
Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1.
Élelmiszer forgalmazó létesítmények és nem engedélyköteles élelmiszer előállító 

létesítmények élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzése 15 db
2018. év 2018.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

Járási ellenőrzési 

tevékenység 

felülvizsgálata

2.
Engedélyköteles élelmiszer előállító létesítmények élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzése 25 

db
2018. év 2018.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

Járási ellenőrzési 

tevékenység 

felülvizsgálata

3.
Vámuniós- és kínai exportra elfogadott, engedélyköteles élelmiszer előállító létesítmények 

ellenőrzése 2 db
2018. év 2018.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Fogadó ország előírásai alapján

Járási ellenőrzési 

tevékenység 

felülvizsgálata

4. Takarmány előállító, forgalmazó egységek takarmánybiztonsági ellenőrzése  20 db 2018. év 2018.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

Járási ellenőrzési 

tevékenység 

felülvizsgálata

5.
Állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazásának élelmiszerlánc-biztonsági 

ellenőrzése 30 db
2018. év 2018.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

Járási ellenőrzési 

tevékenység 

felülvizsgálata

6.
Állati eredetű melléktermékekkel kapcsolatosan nyilvántartásba vett, engedélyezett 

létesítmények élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzése: 15 db
2018. év 2018.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

Járási ellenőrzési 

tevékenység 

felülvizsgálata

7. Pihentető pont járványvédelmi ellenőrzése 2 db 2018. év 2018.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

Járási ellenőrzési 

tevékenység 

felülvizsgálata

8. Járási állategészségügyi hivatalok  által kiadott TRACES bizonyítványok ellenőrzése 4 db 2018. év 2018.12.31-ig irat ellenőrzés Vonatkozó jogszabályok előírásai alapján
Járási tevékenység 

felülvizsgálata

9. Állattartó telepek ellenőrzése 4 db 2018. év 2018.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

Járási hivatalok 

járványügyi és 

monitoring mintavételi 

gyakorlatának  

felülvizsgálata

10. Vágóhidak, vágópontok állatvédelmi szempontú ellenőrzése 7 db 2018. év 2018.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

11. Ellenőrzési pont (pihentető-állomás) állatvédelmi szempontú ellenőrzése 1 db 2018. év 2018.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

12. Állatkísérleti létesítmény állatvédelmi szempontú ellenőrzése 1 db 2018. év 2018.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

13. Állatszállítmányozó cégek ellenőrzése 3 db 2018. év 2018.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

14. Gyűjtőállomás ellenőrzése 3 db 2018. év 2018.12.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

Zala Megyei Kormányhivatal   2018. évi hatósági ellenőrzési terve                                        

Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Iktatószám:  ZAB/050/349-3/2017.
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Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály átfogó szakmai felügyeleti ellenőrzése 
2018.01.01.-ellenőrzés 

időpontja
2018 .november 15-ig

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, helyszíni 

ellenőrzés, táv-adatszolgáltatás 

útján történő ellenőrzés

valamennyi szakterület vonatkozásában konkrét ügyiratok 

átvizsgálása, törvényességi, eljárásjogi szempontból

2. Lenti Járási Hivatal Földhivatali Osztály átfogó szakmai felügyeleti ellenőrzése 
2018.01.01.-ellenőrzés 

időpontja
2018. november 15-ig

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, helyszíni 

ellenőrzés, táv-adatszolgáltatás 

útján történő ellenőrzés

valamennyi szakterület vonatkozásában konkrét ügyiratok 

átvizsgálása, törvényességi, eljárásjogi szempontból

3. Zalaegerszegi Járási Hivatal Földhivatali Osztály utóvizsgálata
2018.01.01.-ellenőrzés 

időpontja
2018. október 15-ig

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, helyszíni 

ellenőrzés, táv-adatszolgáltatás 

útján történő ellenőrzés

valamennyi szakterület vonatkozásában konkrét ügyiratok 

átvizsgálása, törvényességi, eljárásjogi szempontból

4. Zalaszentgróti Járási Hivatal Földhivatali Osztály utóvizsgálata
2018.01.01.-ellenőrzés 

időpontja
2018.október 15-ig

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, helyszíni 

ellenőrzés, táv-adatszolgáltatás 

útján történő ellenőrzés

valamennyi szakterület vonatkozásában konkrét ügyiratok 

átvizsgálása, törvényességi, eljárásjogi szempontból

5.
A földhasználati nyilvántartás feltöltöttsége érdekében tett intézkedések ellenőrzése 

valamennyi járási hivatal földhivatali osztályánál

2018.01.01.-ellenőrzés 

időpontja
2018 .november 30-ig

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, helyszíni 

ellenőrzés, táv-adatszolgáltatás 

útján történő ellenőrzés

Bejegyzett területnagyság, törlésre kerülő bejegyzések, 

lefedettségi százalék megállapítása és a változás okainak 

felderítése 

6. Földmérési szakfelügyeleti ellenőrzések lefolytatása
2018.01.01.-ellenőrzés 

időpontja
2018. november 15-ig

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés, helyszíni 

ellenőrzés, táv-adatszolgáltatás 

útján történő ellenőrzés

Állami alapadatok felhasználásának, illetve a vonatkozó 

jogszabályok betartásának ellenőrzése, statisztikai célú 

adatgyűjtés, jogosulatlan munkavégzések feltárása

Folyamatos 

mintavételes 

szakfelügyeleti 

ellenőrzése, mely 

kiterjed a földmérési 

jogszabályok, 

szabályzatok és a 

minőségi 

követelmények 

betartásának 

ellenőrzésére.

7. 2018. évi határszemle végrehajtása

Elrendeléstől (2018. 

május) - 2018. október 

15.

2018. október 15-ig helyszíni ellenőrzés

Hasznosítási kötelezettség betartásának ellenőrzése, 

engedély nélküli más célú hasznosítási ügyek felderítése, 

földminősítési mintatérhálózat karbantartása

A megye erdő nélküli 

termőterületének 20%-a

8. Parlagfű mentesség ellenőrzése

2018.07.01.-től a 

vegetációs időszak 

végéig

2018.07.01.-től a vegetációs 

időszak végéig
helyszíni ellenőrzés

Külterületen a parlagfűvel fertőzött területek felderítése, 

tényállás tisztázása, Pir rendszerbe való feltöltés

Részben közös 

ellenőrzés a Növény- és 

Talajvédelmi Osztállyal

Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály
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Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. Biocid termékek jogszerű forgalmazhatóságának ellenőrzése
2018. január 1. - 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatos.  

Helyszíni ellenőrzés
A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 

szóló 528/2012/EU rendelet

A 2018. évben 

esedékes jóváhagyási 

nappal rendelkező 

hatóanyagokat 

tartalmazó biocid 

termékek ellenőrzése 

forgalmazásuk 

jogszerűségének 

tekintetében.

2. Vitamin tartalmú étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése
2018. március 1. - 

szeptember 1.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Laboratóriumi mintavételezés: 

az ellenőrzési időszakban a 

vizsgálatot végző 

laboratóriummal egyeztetett 

időpontban 

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések és a 

432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások 

C-vitamin és D-vitamin 

tartalmú étrend-

kiegészítő 

készítmények 

címkevizsgálata, célzott 

laboratóriumi 

vizsgálatokkal 

kiegészítve. 

3.
Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt célcsoportot képező interneten forgalmazott 

potencianövelő és fogyás elősegítés céljából forgalmazott termékek célzott vizsgálata 

2018. május 1. - 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Laboratóriumi mintavételezés:  

az ellenőrzési időszakban a 

vizsgálatot végző 

laboratóriummal egyeztetett 

időpontban

Mintavétel

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések és a 

432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások 

Egészségügyi állítások 

ellenőrzése, 

gyógyszerhatóanyag 

tartalomra vonatkozóan 

célzott laboratóriumi 

vizsgálatok.                                                        

Elvégzendő 

laboratóriumi 

vizsgálatok: Fogyókúrás 

készítmények 

tekintetében 

szibutramin, fentermin, 

fenolftalein                                                                                                            

Potencianövelő 

készítmények 

tekintetében szildenafil, 

tadalafil, vardenafil  

4.
Időskori makula degenerációs betegségben szenvedőknek szolgáló speciális - gyógyászati 

célra szánt - tápszer  címke, valamint célzott laboratóriumi vizsgálatának elvégzése

2018. március 1. - 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Laboratóriumi mintavételezés: 

az ellenőrzési időszakban a 

vizsgálatot végző 

laboratóriummal egyeztetett 

időpontban 

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet, a speciális 

gyógyászati célra szánt tápszerről szóló 24/2003. (V. 9.) 

EüM rendelet, valamint a 1924/2006/EK rendeletben foglalt 

jelölések

Jelölések, a tápanyag-

összetétel és az 

egészségre vonatkozó 

állítások ellenőrzése, 

laboratóriumi 

vizsgálatokkal 

kiegészítve. 

Elvégzendő 

laboratóriumi 

vizsgálatok: cink, E-

vitamin, C-vitamin 

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
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5.

Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:

- anyatej-helyettesítő tápszer 2018. március 1. - 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Laboratóriumi mintavételezés: 

az ellenőrzési időszakban a 

vizsgálatot végző 

laboratóriummal egyeztetett 

időpontban

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet, az anyatej-helyettesítő 

és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V.14.) 

EüM rendelet, valamint a 1924/2006/EK rendeletben foglalt 

jelölések

Jelölések, és tápanyag-

összetétel ellenőrzése, 

laboratóriumi 

vizsgálatokkal 

kiegészítve. 

Elvégzendő 

laboratóriumi 

vizsgálatok: energia, 

fehérje, zsír, szénhidrát, 

cukor, A-vitamin, vas

6.
Specifikus csoportoknak szánt  élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:

- csecsemők és kisgyermekek számára készült bébiétel
2018. március 1. - 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Laboratóriumi mintavételezés: 

az ellenőrzési időszakban a 

vizsgálatot végző 

laboratóriummal egyeztetett 

időpontban

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 

36/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet, a csecsemők és 

kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú 

élelmiszerekről és bébiételekről szóló 35/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendeletben foglalt jelölések

Jelölések, és tápanyag-

összetétel ellenőrzése, 

laboratóriumi 

vizsgálatokkal 

kiegészítve. 

Elvégzendő 

laboratóriumi 

vizsgálatok: 

energia, fehérje, 

szénhidrát, zsír, nátrium 

tartalom

7. Bölcsődés korosztály (1-3 éves)  étkezésének  vizsgálata
2018. március 1. - 

szeptember 1.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Laboratóriumi mintavételezés: 

az ellenőrzési időszakban a 

vizsgálatot végző 

laboratóriummal egyeztetett 

időpontban

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben 

foglaltak

Főzőkonyhával 

üzemelő bölcsőde egy 

napi étkeztetésének (2 

fő- és 2 kisétkezés)  

sótartalom (Na alapon), 

energia, nettó tömeg 

meghatározása 

laboratóriumi 

vizsgálattal

8.
Óvodai és általános iskolai közétkeztetés szúrópróbaszerű táplálkozás-egészségügyi 

vizsgálata

2018. március 1. - 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben 

foglaltak

Megyei sajátosságokat 

figyelembe véve óvodai 

és/vagy általános 

iskolai háromszori 

étkeztetés 1 élelmezési 

napjának vizsgálata 

tápanyagszámítással, 

laboratóriumi 

vizsgálattal kiegészítve.

9. Jogerős határozattal kitiltott étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése

2018. március 1. - 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Helyszíni ellenőrzés, internetes 

honlap ellenőrzése

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

rendeletben foglaltak

Kereskedelmi 

forgalomból jogerős 

határozattal kitiltott 

étrend-kiegészítő 

készítmények 

ellenőrzése

10. Az OGYÉI által megküldött kifogásolt notifikációs igazolások kivizsgálása

2018. március 1. - 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

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

rendeletben foglaltak

Az OGYÉI által 

megküldött kifogásolt 

notifikációs igazolások 

kivizsgálása, a 

szükséges 

intézkedések megtétele
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11. Iskolabüfék és élelmiszer árusító automaták ellenőrzése
2018. március 1. - 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Helyszíni ellenőrzés

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak, valamint a 

népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. 

törvényben foglaltak      

Iskolabüfékben és 

oktatási intézmények 

területén üzemelő 

élelmiszer árusító 

automatákban 

forgalmazott csomagolt 

élelmiszerek 

ellenőrzése a nevelési-

oktatási intézmények 

működéséről és a 

köznevelési 

intézmények 

névhasználatáról szóló 

20/2012.(VIII.31.) EMMI 

rendeletben foglaltak, 

valamint a 

népegészségügyi 

termékadóról szóló 

2011. évi CIII. 

törvényben foglaltak 

figyelembe vételével.        

12. Nemdohányzók védelmében történő hatósági ellenőrzés
2018. május 15. -

szeptember 15.

Az ellenőrzési időszakban 

folyamatosan
Munkaidőn túli helyszíni ellenőrzés

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól  

szóló 1999. évi XLII. törvény  előírásai

A szórakoztató és 

vendéglátóipari 

egységek munkaidőn 

túli vizsgálata a nem 

kijelölt dohányzóhelyen 

történő dohánytermék 

és az e-cigaretta 

fogyasztás 

tekintetében.     

13. Egészségügyben vagy iparban használt lézerekkel kapcsolatos ellenőrzés 
2018. január 1. -  

december 31.

