időszak: 2021. évben folyamatos 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I. - IV. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: Helyszíni ellenőrzés, adat- és információkérés, iratellenőrzés. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Az ellenőrzendő időszakban hatályos jogszabályi előírások szerinti 

tárgyi feltételek, működési feltételek, személyi feltételek és 

módszertan szerinti szakmai feltételek ellenőrzése. 

EMMI által meghatározott szempont szerint. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 

 

22.  Ellenőrzés tárgya: A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró járási hivatalok, 

valamint a jegyzői gyámhatóságok gyámhatósági ügyekkel 

kapcsolatos hatósági tevékenységének ellenőrzése.  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, 

valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 

331/2006. (XII.23.) kormányrendelet 13. § a) pontja és 14. § (1) 

bekezdése. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021. évi országos 

hatósági ellenőrzési terve. 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

27 jegyzői gyámhatóság 

2 járási hivatal (2. sz. melléklet szerint)  

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés tervezett időpontja és az azt megelőző négy éves 

időszak. 
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Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. év I. - III. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: Irat- és adatbekérés, szabályzatok vizsgálata, helyi rendeletek 

megtekintése, szükség szerint az ügyiratok helyszíni vizsgálata.  

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A jegyzői gyámhatóság és a járási hivatal hatáskörébe tartozó 

eljárások vizsgálata, anyagi és eljárásjogi szabályok  

 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 
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7. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

 

1. Ellenőrzés tárgya: hulladékgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

2012. évi CLXXXV. tv.  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

hulladékgazdálkodók 

Ellenőrzési időszak: 2021 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021 I-IV negyedév 

Ellenőrzés eszközei: adatszolgáltatás és engedélyben foglaltak ellenőrzése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályoknak való 

megfelelés ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Környezetvédelmi Osztály 

 

2. Ellenőrzés tárgya: zaj- és rezgésvédelem kötelezések  

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

 
284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

zajvédelmi követelményekkel érintett ügyfelek 

Ellenőrzési időszak: 2021  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021 I-IV negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbekérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

zajvédelemmel kapcsolatos jogszabályoknak való megfelelés 

ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Környezetvédelmi Osztály 
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8. Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

 

1. Ellenőrzés tárgya: Közúti és telephelyi ellenőrzések során az engedélyezett tevékenység 

végzéséhez szükséges feltételek meglététének, és a tevékenység 

végzésének az ellenőrzése. 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

1988. évi I. törvény 382/2016. (XII.02.) Korm. rendelet 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

Jármű fenntartó vállalkozások, közúti közlekedési szolgáltatók, 

műszaki vizsgáló állomások, alkatrész forgalmazók, eredetiség 

vizsgálók, járműbontók 

Ellenőrzési időszak: Az ellenőrzés tervezett időpontja és az azt megelőző egy év. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

Folyamatosan a 2021. év folyamán. 

Ellenőrzés eszközei: A tevékenység végzésének helyszíni és utólagos ellenőrzése 

telephelyen, közúton és az informatikai rendszerekben. 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

A tevékenység végzéséhez szükséges feltételek meglétének, és a 

szabályok betartásának az ellenőrzése. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Közlekedési Osztály 

 

2. Ellenőrzés tárgya: Az online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. január 1. – december 31. 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: weboldal tartalmának ellenőrzése, az oldal mentése, próbavásárlás 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés, a fogyasztói jogok 

érvényesülése, a vállalkozás kötelezettségeinek betartása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

3. Ellenőrzés tárgya: Az interneten kapható „csodát ígérő termékeket” értékesítő 

webáruházak ellenőrzése  

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. január 1. – december 31. 
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Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: weboldal tartalmának ellenőrzése, az oldal mentése, próbavásárlás 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a termékek minőségi és biztonsági szempontú ellenőrzése  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

4. Ellenőrzés tárgya: Kuponos vásárlások ellenőrzése a hagyományos és az online 

kereskedelmi forgalomban 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. március 29. – november 30. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. március 29. – november 30. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: weboldal tartalmának ellenőrzése, az oldal mentése, próbavásárlás 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a kuponkedvezmény valódisága, érvényesíthetősége 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

5. Ellenőrzés tárgya: Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység 

ellenőrzése 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. január 1. – december 31. 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, termékbemutatón elhangzottak, illetve a 
honlaptartalom vizsgálata 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

új jelenségek, ügyfélszolgálatok vizsgálata,  

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

6. Ellenőrzés tárgya: Kereskedelmi egységek általános fogyasztóvédelmi ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  
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Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. január 1. – december 31. 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, próbavásárlás 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

ártájékoztatás ellenőrzése, vásárlók könyvének ellenőrzése, nyitva 

tartás ellenőrzése, a vállalkozás kötelezettségeinek betartása 

 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

7. Ellenőrzés tárgya: A fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése a húsvéti ünnep idején 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. március 8. – április 5. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. március 8. – április 5. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, próbavásárlás 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés, a fogyasztói jogok 