Az ellenőrzési időszakban 

folyamatosan 
Helyszíni ellenőrzés

A munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás 

expozícióira vonatkozó minimális egészségi és biztonsági 

követelményekről szóló 22/2010. (V.7.) EüM rendelet

A munkavállalókat érő 

mesterséges optikai 

sugárzás expozícióira 

vonatkozó minimális 

egészségi és biztonsági 

követelményekről szóló 

22/2010.(V.7.) EüM 

rendeletben foglaltak 

végrehajtásának 

ellenőrzése az 

illetékességi területén 

megyénként legalább 5 

lézert alkalmazó 

munkahelyen, 

megyénként 1-1 

egységnél helyszíni 

műszeres méréssel 

kiegészítve. 
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14. A természetes fürdőhelyekkel, fürdővizekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése
2018. május 1. - 

november 15.

Az  ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Laboratóriumi mintavételezés

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, 

valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és 

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

Az üzemeltetni kívánt 

természetes 

fürdőhelyek helyszíni 

ellenőrzése, az 

ütemterv szerinti 

önellenőrzői 

laboratóriumi 

vízminőségi vizsgálatok 

elvégzésének 

ellenőrzése és a 

hatósági laboratóriumi 

vízminőségi vizsgálatok 

elvégzése, továbbá a 

nyilvánosság 

bevonásával és 

tájékoztatásával 

kapcsolatos jelentés 

küldése

15. A szezonálisan üzemelő medencés fürdőkkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése

2018. május 1. - 

szeptember 5.

Az  ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Laboratóriumi mintavételezés

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM 

rendelet

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

rendelet szerinti 

hatósági ellenőrzések, 

hatósági vízminőség 

vizsgálatok végzése, 

valamint a szezon előtti 

és a szezonzáró 

jelentések küldése

16. Egészségügyi intézmények Legionellával kapcsolatos ellenőrzése

2018. március 1. - 

október 31.

Az  ellenőrzési időszakban 

folyamatosan Helyszíni ellenőrzés 

A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő 

közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó 

közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI 

rendelet 

Egészségügyi 

intézmények 49/2015. 

(XI. 6.) EMMI rendelet 

szerinti ellenőrzése. Az 

ellenőrzés során 

különös figyelmet kell 

fordítani a 49/2015. (XI. 

6.) EMMI rendelet 

szerinti 

kockázatbecslési 

dokumentációra és a 

Legionella-csíraszám 

meghatározása 

érdekében végzett 

monitoring vizsgálatok 

számára és azok 

eredményeire, továbbá 

az intézmény 

üzemeltetőjének ezen 

dokumentumok alapján 

tett intézkedéseinek 

megfelelőségére.
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17. Arc-testpakolás,  vagy arcmaszk  kozmetikai termékek nehézfém tartalmának ellenőrzése

2018. március 1.  - 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan  

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

A adott termékkör 

ellenőrzése a 

jogszabályi 

előírásoknak való 

megfelelés 

szempontjából, 

laborvizsgálattal 

kiegészítve.

Kiemelten 

ellenőrizendő:

- CPNP bejelentés

- címke

- nehézfém tartalom

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

2018. március 1.  - 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan  

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

A adott termékkör 

ellenőrzése a 

jogszabályi 

előírásoknak való 

megfelelés 

szempontjából, 

laborvizsgálattal 

kiegészítve.

Kiemelten 

ellenőrizendő:

- CPNP bejelentés

- címke

- pH mérés

19. Leöblítendő kozmetikai termékek Methylisothiazolonone /MI/ tartalmának ellenőrzése
2018. március 1.  - 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan  

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

A adott termékkör 

ellenőrzése a 

jogszabályi 

előírásoknak való 

megfelelés 

szempontjából, 

laborvizsgálattal 

kiegészítve.

Kiemelten 

ellenőrizendő:

- CPNP bejelentés

- címke

- Methylisothiazolonone 

/MI/  tartalom
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20. Tartósítószermentes feliratos kozmetikai termékek tartósítószer tartalmának ellenőrzése
2018. március 1.  - 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan  

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

A adott termékkör 

ellenőrzése a 

jogszabályi 

előírásoknak való 

megfelelés 

szempontjából, 

laborvizsgálattal 

kiegészítve.

Kiemelten 

ellenőrizendő:

- CPNP bejelentés

- címke

- metil-, etil-, butil-, 

propil-, izobutil-, 

izopropil parabén 

tartalom

- 

Methylchloroisothiazolin

one-

Methylisothiazolinone 

/MCI/,  

Methylisothiazolinone 

/MI/ tartalom

- Benzoesav, 

Szalicilsav, Szorbinsav 

tartalom

fenoxiethanol, 

fenoxipropán tartalom

21. Napozószer kozmetikai termékek Benzofenon-3 tartalma

2018. március 1.  - 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan  

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

A adott termékkör 

ellenőrzése a 

jogszabályi 

előírásoknak való 

megfelelés 

szempontjából, 

laborvizsgálattal 

kiegészítve.

Kiemelten 

ellenőrizendő:

- CPNP bejelentés

- címke

- Benzofenon-3 tartalom
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22. Részvétel az "Anyagok az árucikkekben" (SiA) kísérleti ellenőrzési projektben

2018. január 1. - június 

30. 

Az  ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.

Laboratóriumi mintavételezés

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló, az 

Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete

Az "Anyagok az 

árucikkekben" projekt 

az árucikkek 

előállítóinak és 

importőreinek, valamint 

szállítóinak két fő 

kötelezettségére 

fókuszál. A projekt 

keretében egyrészről az 

árucikkekben lévő 

SVHC-k (különös 

aggodalomra okot adó 

anyagok) 

bejelentésének (7. cikk 

(2) bekezdés), másrészt 

az árucikkekben lévő 

SVHC-khoz kapcsolódó 

információátadási 

kötelezettségnek (33. 

cikk) az ellenőrzése 

történik.

23.
Részvétel a Forum REF-6 egységes végrehajtási projektben: a veszélyes keverékek CLP 

szerinti ellenőrzése

2018. március 1. - 

november 15. 

Kiegészítő feladathoz 

tartozó ellenőrzési 

időszak: 2018. január 1-

től 2018. december 31.

Az  ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.
Helyszíni ellenőrzés

A veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 

szóló, az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU 

rendelete

A „Forum REF-6” 

egységes végrehajtási 

projekt a veszélyes 

keverékek előállítóinak 

(továbbfelhasználók), 

importőreinek valamint 

forgalmazóinak 

osztályozási, címkézési 

és csomagolási 

kötelezettségeire 

fókuszál. A projekt 

keretében általános és 

– bizonyos 

termékcsoportokra 

vonatkozóan - egyedi 

CLP kötelezettségek 

ellenőrzése is történik.  

A REF-6 projekt 

kötelező, fő modulja 

szerinti ellenőrzés 

szükséges.

A választható 

modulok közül a D 

modul kitöltése, ha 

alkalmazható:

A projekt során 

bármilyen veszélyes 

keverék vizsgálható, 

ugyanakkor biocid 

termékek szállítóinál az 

ellenőrzés az 

általánosan 

ellenőrizendő 

kötelezettségek mellett 

biocidokra vonatkozó 
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24.
Folyékony mosószer gélkapszulák külső csomagolásának ellenőrzése az 1297/2014/EU 

bizottsági rendelet követelményeinek való megfelelés vonatkozásában lakossági 

forgalomba kerülő mosószerek esetén

2018. március 1. - 

november 15. 

Az  ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.
Helyszíni ellenőrzés

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről 

és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos 

fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő 

módosításáról szóló, a Bizottság 1297/2014/EU rendelete

A veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete

A 2016. évi kiemelt 

munkatervi feladat 

folytatásaként, 

összhangban az uniós 

szintű ellenőrzésekkel, 

célszerűvé vált a 

gélkapszulák 

címkézének és 

csomogolásának 

ismételt ellenőrzése. 

25.
A fekvőbeteg ellátó intézményekben működő  központi sterilizáló egységekben, illetve a 

fekvőbeteg szakellátás területén sterilizálási tevékenységet végző dolgozók szakmai 

képzettségének felmérése

2018. február 01. - 

december 31.

Az  ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.
Kérdőíves felmérés

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) 

ESZCSM rendelet

A kérdőív 2018. januárjában kerül kiküldésre.

A fekvőbeteg ellátó 

intézményekben 

működő  központi 

sterilizáló egységekben 

a vezetők,  valamint a 

dolgozók 

végzettségének, illetve 

a fekvőbeteg 

szakellátás területén 

sterilizálási 

tevékenységet végző 

dolgozók szakmai 

végzettségének 

felmérése

26. Hűtőtároló kapacitás felmérése
2018. február 01. - 

december 31.

Kérdőíves felmérés:

2018. február 01. - 2018. 

április 30.  

Helyszíni ellenőrzés: 

2018. május 01. - 2018. 

december 31.

Kérdőíves felmérés, 

helyszíni ellenőrzés 
A kérdőív a későbbiekben kerül kiküldésre.

Az életkorhoz kötött 

védőoltásokat végző 

egészségügyi 

szolgáltatók hűtőtároló 

kapacitásának 

felmérése kérdőív 

segítségével, illetve 

helyszíni ellenőrzés 

lefolytatásával 

27. AFP surveillance megerősítése
2018. március 01. - 

augusztus 31.

Az  ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.
Helyszíni ellenőrzés 

A 18/1998. (VI.3.) NM rendelet és az 1/2014. (I.16.) EMMI 

rendelet AFP-re vonatkozó előírásai 

A megerősített AFP 

surveillance keretében 

érkező heti jelentések 

validálása a jelentésre 

kötelezett fekvőbeteg 

intézmények helyszíni 

ellenőrzésével

28.
Az otthoni szakápolási szolgálatok ápolásszakmai, személyi, tárgyi, szakmai környezeti 

feltételeinek, valamint szakmai tevékenységének ellenőrzése

2018.  január 1.  - 

december 31.

2018. január 1. - február 28.: 

ellenőrzés előkészítése; 

2018. március 1. - november 

30.: ellenőrzések lefolytatása; 

2018. december 1. - december 

31.: ellenőrzések 

eredményeinek 

összefoglalása

Helyszíni ellenőrzés lefolytatása a 

járási egészségügyi igazgatási 

munkatárs, a járási ápolási 

szakfelügyelet bevonásával

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

valamint az OTFHÁT által később összeállításra kerülő 

jegyzőkönyv minta és kitöltési segédlet 

A 60/2003. (X.20.) 

ESzCsM rendeletben 

előírt minimumfeltételek 

teljesítésének, a 

szakmai tevékenység 

megfelelőségének 

ellenőrzése. 
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29.
Az otthoni hospice ellátás ápolásszakmai, személyi, tárgyi, szakmai környezeti feltételeinek, 

valamint a szakmai tevékenységének ellenőrzése 

2018.  január 1.  - 

december 31.

2018. január 1. - február 28.: 

ellenőrzés előkészítése; 

2018. március 1. - november 

30.: ellenőrzések lefolytatása; 

2018. december 1.- december 

31.: ellenőrzések 

eredményeinek 

összefoglalása

Helyszíni ellenőrzés lefolytatása a 

járási egészségügyi igazgatási 

munkatárs, a járási ápolási 

szakfelügyelet bevonásával

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

valamint az OTFHÁT EMMI által később összeállításra 

kerülő jegyzőkönyv minta és kitöltési segédlet 

A 60/2003. (X.20.) 

ESzCsM rendeletben 

előírt minimumfeltételek 

teljesítésének, a 

szakmai tevékenység 

megfelelőségének 

ellenőrzése. 

30. Fekvőbeteg ellátó osztályokon az ápolási dokumetáció vezetésének ellenőrzése
2018. március 01.- 2018. 

december 31.
Folyamatos helyszíni ellenőrzés

A 60/2003. ESZCSM rendelet 3. számú mellékletlében 

meghatározott minimum követelmények ellenőrzése az OTH 

által kiadott egységes szempontrendszer alapján.

31.

Fekvőbeteg ellátó osztályokon a decubitus prevenció és kezelés, a betegmegfigyelés, a gyógyszerelés 

és infúziós terápia, centrális és perifériás érkatéter gondozás és a transzfúziós tevékenység 

ellenőrzése.

2018. március 01.- 2018. 

december 31.
Folyamatos helyszíni ellenőrzés

A 60/2003. ESZCSM rendelet 3. számú mellékletlében 

meghatározott minimum követelmények ellenőrzése az OTH 

által kiadott egységes szempontrendszer alapján.
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Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. Munkahelyteremtő támogatások beruházási kötelezettségének vizsgálata 2018. I. negyedév Heti ütemezés
Helyszíni ellenőrzés; iratbemutatás 

kérése

a hatósági szerződésben rögzített beruházás 

megvalósításának jogszerűségi, szabályszerűségi 

vizsgálata

2. Bérgarancia támogatások ellenőrzése 2018.01.01-2018.12.31 Heti ütemezés Iratbemutatás, adatszolgáltatás
a kérelemben igényelt támogatás jogszerűségének 

vizsgálata

a kérelem benyújtását 

követően, de a 

határozat hozatal előtt 

folytatandó le az 

ellenőrzés

3. GINOP, TOP projektek keretében nyújtott támogatások ellenőrzése 2018.01.01-2018.12.31 Heti ütemezés

Helyszíni ellenőrzés; iratbemutatás 

kérése, adatszolgáltatás, hatósági 

online adatbázis használata

a kérelemben igényelt támogatás jogszerűségének, 

szabályszerűségének és hatékonyságának vizsgálata

4.
Közfoglalkoztatási programok keretében megítélt pénzügyi támogatások felhasználása 

szabályszerűségének és hatékonyságának kontrollja

2017.01.01 - 

2018.12.31

Havi ellenőrzési terv alapján - 

az országos programok 

tekintetésben a teljes évben, a 

hosszabb idejű 

közfoglalkoztatási programok 

esetében elsősorban a I-II. 

negyedévben, egyedi 

engedélyezésű programok 

esetében elsősorban az 

engedélyezés és a befejezés 

negyedévében

Helyszíni ellenőrzés; iratbemutatás 

kérése

A közfoglalkoztatás eszközrendszerének és 

eredményeinek elemzése, a közfoglalkoztatási programok 

működtetésének vizsgálata; nyilvántartások vizsgálata, 

elszámolásokhoz benyújtott számlák, bizonylatok 

ellenőrzése

5.
Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével, nyugdíjbiztosítási nyilvántartások adatai 

megbízhatóságával kapcsolatos átfogó ellenőrzések
2012.12.01-2016.12.31 2018.01.01-2018.06.30

Helyszíni ellenőrzés, egyéb 

tájékoztatás kéréssel megvalósuló 

ellenőrzés, adatszolgáltatás, 

iratbemutatás

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek területi 

szakellenőrzési feladatainak ellátásához, valamint a 

nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásával összefüggő 

adatkezeléshez kiadott módszertani útmutatójában és a 

Magyar Államkincstár Központi Nyugdíjbiztosítási Szerve 

2018. évi hatósági ellenőrzési tervében meghatározottak

Tervezett ellenőrzési 

szám 3 db

6.
Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével, nyugdíjbiztosítási nyilvántartások adatai 

megbízhatóságával kapcsolatos átfogó ellenőrzések
2012.12.01-2016.12.31 2018.07.01-2018.12.31

Helyszíni ellenőrzés, egyéb 

tájékoztatás kéréssel megvalósuló 

ellenőrzés, adatszolgáltatás, 

iratbemutatás

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek területi 

szakellenőrzési feladatainak ellátásához, valamint a 

nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásával összefüggő 

adatkezeléshez kiadott módszertani útmutatójában és a 

Magyar Államkincstár Központi Nyugdíjbiztosítási Szerve 

2018. évi hatósági ellenőrzési tervében meghatározottak

Tervezett ellenőrzési 

szám 3 db

Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

Foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Szakterület
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7.

A nyugellátások megállapításához, adategyeztetési eljárásokhoz szükséges jövedelmi és 

biztosításban töltött idők beszerzésével, ellenőrzésével, valamint végelszámolási és 

felszámolási eljárásokkal és a visszamenőleges adatszolgáltatások teljesítésével 

kapcsolatos ellenőrzések lefolytatása

megkeresésekben 

foglaltak alapján, illetve 

a nyugdíjváromány 

időszaka

2018.01.01-2018.12.31

Helyszíni ellenőrzés, egyéb 

tájékoztatás kéréssel megvalósuló 

ellenőrzés, adatszolgáltatás, 

iratbemutatás

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek területi 

szakellenőrzési feladatainak ellátásához, valamint a 

nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásával összefüggő 

adatkezeléshez kiadott módszertani útmutatójában és az 

ONYF 2018. évi hatósági ellenőrzési tervében 

meghatározottak

Korábbi évek statisztikai 

adatai alapján: 3500 db

8.
Avius Kft.

Nagykanizsa, Csengery u. 113. Adószám: 12790715-2-20 (átfogó)

2014.02.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. január helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

9.

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola

Újfehértó, Eötvös út 25.

Adószám: 18294152-1-15 (átfogó)

2013.01.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. január helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

Illetékességből, 

megkeresésre induló  

ellenőrzés

10.

FMVas Kft.

Zalaegerszeg, Bánya u. 4/A

Adószám: 11350062-2-20 (átfogó)

2014.05.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. január helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

11.

„H és H Kávéház” Bt. „v.a.”

Gyenesdiás, Faludi u. 73.

Adószám: 22331832-2-20 (téma)

2013.01.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. január helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

12.

„Kozibal” Bt. „f.a.”

Zalaegerszeg, Mártírok útja 31.

Adószám: 27677816-2-20 (téma)

2013.01.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. január helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

13.

Femat Hungária Kft.

Csesztreg, Ady u. 49.

Adószám: 11352552-2-20 (átfogó)

2014.04.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. február helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

14.

Kőnig KKT.

Semjénháza, Ady u. 85.

Adószám: 27662348-2-20 (átfogó)

2014.04.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. február helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

15.

Kolping Támogató Szolgálat – Zalaegerszeg

Zalaegerszeg, Pais Dezső u. 2.

Adószám: 18968581-1-20 (átfogó)

2014.03.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. február helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

16.

Tutti Soldi Kft. „f.a.”

Keszthely, Árnyas u. 10.

Adószám: 14444812-2-20 (téma)

2013.02.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. február helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

17.

Edelmann Hungary Packaging Zrt.

Zalaegerszeg, Fuvar u. 21.

Adószám: 13091909-2-20 (átfogó)

2014.05.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. március helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

18.

KOLPING Hotel Kft.

Alsópáhok, Fő u. 120.

Adószám: 11354884-2-20 (átfogó)

2014.05.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. március helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

Egészségbiztosítási Szakterület
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19.

HONEYWELL Hőtechnikai Kft.

Nagykanizsa, Dózsa u. 147.

Adószám: 10517961-2-20 (átfogó)

2014.05.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. március helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

20.

Zalaerdő Zrt.

Nagykanizsa, Múzeum tér 6.

Adószám: 11345178-2-20 (átfogó)

2017.08.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. március helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

21.

Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.

Zalaegerszeg, Balatoni út 8.

Adószám: 11354286-2-20 (átfogó)

2014.07.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. április helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

22.

Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ

Lenti, Kossuth út 10.

Adószám: 18214181-1-20 (átfogó)

2014.09.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. április helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

23.

Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény

Magyarszerdahely, Újnéppuszta 9.

Adószám: 15432821-2-20 (átfogó)

2014.01.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. április helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

24.

WHC Kft.

Nagypáli, 030/2. hrsz.

Adószám: 13773160-2-20 (átfogó)

2014.10.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. április helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

25.

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Szolnok, Boldog Sándor István krt.4

Adószám: 15308469-2-16 (átfogó)

2014.01.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. május helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

Illetékességből, 

megkeresésre induló  

ellenőrzés

26.

"KEHIDA-THERMÁL" Kft.

Kehidakustány, Kossuth u. 62.

Adószám: 10496941-2-20 (átfogó)

2014.09.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. május helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

27.

MÁK ZM. Ig. OEP Finanszírozási Intézmények

Zalaegerszeg, Virág B. u. 5/A.

Adószám: 15999717-1-20 (átfogó)

2014.10.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. május helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

28.

Lenti Gyógyfürdő Kft.

Lenti, Táncsics M. u. 2/A. 

Adószám: 11937355-2-20 (téma)

2017.09.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. május helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

29.

Zalakerámia Zrt.

Tófej, Rákóczi  út 44.

Adószám: 10576500-2-20 (átfogó)

2014.10.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. június helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

30.

Schunk Carbon Technology Kft.

Csesztreg, Ady u. 49.

Adószám: 10965096-2-20 (átfogó)

2014.11.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. június helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

31.

ZM.Szent Rafael Kórház

Zalaegerszeg, Zrinyi út 1.

Adószám: 15432742-2-20 (átfogó)

2014.11.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. június helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint
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32.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.

Nagykanizsa, Petőfi u. 5.

Adószám: 22326852-2-20 (átfogó)

2014.11.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. június helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

33.

RUGET Magyarország Kft.

Nagykanizsa, Raktárház u. 14.

Adószám: 12962903-2-20 (átfogó)

2014.11.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. július helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

34.

Helsa Kft.

Zalaegerszeg, Gazdaság u. 48.

Adószám: 11345848-2-20 (átfogó)

2014.12.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. július helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

35.

Kanizsai Dorottya Kórház

Nagykanizsa, Szekeres u. 2-8.

Adószám: 15433750-2-20 (átfogó)

2015.01.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. július helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

36.

Windoor Design Ker. és Szolg. Kft.

Zalaegerszeg, Hegyalja út 38. 2/11.

Adószám: 13082152-2-20 (téma)

2013.07.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. július helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

37.

E.M.E. Kft.

Nagykanizsa, Csengery u. 119.

Adószám: 11535197-2-20 (átfogó)

2015.01.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. augusztus helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

38.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.

Adószám: 15323888-2-03 (átfogó)

2014.01.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. augusztus helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

Illetékességből, 

megkeresésre induló  

ellenőrzés

39.

KVA Villamosipari és Ker. Kft.

Zalaegerszeg, Rákóczi u. 45.

Adószám: 12634172-2-20 (téma)

2013.08.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. augusztus helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

40.

Hydrocomp Kft.

Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/A

Adószám: 11344304-2-20 (átfogó)

2015.01.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. szeptember helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

41.

Kanizsa Sprint Kft.

Sormás, Ipartelep u. 1/a.

Adószám: 11345233-2-20 (átfogó)

2015.01.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. szeptember helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

42.

Aggteleki Nemzeti Park

Jósvafő, Tengerszem oldal 1.

Adószám: 15323857-2-05 (átfogó)

2014.06.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. szeptember helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

Illetékességből, 

megkeresésre induló  

ellenőrzés

43.

Trendo-Bútor Bútorgyártó és Értékesítő Kft. 

Pölöske, Béla-major

Adószám: 12611119-2-20 (téma)

2013.09.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. szeptember helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

44.

LÉSZ Kft.

Zalaegerszeg, Kert. u. 39.

Adószám: 10711732-2-20 (átfogó)

2015.02.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. október helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint
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45.

Észak-magyarországyi Vízügyi Igazgatóság

Miskolc, Vörösmarty u. 77.

Adószám: 15308445-2-05 (átfogó)

2014.06.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. október helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

Illetékességből, 

megkeresésre induló  

ellenőrzés

46.

West Hungary Textil Kft.

Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós út 44.

Adószám: 13217244-2-20 (átfogó)

2015.03.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. október helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

47.

Klimatrend Hungary Kft.

Zalaegerszeg, Kaszaházi út 32.

Adószám: 11359607-2-20 (téma)

2013.10.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. október helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

48.

Gránit Gyógyfürdő Zrt.

Zalakaros, Thermál u. 4.

Adószám: 11341019-2-20 (átfogó)

2015.03.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. november helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

49.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Eger, Sánc u. 6.

Adószám: 15323864-2-10 (átfogó)

2014.03.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. november helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

Illetékességből, 

megkeresésre induló  

ellenőrzés

50.

Metaplus Kft.

Nagykanizsa, Szeghalmi Bálint u. 1. 

Adószám: 12712636-2-20 (téma)

2013.11.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. november helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

51.

Égenföld-Tüskevár Kft.

Sármellék, Felszabadulás u. 054/2. hrsz.

Adószám: 14000168-2-20 (átfogó)

2015.05.01-től 

ellenőrzés 

megkezdését 

megelőző hó utolsó 

napjáig

2018. december helyszíni ellenőrzés
19/2013. OEP Szabályzat és a felettes hatóság 

iránymutatása szerint

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. 

Helyi adó igazgatás és gépjárműadó ügyintézés, valamint a Ákr. hatályosulás ellenőrzése a 

Nagyrécsei  Közös Önkományzati Hivatalban, 

az Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatalban, a Lovászi Közös Önkormányzati 

Hivatalban, Alsópáhok Közös Önkormányzati Hivatalban

2017.01.01.-

ellenőrzést megelőző 

hónap vége

I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

2. 

Kereskedelmi hatósági tevékenység, valamint a Ákr. hatályosulás ellenőrzése  a Nagyrécsei  

Közös Önkományzati Hivatalban, a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatalban, a Lovászi 

Közös Önkormányzati Hivatalban, Alsópáhok Közös Önkormányzati Hivatalban

2017.01.01.-

ellenőrzést megelőző 

hónap vége

I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

3. 

Anyakönyvi és lakcímnyilvántartási eljárások, valamint a Ákr. hatályosulás vizsgálata a 

Nagyrécsei  Közös Önkományzati Hivatalban, a Gellénházi Közös Önkormányzati 

Hivatalban, a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalban, Alsópáhok Közös Önkormányzati 

Hivatalban

2017.01.01.-

ellenőrzést megelőző 

hónap vége

I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

4. 
Közlekedési  igazgatási munka ellenőrzése a Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási 

Hivatalában

2017.01.01.-

ellenőrzést megelőző 

hónap vége

I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

5. 
Építéshatósági eljárások jogszerűségének vizsgálata Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

Jegyzőjénél
2016-2017. I. félév

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás (ÉTDR-n 

keresztül) útján történő ellenőrzés 

vonatkozó jogszabályok szerint

Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály
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6. 

Helyi adó igazgatás és gépjárműadó ügyintézés, valamint a Ákr. hatályosulás ellenőrzése a 

Zalaszentiváni Közös Önkományzati Hivatalban, a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati 

Hivatalban, Pákai  Közös Önkormányzati Hivatalban, Pacsai Önkormányzati Hivatalban

2017.01.01.-

ellenőrzést megelőző 

hónap vége

II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

7. 