érvényesülése, a vállalkozás kötelezettségeinek betartása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

8. Ellenőrzés tárgya: A kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek nyári ellenőrzése 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. június 1. – szeptember 30.  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. június 1. – szeptember 30. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, próbavásárlás 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

vendéglátóipari egységek ellenőrzése, rendezvényekre kitelepült 

egységek ellenőrzése, személyszállító szolgáltatás ellenőrzése 

 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 
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9. Ellenőrzés tárgya: Fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése a karácsonyi ünnep idején 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. november 29. – december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. november 29. – december 31.között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, próbavásárlás 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés, a fogyasztói jogok 

érvényesülése, a vállalkozás kötelezettségeinek betartása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

10. Ellenőrzés tárgya: Fenntarthatósággal kapcsolatos kereskedelmi gyakorlatok 

ellenőrzése a hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban 

(zöld állítások) 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. április 26. – szeptember 30. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. április 26. – szeptember 30. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: honlaptartalom ellenőrzése, próbavásárlás 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

csomagolásmentes (zero waste), újrahasznosított termékeket árusító 

és környezetbarát termékeket árusító üzletek és webáruházak 

ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

11. Ellenőrzés tárgya: A fiatalkorúak védelme érdekében  a dohányzás, illetve az 

alkoholfogyasztás visszaszorítását szolgáló jogszabályi 

rendelkezések érvényesülésének ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. január 1. – december 31. 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, próbavásárlás 
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Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

12. Ellenőrzés tárgya: A szavatossági és jótállási igények intézésének átfogó ellenőrzése a 

hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. január 1. – december 31. 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: weboldal tartalmának ellenőrzése, az oldal mentése, próbavásárlás 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés, a fogyasztói jogok 

érvényesülése, a vállalkozás kötelezettségeinek betartása, a 2021. 

január 1-től hatályos új szabályok ellenőrzése, a javító, karbantartó 

szolgáltatások ellenőrzése 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

13. Ellenőrzés tárgya: A használtautók értékesítésének fogyasztóvédelmi szempontú 

ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. március 16. – szeptember 10. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. március 16. – szeptember 10. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, fogyasztói panaszok vizsgálata 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés, a fogyasztói jogok 

érvényesülése, a vállalkozás kötelezettségeinek betartása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

14. Ellenőrzés tárgya: Az elektronikus hírközlési szolgáltatók és a közszolgáltatók telefonos 

eléréssel működtetett ügyfélszolgálatainak és weboldalainak 

ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság 
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Ellenőrzési időszak: 2021. március 1. – július 30. 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. március 1. – július 30. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: iratbekérés, weboldal tartalmának ellenőrzése 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés, a fogyasztói jogok 

érvényesülése, a szolgálatatók kötelezettségeinek betartása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

15. Ellenőrzés tárgya: Az elektronikus hírközlési szolgáltatók és a közszolgáltatók 

panaszkezelésének vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság 

Ellenőrzési időszak: 2021. június 1. – november 12. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. június 1. – november 12. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: iratbekérés, nyilatkozatkérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a panaszkezelés szabályszerűsége 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

16. Ellenőrzés tárgya: Bekötési vízmérők hitelesítési cseréjének vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság 

Ellenőrzési időszak: 2021. február 15. – szeptember 10. 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. február 15. – szeptember 10. között folyamatos 

 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbekérés, nyilatkozatkérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

megfelelés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

17. Ellenőrzés tárgya: A hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban megtalálható 

játékok egész éven át tartó, laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 

ellenőrzése 
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Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

 
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. január 11. – december 31. 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. január 11. – december 31. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályi, minőségi és biztonsági előírásoknak való 

megfelelés 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

18. Ellenőrzés tárgya: A hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban megtalálható 

villamossági termékek egész éven át tartó, laboratóriumi vizsgálattal 

egybekötött ellenőrzése  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. febuár 1. – december 31. 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. febuár 1. – december 31. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályi, minőségi és biztonsági előírásoknak való 

megfelelés 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

19. Ellenőrzés tárgya: A hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban megtalálható 

FFP és egyszerű szájmaszkok piacfelügyeleti ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. január 11. – október 29. 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. január 11. – október 29. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályi, minőségi és biztonsági előírásoknak való 

megfelelés 

Ellenőrzést végző Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
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szervezeti egység: Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

20. Ellenőrzés tárgya: Állandó és utazó vidámparkok üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti 

ellenőrzése  

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. április 12. – szeptember 30. 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. április 12. – szeptember 30. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbekérés, nyilatkozatkérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályi, minőségi és biztonsági előírásoknak való 

megfelelés 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

21. Ellenőrzés tárgya: Kalandparkok üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. május 3. – október 31. 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. május 3. – október 31. között folyamatos 

 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbekérés, nyilatkozatkérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályi, minőségi és biztonsági előírásoknak való 

megfelelés 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

22. Ellenőrzés tárgya: Szabadtéri kondiparkok és via ferráták (mászóösvények) üzemeltetési 

feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

 
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. április 1. – május 31.  