Kereskedelmi hatósági tevékenység, valamint a Ákr. hatályosulás ellenőrzése  a 

Zalaszentiváni Közös Önkományzati Hivatalban, a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati 

Hivatalban, Pákai  Közös Önkormányzati Hivatalban, Pacsai Önkormányzati Hivatalban

2017.01.01.-

ellenőrzést megelőző 

hónap vége

II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

8. 

Anyakönyvi és lakcímnyilvántartási eljárások, valamint a Ákr.hatályosulás vizsgálata  a 

Zalaszentiváni Közös Önkományzati Hivatalban, a

a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalban, Pákai  Közös Önkormányzati 

Hivatalban, Pacsai Önkormányzati Hivatalban

2017.01.01.-

ellenőrzést megelőző 

hónap vége

II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

9. 
Közlekedési  igazgatási munka ellenőrzése

a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatalában

2017.01.01.-

ellenőrzést megelőző 

hónap vége

II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

10. 
Ákr. hatályosulásának ellenőrzése 

a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatalában

2017.01.01.-

ellenőrzést megelőző 

hónap vége

II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

11. Építéshatósági eljárások jogszerűségének vizsgálata Letenye Város Jegyzőjénél 2016-2017. II. félév

helyszíni ellenőrzés, táv-

adatszolgáltatás (ÉTDR-n 

keresztül) útján történő ellenőrzés 

vonatkozó jogszabályok szerint

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. Valamennyi Járási Hivatal: gondnokság alá helyezés felülvizsgálatának ütemezése 2017. I. félév adatbekérés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

2.
Bagodi Közös Önkormányzati Hivatal : a jegyző gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági 

tevékenysége

2015-2018.
I. félév helyszíni ellenőrzés, iratbekérés vonatkozó jogszabályok szerint

3. "Kék Madár Rendezvényház" - játszóház
2017-2018

I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

4.
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal : a jegyző gyámügyi és gyermekvédelmi 

hatósági tevékenysége
2015-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés, iratbekérés vonatkozó jogszabályok szerint

5.
Semjénháza-i Közös Önkormányzati Hivatal : a jegyző gyámügyi és gyermekvédelmi 

hatósági tevékenysége
2015-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés, iratbekérés vonatkozó jogszabályok szerint

6. Hahót Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

7. Börzönce Község Önkormányzata - szociális étkeztetés 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

8. Fűzvölgy Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

9. Homokkomárom Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

10. Hosszúvölgy Község Önkormányzata - szociális étkeztetés 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

11. Pölöskefő Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

12. Zalaszentbalázs Község Önkormányzata - szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

13. Baktüttös Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

14. Pusztaederics Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

15. Szentkozmadombja Község Önkormányzata - szociális étkeztetés 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

16.
Zalatárnok Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi 

segítségnyújtás
2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

17. Zalabér Község Önkormányzata - szociális étkeztetés 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

18. Zalavég Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

19. Zalaigrice Község Önkormányzata- falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

20.
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ - család-és gyermekjóléti központ és 

szolgálat
2017-2018. I. félév

helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

21.
Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Hóvirág Otthon (Muraszemenye) - 

teljes körű ellátás

2017. január 1.-2018. 

március
I. félév

helyszíni ellenőrzés

iratbevonás, interjú országos hatósági ellenőrzési terv szerint

Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály
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22.
Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Napraforgó Otthon (Zeg.) - teljes 

körű ellátás

2017. január 1.-2018. 

március
I. félév

helyszíni ellenőrzés

iratbevonás, interjú országos hatósági ellenőrzési terv szerint

23. Autisták Védőotthona - teljes körű ellátás
2017. január 1.-2018. 

március
I. félév

helyszíni ellenőrzés

iratbevonás, interjú országos hatósági ellenőrzési terv szerint

24.
Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal - a jegyző gyámügyi és gyermekvédelmi 

hatósági tevékenysége
2015-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés, iratbekérés vonatkozó jogszabályok szerint

25.
Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal:  a jegyző gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági 

tevékenysége
2015-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés, iratbekérés vonatkozó jogszabályok szerint

26. Valamennyi Járási Hivatal : gyermekvédelmi gyám kirendelésének gyakorlata 2017. év I. félév adatbekérés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

27. Kehidakustány Község Önkormányzata - szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

28. Zalaszántó Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

29. Csesztreg Község Önkormányzata - szociális étkeztetés 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

30. Alsószenterzsébet Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

31. Kerkafalva Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

32. Kerkakutas Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

33. Magyarföld Község Önkormányzata - szociális étkeztetés 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

34. Márokföld Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

35. Nemesnép Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

36. Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

37.
Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény - szociális étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása
2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

38.
Zalaegerszegi Gondozási Központ - szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása
2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

39. Idősek Gondozóháza (Zalaegerszeg) - időskorúak gondozóháza 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

40.
Szociális Klub (Zalaegerszeg) - pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek 

nappali ellátása
2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

41. Andráshidai Idősek Klubja - időskorúak nappali ellátása 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

42. Landorhegyi Idősek Klubja - időskorúak nappali ellátása 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

43. Idősek Otthona (Zalaegerszeg) - idősek otthona 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

44.
Csesztreg Község Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálata - család-és 

gyermekjóléti szolgálat
2016-2018. I. félév

helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

45.
Nagykapornaki Közös Önkormányzati Hivatal:  a jegyző gyámügyi és gyermekvédelmi 

hatósági tevékenysége
2015-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés, iratbekérés vonatkozó jogszabályok szerint

46.
Tótszerdahelyi Közös Önkormányzati Hivatal: a jegyző gyámügyi és gyermekvédelmi 

hatósági tevékenysége
2015-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés, iratbekérés vonatkozó jogszabályok szerint

47. Sormás Község Önkormányzata - szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

48. Belezna Község Önkormányzata - szociális étkeztetés 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

49. Liszó Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

50.
Kolping Otthon Alapszolgáltatási Központ (Letenye) - szociális étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása
2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

51. Kolping Idősek Ápoló – Gondozó Otthona (Letenye) - idősek otthona 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

52. Kolping Otthon Letenyei Telephely - idősek otthona 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

53. Kolping Otthon Letenye Szepetneki Telephely - idősek otthona, időskorúak nappali ellátása 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

54.
Becsehelyi Gondozási Központ - szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak 

nappali ellátása
2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

55.
Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény - szociális étkeztetés, idősek otthona, idősek 

gondozóháza, támogató szolgáltatás, fogyatékos személyek nappali ellátása
2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

56. Idősek Klubja I. - szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

57. Idősek Klubja II. - szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

58. Idősek Klubja III. - szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

59. Idősek Klubja IV. - szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint
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60. Idősek Klubja V. - szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

61. Idősek Klubja VI. - szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

62.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat IV. sz. 

lakásotthon-hálózat Lenti Béke utcai 1. számú lakásotthona - otthont nyújtó ellátás, 

utógondozás, utógondozói ellátás

2018. (évenkénti) I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
országos hatósági ellenőrzési terv szerint

63.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat IV. sz. 

lakásotthon-hálózat Lenti Béke utcai 2. számú lakásotthona - otthont nyújtó ellátás, 

utógondozás, utógondozói ellátás

2018. (évenkénti) I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
országos hatósági ellenőrzési terv szerint

64.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat IV. sz. 

lakásotthon-hálózat Lenti Boglárka utcai 1. számú lakásotthona - otthont nyújtó ellátás, 

utógondozás, utógondozói ellátás

2018. (évenkénti) I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
országos hatósági ellenőrzési terv szerint

65.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat IV. sz. 

lakásotthon-hálózat Lenti Boglárka utcai 2. számú lakásotthona - otthont nyújtó ellátás, 

utógondozás, utógondozói ellátás

2018. (évenkénti) I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
országos hatósági ellenőrzési terv szerint

66.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat IV. sz. 

lakásotthon-hálózat Lenti Kinizsi utcai lakásotthona - otthont nyújtó ellátás, utógondozás, 

utógondozói ellátás

2018. (évenkénti) I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
országos hatósági ellenőrzési terv szerint

67.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat I. sz. 

lakásotthon-hálózat Zalaegerszeg Patkó utcai lakásotthon -otthont nyújtó ellátás, 

utógondozás, utógondozói ellátás 

2018. (évenkénti) I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
országos hatósági ellenőrzési terv szerint

68.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat I. sz. 

lakásotthon-hálózat Zalaszentlászló Rákóczi utcai lakásotthon - otthont nyújtó ellátás, 

utógondozás, utógondozói ellátás

2018. (évenkénti) I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
országos hatósági ellenőrzési terv szerint

69.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat I. sz. 

lakásotthon-hálózat Zalaszentlászló Hunyadi utcai lakásotthon - otthont nyújtó ellátás, 

utógondozás, utógondozói ellátás

2018. (évenkénti) I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
országos hatósági ellenőrzési terv szerint

70.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat I.sz. 

lakásotthon-hálózat 1. számú különleges lakásotthona - otthont nyújtó ellátás, utógondozás, 

utógondozói ellátás

2018. (évenkénti) I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
országos hatósági ellenőrzési terv szerint

71.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat I.sz. 

lakásotthon-hálózat 2. számú különleges lakásotthona- otthont nyújtó ellátás, utógondozás, 

utógondozói ellátás

2018. (évenkénti) I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
országos hatósági ellenőrzési terv szerint

72.
Óhidi Közös Önkormányzati Hivatal:  a jegyző gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági 

tevékenysége
2015-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés, iratbekérés vonatkozó jogszabályok szerint

73.
Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatal - a jegyző gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági 

tevékenysége
2015-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés, iratbekérés vonatkozó jogszabályok szerint

74. Iklódbördőce Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

75. Nova Község Önkormányzata - szociális étkeztetés 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

76.
Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja (Zalaegerszeg) - népkonyha, nappali 

melegedő, utcai szociális munka, éjjeli menedék, átmeneti szállás
2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

77.
Támasz Alapszolgáltatási Intézmény - szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása
2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

78. Idősek Klubja Baktüttös (Támasz) - időskorúak nappali ellátása 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

79. Idősek Klubja Becsvölgye (Támasz) - időskorúak nappali ellátása 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

80. Idősek Klubja Pókaszepetk (Támasz) - időskorúak nappali ellátása 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

81. Idősek Klubja Pusztaederics (Támasz) - időskorúak nappali ellátása 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

82. Idősek Klubja Pusztaszentlászló (Támasz) - időskorúak nappali ellátása 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

83. Idősek Klubja Zalaistvánd (Támasz) - időskorúak nappali ellátása 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

84. Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány (Keszthely) - népkonyha, nappali melegedő 2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

85.
Idősek Klubja (Nagybakónak) - szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak 

nappali ellátása
2016-2018. I. félév helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

86. Micimackó Bölcsőde Bagod 2017-2018. I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

87. Egyesített Bölcsőde Nagykanizsa Belvárosi  Bóbita Bölcsőde 2017-2018. I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

88. Egyesített Bölcsőde Nagykanizsa Meseház Bölcsőde 2017-2018. I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

89. Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Tipegő Bölcsőde 2017-2018. I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

90. Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Űrhajós Bölcsőde 2017-2018. I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint
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91.
Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

Zalaegerszegi Gyermekotthona - otthont nyújtó ellátás, utógondozás, utógondozói ellátás
2018. évenkénti I. félév

helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
országos hatósági ellenőrzési terv szerint

92.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

zalaegerszegi gyermekotthona külső férőhelyei - utógondozás

utógondozói ellátás 

2018. évenkénti I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
országos hatósági ellenőrzési terv szerint

93.
Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

Nagykanizsai Gyermekotthona - otthont nyújtó ellátás, utógondozás, utógondozói ellátás
2018. I. félév

helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

94.
Valamennyi települési önkormányzat jegyzője - szünidei gyermekétkeztetésről 

valótájékoztatási kötelezettség
2017. I. félév adatbekérés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

95.
Valamennyi települési önkormányzat jegyzője - RGYK-ra való jogosultság megállapítsáára 

vonatkozó jsz-ok érvényesülése
2017. I. félév adatbekérés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

96. Tündérkert Családi Bölcsőde és Játszóház - családi bölcsőde 2017-2018. I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

97. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület  Mazsola Családi Bölcsőde - családi bölcsőde 2017-2018. I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

98. Magyar Máltai Szeretetszolgálat - családi bölcsőde 2017-2018. I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

99.

Sokszínvilág Képességfejlesztő és Foglalkoztató Családi Bölcsőde Játszóház -családi 

bölcsőde, játszóház 2017-2018. I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

100. Cseri Pagony Családi Bölcsőde 1. sz. - családi bölcsőde 2017-2018. I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

101. Cseri Pagony Családi Bölcsőde 2. sz. - családi bölcsőde 2017-2018. I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

102. Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona Zalaegerszeg - családok átmeneti otthona 2017-2018. I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

103. Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona Nagykanizsa - családok átmeneti otthona 2017-2018. I. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

104.

Valamennyi Járási Hivatal - Egészségügyi szolg-ra való jogosultságra von. jsz-i előírások 

érvényesülése 2017. I. félév

iratbekérés,

helyszíni ellenőrzés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

105. Szentpéterfölde Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

106. Valkonya Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

107. Zalabaksa Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

108. Kálócfa Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

109. Kerkabarabás Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

110. Pórszombat Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

111. Szilvágy Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

112. Hagyárosbörönd Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

113. Ozmánbük Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

114. Nemesrádó Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

115. Tilaj Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

116. Ligetfalva Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

117.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

Nevelőszülői hálózata- otthont nyújtó ellátás, utógondozás, utógondozói ellátás 2018. évenkénti II. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

118. Valamennyi Járási Hivatal: a gyermek külföldi tartózkodási helyének kijelölése 2017. II. félév iratbekérés országos hatósági ellenőrzési terv szerint

119.
Cserszegtomaji Közös Önkormányzati Hivatal: a jegyző gyámügyi és gyermekvédelmi 

hatósági tevékenysége
2015-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés, iratbekérés vonatkozó jogszabályok szerint

120.
Nagykanizsai Polgármesteri Hivata: a jegyző gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági 

tevékenysége
2015-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés, iratbekérés vonatkozó jogszabályok szerint

121.
Keszthelyi Járási Hivatal : gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenység 

jogszerűségének ellenőrzése
2015-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés, iratbekérés vonatkozó jogszabályok szerint

122. Keszthelyi Járási Hivatal : szociális haósági tevékenység jogszerűségének ellenőrzése 2015-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés, iratbekérés vonatkozó jogszabályok szerint

123. Lenti Járási Hivatal: szociális hatósági tevékenység jogszerűségének ellenőrzése 2015-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés, iratbekérés vonatkozó jogszabályok szerint

124. Kolping Otthon Türje - idősek otthona, fejlesztő foglalkoztatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

125. Kolping Otthon Zalaszentgrót - idősek otthona, fejlesztő foglalkoztatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

126. Kolping Otthon Zalaegerszeg - idősek otthona, fejlesztő foglalkoztatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

127.
MMSZ Gondviselés Háza Fogadó Szenvbet. Közösségi Ellátása (Nagykanizsa) - közösségi 

ellátás 
2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint
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128.
MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona (Keszthely) - támogató 

szolgáltatás, fogyatékos személyek nappali ellátása
2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

129. MMSZ Sorstárs Támogató Szolgálat (Zalaegerszeg) - támogató szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

130. Bucsutáért Közhasznú Egyesület - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

131. Kemendollár Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

132. Zalaistvánd Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

133.
Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ - család-és gyermekjóléti 

központ és szolgálat
2016-2018. II. félév

helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

134. Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ - család-és gyermekjóléti központ és szolgálat 2016-2018. II. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

135. Zalaszántói Család és Gyermekjóléti Szolgálat - család-és gyermekjóléti szolgálat 2016-2018. II. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

136.
Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal: jegyző gyámügyi és gyermekvédelmi 

hatósági tevékenysége
2015-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés, iratbekérés vonatkozó jogszabályok szerint

137.
Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal: a jegyző gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági 

tevékenysége
2015-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés, iratbekérés vonatkozó jogszabályok szerint

138.
Karmacs Közös Önkormányzati Hivatal : a jegyző gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági 

tevékenysége 
2015-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés, iratbekérés vonatkozó jogszabályok szerint

139.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Csellengők háza - 

alternatív napközbeni ellátás
2017-2018. II. félév

helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

140.
Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ gyermekjóléti központja által 

működtetett helyettes szülői hálózat - helyettes szülői hálózat
2017-2018. II. félév

helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

141.
Nagykanizsai Család- és Gyermekjólét Központ - család-és gyermekjóléti központ és 

szolgálat
2016-2018. II. félév

helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

142.
Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény - család-és gyermekjóléti 

szolgálat
2016-2018. II. félév

helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

143.
Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat család-és gyermekjóléti szolgálata - család-és 

gyermekjóléti szolgálat
2016-2018. II. félév

helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

144.
Bázakerettye Község Önkormányzat család-és gyermekjóléti szolgálata - család-és 

gyermekjóléti szolgálat
2016-2018. II. félév

helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

145.
Tótszerdahely Község Önkormányzat család-és gyermekjóléti szolgálata - család-és 

gyermekjóléti szolgálat
2016-2018. II. félév

helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

146.
Becsehely Község Önkormányzat család-és gyermekjóléti szolgálata - család-és 

gyermekjóléti szolgálat
2016-2018. II. félév

helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

147. TÁMASZ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat - család-és gyermekjóléti szolgálat 2016-2018. II. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

148.

Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és 

Szakiskola Zalaegerszegi Gyermekotthona - otthont nyújtó ellátás, utógondozás, 

utógondozói ellátás 

2018. évenkénti II. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
országos hatósági ellenőrzési terv szerint

149.
Pókaszepetki Közös Önkormányzati Hivatal: a jegyző gyámügyi és gyermekvédelmi 

hatósági tevékenysége
2015-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés, iratbekérés vonatkozó jogszabályok szerint

150.
Szent Család Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátója (Nagylengyel) - pszichiátriai betegek 

nappali ellátása
2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

151.
Szociális Szolgáltató Központ (Keszthely) - házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás
2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

152.
Keszthely és Környéke Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata - 

család-és gyermekjóléti szolgálat
2016-2018. II. félév

helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

153. Csörnyeföld Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

154. Kiscsehi Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

155. Lasztonya Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

156. Lispeszentadorján Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

157. Maróc Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

158. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

159. Babosdöbréte Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

160. Böde Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

161. Hottó Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

162. Kávás Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

163. Petrivente Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

164. Rigyác Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás, házi segítségnyújtás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

165. Kistolmács Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

166. Zajk Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

167. Oltárc Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

168. Szentliszló Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint

169. Várfölde Község Önkormányzata - falugondnoki szolgáltatás 2016-2018. II. félév helyszíni ellenőrzés vonatkozó jogszabályok szerint
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170.
Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

Szakszolgálati Iroda Befogadó Otthona - otthont nyújtó ellátás
2018. II. félév

helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

171.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat II. sz. 

lakásotthon-hálózat Nagyrécsei lakásotthon - otthont nyújtó ellátás, utógondozás, 

utógondozói ellátás

2018. II. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

172.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat II. sz. 

lakásotthon-hálózat Nagykanizsa Herkules utcai lakásotthon - otthont nyújtó ellátás, 

utógondozás, utógondozói ellátás

2018. II. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

173.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat II. sz. 

lakásotthon-hálózat Nagykanizsa Zemplén utcai utógondozó lakásotthon - utógondozás, 

utógondozói ellátás

2018. II. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

174.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat II. sz. 

lakásotthon-hálózat Nagykanizsa Liszt F. utcai utógondozó lakásotthon - utógondozás, 

utógondozói ellátás

2018. II. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

175.
Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

Szakszolgálati Irodája - gyermekvédelmi szakszolgáltatást
2018. II. félév

helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

176.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat III. számú 

Lakásotthon-hálózat Letenye Fenyő utcai Gyermekotthona - otthont nyújtó ellátás, 

utógondozás, utógondozói ellátás

2018. II. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

177.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat III. számú 

Lakásotthon-hálózat Letenye Akácfa utcai lakásotthona - otthont nyújtó ellátás, 

utógondozás, utógondozói ellátás

2018. II. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

178.

Zala Megyei GyermekvédelmiKözpont és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat III. számú 

Lakásotthon-hálózat Letenye Pozsonyi utcai lakásotthona - otthont nyújtó ellátás, 

utógondozás, utógondozói ellátás

2018. II. félév
helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, 

adatkérés
vonatkozó jogszabályok szerint

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1.
Temetkezési szolgáltatók  utóellenőrzése 2018. 01. 01-től 

2018.12.31-ig 2018.04.01-2018.12.31.

2004. évi CXL.Törvény 89.§ b. pont 

alapján helyszíni ellenőrzés

1999. évi XVIII.tv. 7.§. (1) és a 145/1999. (X. 01.) Korm. 

rendelet előírásai alapján.

2. Temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése 
2018. 01. 01-től 

2018.12.31-ig 2015.03.01.-2015.12.31. iratbemutatás, helyszíni ellenőrzés

1999. évi XVIII.tv. 7.§. (1) és a 145/1999. (X. 01.) Korm. 

rendelet előírásai alapján.

3. Árfeltüntetés ellenőrzése
2018.01.01-

2018.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés fogyasztók vagyoni jogainak védelme

4. Szavatossággal,jótállással kapcsolatos fogyasztói panaszok intézése
2018.01.01-

2018.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés megfelelő tájékoztatáshoz való jog biztosítása

5.
18.életévét be nem töltött személyek védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelés 

ellenőrzése

2018.01.01-

2018.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés megfelelő tájékozatáshoz való jog biztosítása

6. Idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység ellenőrzése
2018.07.01-2018.08.20-

ig heti bontás szerint helyszíni ellenőrzés fogyasztók vagyoni jogainak védelme

7.
Az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, az egyéni vállalkozói tevékenység 

törvényes működésének ellenőrzése

2018. 01. 01-től 

2018.12.31-ig

Nyilvántartásba vételt követő 

30 napon belül

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kérés, hatósági 

nyilvántartások

2009. évi CXV. törvény szerint

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. Parlagfű elleni védekezés földhivatalra háruló feladatai
2018. július 01-2018. 

október 31.

Célidőszakban heti egy 

alkalom

PDA, hivatali gépjármű, PC, 

Digiterra Parlagfű szerver

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben 

, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 

2008. évi XLVI. törvényben, valamint a parlagfű elleni 

védekezés eljárásrendjében meghatározott

2. Határszemle ellenőrzés

a Határszemle 

útmutatóban 

meghatározottak 

szerint területi 

nagyságban és 

időkorlátok között

a Határszemle útmutatóban 

meghatározottak szerint 

területi nagyságban és 

időkorlátok között

PDA, hivatali gépjármű, PC, 

ORTOFOTO 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben, 

valamint a Határszemle Útmutatóban meghatározott 

Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi, Igazságügyi és Kormányablak Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatal Földhivatali Osztály



ZMKH_ZAB 050 349 3 2017  Hatósági ellenőrzési terv.xlsx/59/23

3. Biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése
2018. 01. 01-től 

2018.12.31-ig
Folyamatos

Értesítés, helyszíni bejárás, 

jegyzőkönyv

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 

évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 

és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 

Törvényben 44/A.§-ában meghatározott

4. Szerzési korlátozások hatósági ellenőrzése
2018. 01. 01-től 

2018.12.31-ig
Folyamatos Értesítés, jegyzőkönyv

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 

évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 

és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 

Törvényben 44/A.§-ában meghatározott

5. Hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése
2018. 01. 01-től 

2018.12.31-ig Folyamatos
Értesítés, jegyzőkönyv, helyszíni 

szemle, hivatali gépjármű

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben 

meghatározott 

6. Művelési ág változás bejelentésének ellenőrzése
2018. 01. 01-től 

2018.12.31-ig
Folyamatos

Értesítés, jegyzőkönyv, helyszíni 

szemle, hivatali gépjármű

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben 

meghatározott, az Ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 

CXLI, törvényben, valamint az ingatlan-nyilvántartásról 

szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 

109/1999 FVM rendeletben megahtározott

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1
A Lenti Járási Hivatal hatósági nyilvántartásában szereplő társasházkezelő 

személyek/szervezetek adataiban  bekövetkezett változások ellenőrzése
2018. 2018.01.01 - 2018.12.31. Adatszolgáltatás, iratbemutatás

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. Tv. és a 

23/2013. (V.28.) NGM rendelet alapján

2 Temetkezési szolgáltatókkal összefüggő feladatok ellenőrzése 2018. 2018.01.01 - 2018.12.31.

Adatszolgáltatás, iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás kérésével 

megvalósuló ellenőrzés, hatósági 

nyilvántartáshoz telepített 

rendszervből történő ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Tv. 

és a 145/1999. (X.1.) Korm. r. alapján

3

2018.  évet megelőzően lefolytatott hatósági ellenőrzéseknél feltárt hiányosságok 

pótlásának utóellenőrzése a temetőüzemeltetést végző önkormányzatoknál, gazdasági 

szervezeteknél

2018. 2018.01.01 - 2018.12.31. Helyszíni ellenőrzés
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Tv. 