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. április 1. – május 31. között folyamatos 
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Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbekérés, nyilatkozatkérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályi, minőségi és biztonsági előírásoknak való 

megfelelés 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

23. Ellenőrzés tárgya: Aquaparkok üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése  

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. május 17. – július 9. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. május 17. – július 9. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbekérés, nyilatkozatkérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályi, minőségi és biztonsági előírásoknak való 

megfelelés 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

24. Ellenőrzés tárgya: A nyári gyermektáborokban működő szórakoztatási célú berendezések 

üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. június 15. – augusztus 27. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. június 15. – augusztus 27. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbekérés, nyilatkozatkérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályi, minőségi és biztonsági előírásoknak való 

megfelelés 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

25. Ellenőrzés tárgya: A játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti 

elellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

önkormányzat, gazdasági társaság 

Ellenőrzési időszak: 2021. április 5. – október 29. 

 



93 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. április 5. – október 29. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, iratbekérés, nyilatkozatkérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályi, minőségi és biztonsági előírásoknak való 

megfelelés 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

26. Ellenőrzés tárgya: A hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban megtalálható 

gyerekgondozási cikkek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 

piacfelügyeleti ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. március 2. – május 28. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. március 2. – május 28. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályi, minőségi és biztonsági előírásoknak való 

megfelelés 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

27. Ellenőrzés tárgya: Csecsemő és kisgyermek ruházati termékek laboratóriumi vizsgálattal 

egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

 
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. szeptember 13. – november 5. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. szeptember 13. – november 5. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályi, minőségi és biztonsági előírásoknak való 

megfelelés 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

28. Ellenőrzés tárgya: Iskolaszerek laboratóriumi vizsgálata 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  
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Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. június 8. – augusztus 13.  

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. június 8. – augusztus 13. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályi, minőségi és biztonsági előírásoknak való 

megfelelés 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

29. Ellenőrzés tárgya: Építési termékek piacfelügyeleti ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. február 1. –november 26. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. február 1. –november 26. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, dokumentumkérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályi, minőségi és biztonsági előírásoknak való 

megfelelés 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

30. Ellenőrzés tárgya: Villamossági termékek energiacímkézésének hagyományos és on-line 

kereskedelmi forgalomban történő piacfelügyeleti ellenőrzése 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. április 19. – május 21. 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. április 19. – május 21. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, dokumentumkérés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályi, minőségi előírásoknak, szabványoknak való 

megfelelés 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

31. Ellenőrzés tárgya: Főzőlapok teljesítményfelvételének laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 
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piacfelügyeleti ellenőrzése 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. szeptember 6. – október 4. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. szeptember 6. – október 4. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, dokumentumkérés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályi, minőségi előírásoknak, szabványoknak való 

megfelelés 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

32. Ellenőrzés tárgya: Kül- és beltéri díszvilágítási füzérek és karácsonyi villamossági dekorációs 

termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

 
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. október 18. – december 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. október 18. – december 31. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, dokumentumkérés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályi, minőségi előírásoknak, szabványoknak való 

megfelelés 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

33. Ellenőrzés tárgya: Díszvilágítású műfenyőfák laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 

piacfelügyeleti ellenőrzése  

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. október 18. – december 20. 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. október 18. – december 20. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, dokumentumkérés, mintavétel 
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Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályi, minőségi előírásoknak, szabványoknak való 

megfelelés 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

34. Ellenőrzés tárgya: Fényforrások fényáramának és felvett teljesítményének laboratóriumi 

vizsgálattal egybekötött ellenőrzése 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. július 5. – augusztus 1. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. július 5. – augusztus 1. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, dokumentumkérés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a vonatkozó jogszabályi, minőségi előírásoknak, szabványoknak való 

megfelelés 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

35. Ellenőrzés tárgya: Hazai és Safety Gate (RAPEX) termékbiztonsági adatbázisokban 

található veszélyes termékek keresése a hagyományos, valamint az 

online kereskedelemben 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. január 1. – december 31. 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

a veszélyes termék elkobzása 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

36. Ellenőrzés tárgya: Szezonális termékek ellenőrzése a megtévesztő jelölés tükrében 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. március 1. – december 15. 