és a 145/1999. (X.1.) Korm. r. alapján

4 Árfeltüntetés ellenőrzése
2018.01.01-

2018.12.31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés fogyasztók vagyoni jogainak védelme

5 Szavatossággal,jótállással kapcsolatos fogyasztói panaszok intézése
2018.01.01-

2018.12.31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés megfelelő tájékoztatáshoz való jog biztosítása

6 Árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzése
2018.01.01-

2018.12.31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés megfelelő tájékozatáshoz való jog biztosítása

7
18.életévét be nem töltött személyek védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelés 

ellenőrzése

2018.01.01-

2018.12.31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés megfelelő tájékozatáshoz való jog biztosítása

8 Idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység ellenőrzése
2018.07.01-2018.08.20-

ig
heti bontás szerint helyszíni ellenőrzés fogyasztók vagyoni jogainak védelme

Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
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Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1 Kockázatbecslésen alapuló létesítmény ellenőrzések 2018 év negyedéves helyszíni ellenőrzés

élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és 

állatvédelmi jogszabályokban előírtaknak történő 

megfelelés

NÉBIH által elrendelve

2 Kölcsönös megfeleltetés (KM) ellenőrzések 2018 év II.,IV. negyedév helyszíni ellenőrzés

élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és 

állatvédelmi jogszabályokban előírtaknak történő 

megfelelés

NÉBIH által elrendelve

3 Szezonális ellenőrzések 2018 év II.,III. IV. negyedév helyszíni ellenőrzés

élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és 

állatvédelmi jogszabályokban előírtaknak történő 

megfelelés

NÉBIH által elrendelve

4 ENAR ( állat azonosító rendszer) ellenőrzések 2018 év IV. negyedév helyszíni ellenőrzés
állategészségügyi jogszabályokban előírtaknak történő 

megfelelés
NÉBIH által elrendelve

5 Nagylétszámú állattartó telepek TBC, TSE ellenőrzései 2018 év I-IV. negyedév helyszíni ellenőrzés
állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályokban 

előírtaknak történő megfelelés
NÉBIH/saját tervezés

6 Mélységi ellenőrzések 2018 év negyedévente kijelölt helyszíni ellenőrzés

élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és 

állatvédelmi jogszabályokban előírtaknak történő 

megfelelés

Megyei 

Rendőrkapitányság 

szervezésében

7 Nemzetközi állat ellenőrzőpont Rédics ellenőrzések 2018 év folyamatos helyszíni ellenőrzés
állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályokban 

előírtaknak történő megfelelés
saját/értesítés

8 Panasz, bejelentés kivizsgálások 2016 év eseti helyszíni ellenőrzés

élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és 

állatvédelmi jogszabályokban előírtaknak történő 

megfelelés

bejelentés által

9 Új létesítmények esetén előírt ellenőrzések 2018 év eseti helyszíni ellenőrzés

élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és 

állatvédelmi jogszabályokban előírtaknak történő 

megfelelés

Közös Önkormányzati 

Hivatalok értesítése 

alapján

10 RASSF riasztási rendszer 2018 év eseti helyszíni ellenőrzés
élelmiszerlánc-biztonsági jogszabályokban előírtaknak 

történő megfelelés
NÉBIH által elrendelve

11
Járáson belüli szolgáltató állatorvosok közcélú igénybevétele esetén az elvégzett munka 

ellenőrzése
2018 év folyamatos tevékenység helyszínén

állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályokban 

előírtaknak történő megfelelés

Megyei Élemlánc-

bizt.,Növ.-és talajvéd. 

Főosztály kiírása 

alapján

12 Ételfertőzések kivizsgálása 2018 év eseti helyszíni ellenőrzés
élelmiszerlánc-biztonsági jogszabályokban előírtaknak 

történő megfelelés
bejelentés által

13 Éves monitoring vizsgálatok 2018 év folyamatos helyszíni ellenőrzés

élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és 

állatvédelmi jogszabályokban előírtaknak történő 

megfelelés

NÉBIH által elrendelve

14 Járványvédelmi ellenőrzések 2018 év folyamatos helyszíni ellenőrzés
állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályokban 

előírtaknak történő megfelelés

Megyei Élemlánc-

biztonsági-és 

Földhivatali Főosztály 

kiírása alapján

15 Támogatások, pályázatok elbírásálához szükséges ellenőrzések 2018 év eseti adatszolgáltatás, iratbemutatás

élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és 

állatvédelmi jogszabályokban előírtaknak történő 

megfelelés

ügyfél kérelme alapján

16 Nemzetközi  állatszállítások (TRECES) ellenőrzése 2018 év folyamatos
helyszíni ellenőrzés és/vagy  EU 

informatikai Internet rsz.-en

élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és 

állatvédelmi jogszabályokban előírtaknak történő 

megfelelés

ügyfél 

kérelme/TRACES 

rendszer alapján

Lenti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
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17 Nyilvántartásba vételek, reglsztrációkhoz szükséges ellenőrzések 2018 év folyamatos adatszolgáltatás, iratbemutatás

élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és 

állatvédelmi jogszabályokban előírtaknak történő 

megfelelés

ügyfél kérelme alapján

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése teljes naptári év

Időjárási körülmények, 

vegetációs időszak, illetve az 

egyedi bejelntések számától 

függ

Helyszíni szemle, ortofotó 2007. évi CXXIX. törvényben megfogalmazott

2. Parlagfűvel fertőzött területek felkutatása
2018. július 1-től 2018. 

október 31-ig

Célidőszakban heti egy 

alkalom

Helyszíni szemle, a FÖMI által 

működtetett távérzékeléses 

veszélyeztetettségi térképek

2008. évi XLVI. törvényben megfogalmazott

3. Újrahasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése teljes naptári év
2016. július 1-től 2016. 

október 30-ig
Helyszíni szemle, ortofotó 2007. évi CXXIX. törvényben megfogalmazott

4. Művelési ág változás bejelentésének ellenőrzése, teljes naptári év
Egyedi, bejelentésektől függő 

ütemezés
Helyszíni szemle, ortofotó 2007. évi CXXIX. törvényben megfogalmazott

5. Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának feltárása teljes naptári év
2016. július 1-től 2016. 

október 30-ig
Helyszíni szemle, ortofotó 2007. évi CXXIX. törvényben megfogalmazott

6. Földminőségi mintaterek helytállóságának ellenőrzése, Határszemle

2018. június 1-től 

2018. szeptember 30-

ig

Előzetes ütemezéstől függő Helyszíni szemle, ortofotó Földművelésügyi Minisztérium útmutatója szerint

7. Földmérési helyszínelés teljes naptári év

Időjárási körülmények, 

vegetációs időszak, illetve az 

egyedi bejelntések számától 

függ

Helyszíni szemle, ortofotó 2012. évi XLVI. törvényben megfogalmazott

8. TAKARNET felhasználók ellenőrzésében igény szerinti közreműködés
2018. január 1-től 

2018. december 31-ig

2018.01.01-től folyamatosan,                       

Zala Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztályának 

felkérése alapján

Adatszolgáltatás, iratbetekintés 1997 évi CXLI. törvényben megfogalmazott

9.
Föld tulajdonjogát érintő szerződésekhez kapcsolódó biztonsági papírok kezelésére 

vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése
teljes naptári év 2018.01.01-től folyamatosan  

Adatszolgáltatás, iratbetekintés, 

helyszíni szemle
47/2014.(II.26.) Korm. Rendeletben megfogalmazott

10. Őstermelői igazolványok használatának ellenőrzése teljes naptári év 2018.01.01-től folyamatosan  
Helyszíni szemle, őstermelői 

nyilvántartás

1995. évi CXVII. Tv. A személyi jövedelem adóról, 

436/2015. (XII:28.) Korm. Rendelet a mezőgazdasági 

őstermelői igazolványról

Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatal Földhivatali Osztály
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Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1
A Lenti Járási Hivatal illetékességi területén székhellyel rendelkező, tevékenységét 

megkezdő és adatváltozást bejelentő egyéni vállalkozók ellenőrzése
egész évben folyamatos

iratellenőrzés, adatkérés, okirati 

bizonyítás, ügyfél meghallgatása

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 

CXV. Törvényben foglaltak.

2
Biztosítási ügynöki, bróker, egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységet folytató egyéni 

vállalkozók ellenőrzése

2018. január 1 - 2018. 

december 31.

2018. I -IV. negyedév, 

negyedévente 5 fő egyéni 

vállalkozó

iratbekéréssel meglévő 

dokumentumok alapján
szakképesítés, PSZÁF engedély meglétének ellenőrzése

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. Üzletszerű társasházkezelői, és üzletszerű ingatlan-kezelői tevékenység ellenőrzése
2018. 01.01.-

2018.12.31.
2018. 06.01.-2018.12.31.

 Adatszolgáltatás, iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás kérésével 

megvalósuló ellenőrzés,  hatósági 

nyilvántartáshoz telepített 

rendszerből történő 

ellenőrzés,helyszíni ellenőrzés, 

adatot igényelhet a bűnügyi 

nyilvántartási rendszerből.

A nyilvántartásban szereplő szolgáltató folytatja –e az adott 

tevékenységet,a tevékenységet végző megfelel –e a 

Törvényben meghatározottaknak:büntetlen előélet,a 

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás, 

tevékenységgel összefüggő köztartozás-mentesség 

vizsgálata, előírt szakképesítés megléte.

Az ellenőrzés 

jogalapja:2003. évi 

CXXXIII. Törvény,2009. 

évi LXXVI. Törvény, 

2004. évi CXL. 

Törvény,23/2013 

(VI.28.) NGM 

rendelet,186/2009. 

(IX.10.) 

Kormányrendelet

2. Temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának utóellenőrzése
2018. 01.01.-

2018.12.31.
2018. 06.01.-2018.12.31.

 Adatszolgáltatás, iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás kérésével 

megvalósuló ellenőrzés,  hatósági 

nyilvántartáshoz telepített 

rendszerből történő  ellenőrzés, 

helyszíni ellenőrzés.

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi 

elemeinek illetve teljesítésének ellenőrzése, a  

temetőüzemeltetéssel összefüggő nyilvántartások, 

szabályzatok, egyéb dokumentációk ellenőrzése,a  

temetőüzemeltető kötelezettségei teljesítésének 

ellenőrzése, a  temető létesítményeinek ellenőrzése, 

temetési hely ellenőrzése, a temető üzemeltetésével 

kapcsolatos ellenőrzés.

Az ellenőrzés 

jogalapja:1999. évi 

XLIII. Törvény, 2009. 

évi LXXVI. Törvény, 

2004. évi CXL. 

Törvény,145/1999. (x. 

1.) Kormányrendelet,

Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaszentgróti Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi, Igazságügyi és Kormányablak Osztály
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Az ellenőrzés 

jogalapja:1999. évi 

XLIII. Törvény, 2009. 

évi LXXVI. Törvény, 

2004. évi CXL. 

Törvény,145/1999. (x. 

1.) Kormányrendelet,

3.

A temetkezési szolgáltatást végző büntetlen előéletű, és 

nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását 

kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,vagyoni biztosíték 

rendelkezésre állása (pénzügyi teljesítőképesség ),az 

alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint a 

munkavégzésre vonatkozó előírásoknak megfelelő, a 

tevékenység méltóságát nem sértő, a környezetben élők 

egészségét és a környezetet nem veszélyeztető 

telephellyel rendelkezés,összeférhetetlenség, a 

temetkezési szolgáltató saját maga, vagy legalább egy, a 

temetkezési szolgáltatási tevékenységben személyesen 

közreműködő alkalmazottja rendelkezik a 

kormányrendeletben meghatározott szakmai képesítéssel 

és megfelel az ott meghatározott feltételeknek, a 

telephelyen a temetésfelvétel és a kellékbemutató céljára 

szolgáló tevékenység céljára külön helyiség biztosításának 

ellenőrzése, annak ellenőrzése, hogy fekvőbeteg-

szakellátást végző egészségügyi intézmény bármely 

pontjától számított 200 méteres távolságon belül nem lehet 

temetkezési szolgáltatás, temetkezési szolgáltatás 

ismertetése vagy temetkezési szolgáltatás közvetítése, 

valamint temetkezési kellék bemutatása céljából 

székhelyet vagy telephelyet létesíteni és működtetni, a  

létesítésre és működtetésre vonatkozó korlátozás nem 

alkalmazandó abban az esetben, ha a székhely vagy 

telephely temető, temetkezési emlékhely területén 

található, annak ellenőrzése, hogy olyan telephelyen, 

amely fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézmény, 

szanatórium, szociális ellátó intézmény, lakó- és 

szállásépület, üdülő, oktatási, nevelési és kulturális 

intézmény, vendéglátóhely, vendéglátóüzlet bármely 

bejáratától számított 200 méteres távolságon belül 

található, az elhunyt hűtését, illetve az elhunyt temetésre 

való előkészítését nem lehet végezni.

Adatszolgáltatás, iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás kérésével 

megvalósuló ellenőrzés,  hatósági 

nyilvántartáshoz telepített 

rendszerből történő 

ellenőrzés,helyszíni ellenőrzés, 

adatot igényelhet a bűnügyi 

nyilvántartási rendszerből.

2018. 06.01.-2018.12.31.
2018. 01.01.-

2018.12.31.
Temetkezési szolgáltatókkal összefüggő feladatok ellenőrzése
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4.
Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének és nyilvántartásuk 

közhitelességének biztosítása

2018.01.01- 

2018.12.31.

Nyilvántartásba vételt követő 

30 napon belül,éves 

ellenőrzési terv alapján 

folyamatosan. 

Iratbemutatás,hatósági 

engedélyek,nyilvántartások, 

adatszolgáltatás, egyéb 

tájékoztatás kérés.

Az egyéni vállakozó működése megfelel-e a jogszabályi 

rendelkezéseknek.

Az ellenőrzés jogalapja: 

Az egyéni vállalkozóról 

és egyéni cégről szóló 

2009.évi CXV tv. 

/Evectv/ 19.§/A

5. Fogyasztóvédelmi ellenőrzések
2018.01.01.-

2018.12.31.
2018.01.01.- 2018.12.31.

Helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás, 

tájékoztatás kérés, 

adatszolgáltatás.

A vállakozás működése megfelel-e a fogyasztóvédelmi 

jogszabályi rendelkezéseknek.

Az ellenőrzés jogalapja: 

A fogyasztóvédelemről 

szóló 1997. évi CLV. 

törvény 45/A.§ (1)-(3)

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. TAKARNET felhasználás ellenőrzése.
2018.01.01. 

2018.12.31.

Zala Megyei Kormányhivatal  

Zalaszentgróti Járási Hivatal 

hatósági ellenőrzési terve 

alapján.

Helyszíni ellenőrzés

A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 

szolgáltatásait igénybevevők adatlekérdezéseinek 

jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását a 

felhasználók által vezetett naplóból ellenőrizheti a járási 

hivatal. 

Az ellenőrzés 

jogalapja:Az 

ingatlannyilvántartásról 

szóló 1997 évi CXLI. 

törvény 75 § (4) 

bekezdése, a 

földművelésügyi 

hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről  

szóló 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 39 § (1) 

bekezdése, az általános 

közigazgatási 

rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény 7 

§., 61 §., valamint 98-

102 §. és a az 

2. Földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése.
2018.01.01-

2018.12.31.

Zala Megyei Kormányhivatal  

Zalaszentgróti Járási Hivatala 

hatósági ellenőrzési terve  

alapján.

Helyszíni ellenőrzés.

A járási hivatal a biztonsági okmányt kezelő felhasználónál 

ellenőrzi a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő 

nyilvántartási, jegyzőkönyvvezetési, érvénytelenítési, 

biztonsági tárolásra vonatkozó előírásokat, valamint a 

biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-

átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségeket.

Az ellenőrzés jogalapja: 

A mező-és 

erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. 

évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes 

rendelkezésekről és 

átmeneti szabályokról 

szóló 2013. évi CCXII. 

törvény 44/A §.-a, 

továbbá a 

földművelésügyi 

hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről  

szóló 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 43 § (2) 

bekezdése,és a föld 

tulajdonjogának 

átruházását, vagy a föld 

tulajdonjogát érintő más 

írásba foglalt 

jogügyletet tartalmazó 

papir alapú okmány 

biztonsági kellékeiről és 

3.
A termőföldre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási 

kötelezettség ellenőrzése

2018.05.15-

2018.10.31.

Földművelésügyi Minisztérium 

Földügyi és Térinformatikai 

Főosztálya által elrendelt 

határszemle ellenőrzések 

szerint.

Helyszíni ellenőrzés.

A termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott 

földrészleteken a hasznosítási kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése.

Az ellenőrzés jogalapja: 

A termőföld védelméről 

szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény  5 §.-a. 

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaszentgróti Járási Hivatal Földhivatali Osztály



ZMKH_ZAB 050 349 3 2017  Hatósági ellenőrzési terv.xlsx/59/29

4. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása
2018.07.01. 

2018.10.31.

Az időszakon belül heti egy 

nap.
Helyszíni ellenőrzés.

Külterületen az ingatlanügyi hatóság által az 

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény 17 § (4) bekezdésében foglaltak 

betartásának ellenőrzése.  

Az ellenőrzés jogalapja: 

A parlagfű elleni 

közérdekű védekezés 

végrehajtásának, 

valamint az állami, 

illetve a közérdekű 

védekezés költségei 

megállapításának és 

igénylésének részletes 

szabályairól szóló 

221/2008. (VIII. 30.) 

5. Szerzési korlátozások és feltételek teljesülésének hatósági ellenőrzése
2018.01.01- 

2018.12.31.
folyamatos

Adatbázisból való lekérdezés, 

nyilatkozatok bekerése.

A földekre vonatkozó szerződésekben foglaltak 

betartásának ellenőrzése.

Az ellenőrzés jogalapja: 

A mező és 

erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. 

évi CXXII törvény 62 § 

(1) bekezdése és a 

földművelésügyi 

hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről  

szóló 383/2016. (XII. 2.) 

6. A földhasználat bejelentésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 
2018.01.01- 

2018.12.31.
folyamatos Adatbázisból való lekérdezés.

A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 

évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 

és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. Törvény 

95 § (1) bekezdésében meghatározottak ellenőrzése. 

Az ellenőrzés jogalapja: 

A mező-és 

erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. 

évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes 

rendelkezésekről és 

átmeneti szabályokról 

szóló 2013. évi CCXII. 

törvény 76 § (2) és 95 § 

(8) bekezdése. 

7. Művelési ág változás bejelentésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének ellenőrzése.
2018.01.01- 

2018.12.31.
folyamatos Helyszíni ellenőrzés

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  3 

§.-ában előírt bejelentési kötelezettség ellenőrzése. 

Az ellenőrzés jogalapja: 

A termőföld védelméről 

szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény  3 §.-a. 
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8. Az őstermelői igazolvány használatának ellenőrzése
2018.01.01- 

2018.12.31.

Zala Megyei Kormányhivatal  

Zalaszentgróti Járási Hivatal 

hatósági ellenőrzési terve 

alapján.

Helyszíni ellenőrzés
Az östermelői igazolvány jogszerű használatának 

ellenőrzése.

 Az ellenőrzés 

jogalapja: a 

mezőgazdasági 

őstermelői igazolványról 

szóló 436/2015. (XII. 

28.) Korm.rendelet 13.-

14 § -a és az általános 

közigazgatási 

rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény 7 

§., 61 §., valamint 98-

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1.
Az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, az egyéni vállalkozói tevékenység 

törvényes működésének biztosítása.

2018.01.01-től 

2018.12.31-ig

Éves ellenőrzési terv alapján 

folyamatosan.

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kérés, hatósági 

nyilvántartások.

Az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 

rendelkezéseknek.

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1.
Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések lefolytatása, elektronikus építési naplók ellenőrzése, 

a kivitelezésben részt vevők szakmagyakorlási jogosultságainak ellenőrzése.

2018.01.01.

-

2018.12.31.

folyamatos helyszíni ellenőrzés és távoli elérés

A kivitelezés a szakmai előírásoknak megfelelően zajlik-e, 

az E-építési napló szabályszerű vezetésének, a beépített 

anyagok teljesítménynyilatkozatainak ellenőrzése,  a 

kivitelezésben résztvevők (tervező, kivitelező, FMV, 

Műsz.ell.) szakmagyakorlási jogosultságának vizsgálata.

-

2. Egyszerű bejelentés alapján kivitelezett épületek és tervdokumentációk ellenőrzése

2018.01.01.

-

2018.12.31.

folyamatos
helyszíni ellenőrzés és távoli elérés 

(OÉNY)

E-építési naplóban, egyszerű bejelentéssel megvalósuló 

lakóépületek Étv., OTÉK, és helyi építési szabályzatnak 

való megfelelése,valamint a kivitelezés helyszíni 

ellenőrzése

-

3. Jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében épület-állagfelülvizsgálatok.

2018.01.01.

-

2018.12.31.

folyamatos helyszíni ellenőrzés
Az épületek jókarbantartásra szorulnak-e, élet-és 

balesetveszély megállapítása.
-

4. Építésrendészeti ellenőrzések és szabálytalan építési tevékenységek felkutatása.

2018.01.01.

-

2018.12.31.

folyamatos helyszíni ellenőrzés és távoli elérés

Építési engedély vagy bejelentés nélkül, valamint az OTÉK 

és a helyi építési szabályzat megsértésével végzett építési 

kivitelezési munkák felkutatása.

-

5. Árfeltűntetés, árfelszámítás ellenőrzése
2018.01.01.-

2018.12.31.

március 12 db, május 4 db, 

szeptember 4 db, október 4 

db, november 8 db, december 

8 db

helyszíni ellenőrzés jogszabálynak megfelelés -

6. Fiatalkorúak dohánytermékkel és szeszesitallal való kiszolgálása
2018.02.15.-

2018.09.15.

május 5 db, június 5 db, július 

5 db, augusztus 5 db
helyszíni ellenőrzés jogszabálynak megfelelés -

7. Idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek
2018.06.15-

2018.08.31.
július 10 db, augusztus 10 db helyszíni ellenőrzés jogszabálynak megfelelés -

8. Szavatossági és jótállási igények intézésének ellenőrzése
2018.04.01.-

2018.09.30.
június 5 db helyszíni ellenőrzés jogszabálynak megfelelés -

9. Az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység ellenőrzése 2018. év 2018.04.01-2018.12.31.

adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzése

A nyilvántartásban szereplő szolgáltató folytatja-e az adott 

tevékenységet,a tevékenységet végző megfelel-e a 

jogszabályokban foglalt feltételeknek.

A tevékenységet üzletszerűen végző eleget tett-e 

bejelentési kötelezettségének.

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Kormányablak Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal építésügyi, Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
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Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1
Élelmiszer előállító létesítmények kockázatbecslésen alapuló élelmiszerlánc-biztonsági 

ellenőrzése
2018. I. negyedév 2017.03.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

Létesítmény ellenőrzési 

terv szerinti és 

kompenzációs 

ellenőrzés

2
Élelmiszer forgalmazó és vendéglátó létesítmények kockázatbecslésen alapuló 

élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzése 
2018. I. negyedév 2017.03.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

Létesítmény ellenőrzési 

terv szerinti és 

kompenzációs 

ellenőrzés

3
Takarmány előállító, forgalmazó egységek kockázatbecslésen alapuló takarmánybiztonsági 

ellenőrzése 
2018. I. negyedév 2017.03.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

Létesítmény ellenőrzési 

terv szerinti és 

kompenzációs 

ellenőrzés

4
Állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazásának kockázatbecslésen 

alapuló élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzése
2018. I. negyedév 2017.03.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

Létesítmény ellenőrzési 

terv szerinti és 

kompenzációs 

ellenőrzés

5
Állattartó telepek kockázatbecslésen alapuló élelmiszerlánc-biztonsági és állatvédelmi 

ellenőrzése
2018. I. negyedév 2017.03.31-ig helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján

Létesítmény ellenőrzési 

terv szerinti és 

kompenzációs 

ellenőrzés

6 Éves monitoring vizsgálatok, mintavételek 2018. I. negyedév 2017.03.31-ig helyszíni ellenőrzés és mintavétel jogszabályi előírásoknak való megfelelés
Monitoring mintavételi 

terv alapján

7 Kölcsönös megfeleltetés (KM) ellenőrzések 2018. év II.-IV. negyedév helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján NÉBIH által elrendelve

8 Szezonális ellenőrzések 2018. év II.-IV. negyedév helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján NÉBIH által elrendelve

9 ENAR ( állat azonosító rendszer) ellenőrzések 2018. év II.-IV. negyedév helyszíni ellenőrzés Központilag kiadott ellenőrzési lista alapján NÉBIH által elrendelve

10 Nagylétszámú állattartó telepek TBC, TSE ellenőrzései 2018. év I.-IV. negyedév helyszíni ellenőrzés jogszabályi előírásoknak való megfelelés NÉBIH/saját tervezés

11 Közérdekű bejelentések kivizsgálása 2018. év eseti helyszíni ellenőrzés jogszabályi előírásoknak való megfelelés bejelentés által

12 Új létesítmények esetén előírt ellenőrzések 2018. év folyamatos helyszíni ellenőrzés jogszabályi előírásoknak való megfelelés
Kereskedelmi hatóság 

értesítése alapján

13 RASSF riasztási rendszer 2018. év eseti helyszíni ellenőrzés jogszabályi előírásoknak való megfelelés NÉBIH által elrendelve

14
Járáson belüli szolgáltató állatorvosok közcélú igénybevétele esetén az elvégzett munka 

ellenőrzése
2018. év folyamatos tevékenység helyszínén jogszabályi előírásoknak való megfelelés

Megyei ÉLBÁI kiírása 

alapján

15 Ételfertőzések kivizsgálása 2018. év eseti helyszíni ellenőrzés NÉBIH által előírt eljárásrend alapján
bejelentés, értesítés 

által

16
Támogatások, pályázatok elbírásálához szükséges hatósági bizonyítványok kiadásához 

kapcsolódó ellenőrzések
2018. év eseti adatszolgáltatás, iratbemutatás jogszabályi előírásoknak való megfelelés ügyfél kérelme alapján

17 Nemzetközi  állatszállítások (TRACES) ellenőrzése 2018. év folyamatos
helyszíni ellenőrzés és/vagy  EU 

informatikai Internet rsz.-en
jogszabályi előírásoknak való megfelelés

ügyfél kérelme 

vagyTRACES rendszer 

üzenete  alapján

18 Nyilvántartásba vételekhez, regisztrációkhoz szükséges ellenőrzések 2018. év folyamatos
helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, iratbemutatás
jogszabályi előírásoknak való megfelelés ügyfél kérelme alapján

19
Őstermelői igazolvány jogszerű használatának és az abban foglalt adatok valódiságának 

ellenőrzése
2018. év folyamatos helyszíni ellenőrzés jogszabályi előírásoknak való megfelelés NÉBIH által elrendelve

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
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Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1 Határszemle
2018.06.01.-

2018.10.15
folyamatos helyszíni szemle Művelési kötelezettség teljsesítése

nem összevont 

hatósági ellenőrzés

2 parlagfű ellenőrzés
2018.07.01.-vegetáció 

végéig
folyamatos helyszíni szemle Parlagfű fertőzés ellenőrzése

összevont hatósági 

ellenőrzés

3 Földforgalmi hatósági ellenőrzés 2018.01.01-2018.12.31 folyamatos

helyszíni szemle, adatbázisból való 

lekérdezés, nyilatkozatok 

bekérése,iartbemutatás

Szerzési és használati korlátozások teljesülésének 

hatósági ellenőrzése

nem összevont 

hatósági ellenőrzés

4 Földátruházási biztonsági okmány jogszerű kezelésének ellenőrzése 2018.01.01-2018.12.31 folyamatos helyszíni ellenőrzés
A földátruházási biztonsági okmány jogszerű kezelésével 

összefüggő kötelezettségek batartásának ellenőrzése 

nem összevont 

hatósági ellenőrzés

5 TAKARNET rendszer ellenőrzése 2018.01.01-2018.12.31 folyamatos
helyszíni ellenőrzés, adatbázisból 

való lekérdezés

Díjmentesség jogszerűsége, továbbszolgáltatási tilalom 

betartása

nem összevont 

hatósági ellenőrzés

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. Biocid termékek jogszerű forgalmazhatóságának ellenőrzése
2018. január 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 

szóló 528/2012/EU rendelet

2. Vitamin tartalmú étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése
2018. március 1. - 

szeptember 1.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések és a 

432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások 

3. 
Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt célcsoportot képező interneten forgalmazott 

potencianövelő és fogyás elősegítés céljából forgalmazott termékek célzott vizsgálata 

2018. május 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Mintavétel

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések és a 

432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások 

4. 
Időskori makula degenerációs betegségben szenvedőknek szolgáló speciális - gyógyászati 

célra szánt - tápszer  címke, valamint célzott laboratóriumi vizsgálatának elvégzése

2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet, a speciális 

gyógyászati célra szánt tápszerről szóló 24/2003. (V. 9.) 