 



97 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. március 1. – december 15. között folyamatos 

 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

húsvéti sonkák, csokoládék és kalácsok, mikulás csokoládék, 

szaloncukrok, virslik minőségi megfelelősége 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

37. Ellenőrzés tárgya: Kozmetikai termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

 
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. február 10. – április 30. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. február 10. – április 30. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

folyékony alapozók, színezett arckrémek, hennafestékek 

megfelelősége 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

38. Ellenőrzés tárgya: Étrend-kiegészítők laboratóriumi vizsgálata a megtévesztő jelölés 

tükrében 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. szeptember 6. – október 29. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

f2021. szeptember 6. – október 29. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

probiotikus étrend-kiegészítők, vitamin és ásványi anyag tartalmú 

étrend-kiegészítők megfelelősége 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

39. Ellenőrzés tárgya: Univerzális akkumulátortöltők laboratóriumi vizsgálata  

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  
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Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. március 1. – március 26. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. március 1. – március 26. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

megfelelés a minőségi, biztonsági, műszaki előírásoknak, 

szabványoknak 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

40. Ellenőrzés tárgya: 100% pamut tartalmú, gyermek és felnőtt textiltermékek 

laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. január 25. – február 28. 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. január 25. – február 28. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

ágynemű, alsónemű, pizsama, hálóing minőségi megfelelősége 

 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

41. Ellenőrzés tárgya: Napszemüvegek fény és UV áteresztésének laboratóriumi vizsgálata 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. május 3. – május 31. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. május 3. – május 31. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

megfelelés a szabványoknak, a minőségi előírásoknak 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

42. Ellenőrzés tárgya: Galvánelemek veszélyes anyag tartalmának laboratóriumi 

vizsgálattal egybekötött ellenőrzése 
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Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

 
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. szeptember 13. – október 30. 

 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. szeptember 13. – október 30. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

megfelelés a szabványoknak, a minőségi előírásoknak 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

43. Ellenőrzés tárgya: Légnedvesítők (aroma diffúzorok) laboratóriumi vizsgálattal 

egybekötött ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet  

 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

Ellenőrzési időszak: 2021. június 7. – július 2. 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. június 7. – július 2. között folyamatos 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

megfelelés a szabványoknak, a minőségi előírásoknak 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

44. Ellenőrzés tárgya: Forgalmi rend ellenőrzés 

1. közforgalmú vasútvonalon és a kiágazó iparvágányokon lévő 

vasúti átjárókban, 

2. csomópontoknál „útkereszteződéseknél”, gyalogos-

átkelőhelyeknél, 

3. iskolák környékén 

 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 44. § (1) bek. b) 

pont, (2) bek.  

Ellenőrzésben érintett 

ügyféli kör: 

Útkezelők (Magyar Közút Nzt., érintett Önkormányzat, vagy az 

érintett magánút tulajdonosa),  

Vasút üzemeltető 
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Ellenőrzési időszak: 1. 2021. március – április, szeptember – október 

2. 2021. május – június 

3. 2021. július - augusztus 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

1. 2021. március – április, szeptember – október 

2. 2021. május – június 

3. 2021. július - augusztus 

Az ellenőrzés eszközei: Gépjármű, fényképezőgép, mérőeszközök 

Az ellenőrzés 

szempontrendszere: 

Előre meghatározott listapontok alapján. 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztály 
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9. Népegészségügyi Főosztály 

 

1. Ellenőrzés tárgya: kijelölt természetes fürdőhelyek hatósági ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

kijelölt természetes fürdőhelyek üzemeltetői 

Ellenőrzési időszak: az ellenőrzés tervezett időpontja 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. II., III. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 

 

2. Ellenőrzés tárgya: az 50 fő feletti legnagyobb terhelésű zárt és 

100 fő feletti legnagyobb terhelésű nyitott 

szezonálisan üzemelő medencés fürdők hatósági ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

a tárgy szerinti medencés fürdők üzemeltetői 

Ellenőrzési időszak: az ellenőrzés tervezett időpontja és az azt megelőző 1 éves időszak 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. II., III. negyedév 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, laboratóriumi vizsgálat 

Ellenőrzés 

szempontrendszere: 

121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet, 37/1996. (X. 18.) Korm. rendelet 

szerint 

Ellenőrzést végző 

szervezeti egység: 

Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 

 

3. Ellenőrzés tárgya: 1000 m3/nap mennyiségnél nagyobb kapacitású 

és/vagy 5000 főnél nagyobb állandó népességet ellátó, illetve 

egy járás határán átnyúló ivóvízszolgáltató vízműrendszerek 

hatósági ellenőrzése 

Ellenőrzést elrendelő 

jogszabály: 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 

Ellenőrzéssel érintett 

ügyféli kör: 

a tárgy szerinti vízműrendszerek üzemeltetői 

Ellenőrzési időszak: az ellenőrzés időpontja és az azt megelőző 1 éves időszak 

Ellenőrzés tervezett 

időpontja: 

2021. évben folyamatosan 
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