EüM rendelet, valamint a 1924/2006/EK rendeletben foglalt 

jelölések

5. 
Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:

- anyatej-helyettesítő tápszer

2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet, az anyatej-helyettesítő 

és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V.14.) 

EüM rendelet, valamint a 1924/2006/EK rendeletben foglalt 

jelölések

6. 
Specifikus csoportoknak szánt  élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:

- csecsemők és kisgyermekek számára készült bébiétel

2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 

36/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet, a csecsemők és 

kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú 

élelmiszerekről és bébiételekről szóló 35/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendeletben foglalt jelölések

7. Bölcsődés korosztály (1-3 éves)  étkezésének  vizsgálata
2018. március 1. - 

szeptember 1.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben 

foglaltak

8. 
Óvodai és általános iskolai közétkeztetés szúrópróbaszerű táplálkozás-egészségügyi 

vizsgálata

2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben 

foglaltak

9. Jogerős határozattal kitiltott étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése
2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés, internetes 

honlap ellenőrzése

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

rendeletben foglaltak

10. Az OGYÉI által megküldött kifogásolt notifikációs igazolások kivizsgálása
2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés

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

rendeletben foglaltak

11. Iskolabüfék és élelmiszer árusító automaták ellenőrzése
2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak, valamint a 

népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. 

törvényben foglaltak      

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
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12. Nemdohányzók védelmében történő hatósági ellenőrzés
2018. május 15. - 

szeptember 15.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Munkaidőn túli helyszíni ellenőrzés

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól  

szóló 1999. évi XLII. törvény  előírásai

13. Egészségügyben vagy iparban használt lézerekkel kapcsolatos ellenőrzés 
2018. január 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés

A munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás 

expozícióira vonatkozó minimális egészségi és biztonsági 

követelményekről szóló 22/2010. (V.7.) EüM rendelet

14. A természetes fürdőhelyekkel, fürdővizekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése
2018. május 01. - 

november 15.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, 

valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és 

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

15. A szezonálisan üzemelő medencés fürdőkkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése
2018. május 01. - 

szeptember 5.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM 

rendelet

16. Arc-testpakolás,  vagy arcmaszk  kozmetikai termékek nehézfém tartalmának ellenőrzése
2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

17. Bőr/pH semleges feliratos intim vagy hámlasztó kozmetikai termékek pH ellenőrzése
2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

18. Leöblítendő kozmetikai termékek Methylisothiazolonone /MI/ tartalmának ellenőrzése
2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

19. Tartósítószermentes feliratos kozmetikai termékek tartósítószer tartalmának ellenőrzése
2018. március 1.  - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

20. Napozószer kozmetikai termékek Benzofenon-3 tartalma
2018. március 1.  - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

21. Részvétel az "Anyagok az árucikkekben" (SiA) kísérleti ellenőrzési projektben
2018. január 1. - június 

30. 

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló, az 

Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete

22. 
Részvétel a Forum REF-6 egységes végrehajtási projektben: a veszélyes keverékek CLP 

szerinti ellenőrzése

2018. március 1. - 

november 15. 

Kiegészítő feladathoz 

tartozó ellenőrzési 

időszak: 2018. január 1-

től 2018. december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés 

A veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 

szóló, az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU 

rendelete

23. 

Folyékony mosószer gélkapszulák külső csomagolásának ellenőrzése az 1297/2014/EU 

bizottsági rendelet követelményeinek való megfelelés vonatkozásában lakossági 

forgalomba kerülő mosószerek esetén

2018. március 1. - 

november 15. 

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés 

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről 

és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos 

fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő 

módosításáról szóló, a Bizottság 1297/2014/EU rendelete

A veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete

24. Hűtőtároló kapacitás felmérése
2018. február 01. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos

Kérdőíves felmérés, 

helyszíni ellenőrzés 
A kérdőív a későbbiekben kerül kiküldésre.
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25. 
Az otthoni szakápolási szolgálatok ápolásszakmai, személyi, tárgyi, szakmai környezeti 

feltételeinek, valamint szakmai tevékenységének ellenőrzése

2018.  január 1.  - 

december 31.

2018. január 1. - február 28.: 

ellenőrzés előkészítése; 

2018. március 1. - november 

30.: ellenőrzések lefolytatása; 

2018. december 1. - december 

31.: ellenőrzések 

eredményeinek 

összefoglalása

Helyszíni ellenőrzés lefolytatása a 

járási egészségügyi igazgatási 

munkatárs, a járási ápolási 

szakfelügyelet bevonásával

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

valamint az OTFHÁT által később összeállításra kerülő 

jegyzőkönyv minta és kitöltési segédlet 

26. 
Az otthoni hospice ellátás ápolásszakmai, személyi, tárgyi, szakmai környezeti feltételeinek, 

valamint a szakmai tevékenységének ellenőrzése 

2018.  január 1.  - 

december 31.

2018. január 1. - február 28.: 

ellenőrzés előkészítése; 

2018. március 1. - november 

30.: ellenőrzések lefolytatása; 

2018. december 1.- december 

31.: ellenőrzések 

eredményeinek 

összefoglalása

Helyszíni ellenőrzés lefolytatása a 

járási egészségügyi igazgatási 

munkatárs, a járási ápolási 

szakfelügyelet bevonásával

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

valamint az OTFHÁT EMMI által később összeállításra 

kerülő jegyzőkönyv minta és kitöltési segédlet 

27. Egészségügyi intézmények Legionellával kapcsolatos ellenőrzése
208. március 1. - 

október 31.
208. március 1. - október 31. helyszíni ellenőrzés 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1.
Annak ellenőrzése, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 

rendelkezéseknek
2017.01.01-2017.12.31

Nyilvántartásba vételt követő 

30 napon belül

Adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kérés, hatósági 

nyilvántartások

Az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, az 

egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének 

biztosítása

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1.
Temetkezési szolgáltatok ellenőrzése (A tv 30.§ (6) bek. alapján 2018-tól kétévente kell 

végezni.)

2018.01.01.-

2018.12.31.
2018. 09.01.-2018.11.30. helyszíni ellenőrzés

1999.évi XLIII tv. 7.§ (1) elrendelő és a végrehajtásra a 

145/1999. (X.01.) Korm. rendelet előírásai alapján

2. Egyházi és köztemetők fenntartásának és üzemeltetésének elenőrzése
2018.01.01.-

2018.12.31.
2018.05.01.-2018.09.30. helyszíni ellenőrzés

1999.évi XLIII tv. 7.§ (1) elrendelő és a végrehajtásra a 

145/1999. (X.01.) Korm. rendelet előírásai alapján

külön figyelemmel a 

megállapított 

hiányosságok 

teljesítésére 

vonatkozóan 

3. Üzletszerű társasház- és ingatlankezelő tevékenység ellenőrzése
2018.01.01.-

2018.12.31.
2018.10.01.-2018.12.31. adatszolgáltatás, iratbekérés

217/2009.(X.02.) 1.§  Korm. Rendelet, 23/2013. (VI.28.) 

NGM rendelet 5.§ (3)

4. Fogyasztóvédelmi ellenőrzések lefolytatása
2018.01.01.-

2018.12.31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés

árfeltüntetés, áralkalmazás ellenőrzése; fiatalkorúak 

védelme érdekében végzett ellenőrzés; idegenforgalmi 

főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási 

tevékenység ellenőrzése; szavatossági és jótállás igények 

intézésének átfogó ellenőrzése 

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Hatósági Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Kormányablak Osztály



ZMKH_ZAB 050 349 3 2017  Hatósági ellenőrzési terv.xlsx/59/35

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. Építésrendészeti ellenőrzések lefolytatása
2017.01.01.-

2017.12.31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés

szabálytalan építési tevényekségek szabálytalanságának 

megállapítása, jogszabályoknak való megfelelése

2. Jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében épület-állagfelülvizsgálatok
2017.01.01.-

2017.12.31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés

az épületek jókarbantartásra szorulnak e, élet-és 

balesetveszély megállapítása

3. Szabálytalan építési tevékenységek felkutatása
2017.01.01.-

2017.12.31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés

építési engedély nélkül és/vagy E-napló nélkül végzett 

építkezések felkutatása

4.
Kivitelezések szakszerűsége ügyében építésfelügyeleti ellenőrzés és elektronikus építési 

naplók ellenőrzése

2017.01.01.-

2017.12.31.
folyamatos

helyszíni ellenőrzés, OÉNY távoli 

elérés

a kivitelezés a szakmai előírásoknak megfelelően zajlik e, 

a kivitelező és résztvevők jogosultság vizsgálata, E-napló 

vezetése szabályszerű e, beépített anyagok megfelelősége 

stb.

5. Kiemelt építésügyi hatósági engedélyek kikötéseinek visszaellenőrzése
2017.01.01.-

2017.12.31.
folyamatos

helyszíni ellenőrzés, OÉNY távoli 

elérés

az építésügyi hatósági engedélyekben foglaltak határidőre 

teljesítésre kerültek e

6.
Üzemanyagtöltő állomásokon használt üzemanyagmérők, tartályok, kereskedelmi 

elárusítóhelyeken használt mérlegek, súlyok, hőfogyasztás mérő eszközök
2017.01.-2017.12.31. folyamatos helyszíni ellenőrzés

NGM/30346-11/2017. számú országos hatósági ellenőrzési 

terv

7. autógáz töltőállomások
2017.01.01.-

2017.12.31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés

NGM/30346-11/2017. számú országos hatósági ellenőrzési 

terv

8. nyomástartó berendezések
2017.01.01.-

2017.12.31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés, iratbekérés

NGM/30346-11/2017. számú országos hatósági ellenőrzési 

terv

9. Veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályai
2018.01.01.-

2018.12.31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés, iratbekérés

NGM/30346-11/2017. számú országos hatósági ellenőrzési 

terv

10.
Földgázelosztó, avezetékes PB-gáz szolgáltató és a telephelyi szolgáltató műszaki 

biztonsági tevékenysége 

2018.01.01.-

2018.12.31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés, iratbekérés

NGM/30346-11/2017. számú országos hatósági ellenőrzési 

terv

11. Felvonók és mozgólépcsők üzemeltetésének ellenőrzése
2018.01.01.-

2018.12.31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés, iratbekérés

NGM/30346-11/2017. számú országos hatósági ellenőrzési 

terv

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Építésügyi és Mérésügyi Osztály
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Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése

Rendszeres,átfogó 

jellegű 2018.június 01-

től 2018.október 31-ig

Időjárási körülmények, a 

vegetációs időszak,valamint 

az egyedi bejelentések 

határozzák meg.

Helyszíni ellenőrzés, valamint a 

rendelkezésre álló ortofotó
A 2007. évi CXXIX.törvényben meghatározottak

2. Parlagfűvel fertőzött területek felkutatása
2018. július 01-től 

2018.október 31-ig

Célidőszakban heti egy 

alkalom

Helyszíni ellenőrzés, valamint a 

távérzékeléses veszélyeztetettségi 

térképek

2008. évi XLVI.törvényben meghatározottak

3. Újrahasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése Teljes naptári év
2018. július 01-től 

2018.október 31-ig
Helyszíni ellenőrzés,ortofotó 2007.évi CXXIX.törvényben meghatározottak

4.
Művelési ág változás bejelentésének ellenőrzése.Földminőségi mintaterek helytállóságának 

ellenőrzése.
Teljes naptári év

2018.július 01-től 2018. 

október 31-ig.
Helyszíni ellenőrzés, ortofotó 2007.évi CXXIX.törvényben meghatározottak 

5. Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának feltárása Teljes naptári év
2018.július 01-től 2018. 

október 31-ig.
Helyszíni ellenőrzés,orotofotó 2007.évi CXXIX.törvényben meghatározottak

6. Földmérési helyszínelés Teljes naptári év

Időjárási körülmények, a 

vegetációs időszak,valamint 

az egyedi bejelentések 

határozzák meg.

Helyszíni ellenőrzés,ortofotó 2012.évi XLVI.törvényben meghatározottak.

7.
A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 

jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány felhasználásának ellenőrzése.

2018. szeptember 01-

től 2018. szeptember 

30-ig.

Heti 1 nap Iratbemutatás,helyszíni ellenőrzés. 47/2014.(II.26.) Kormányrendeletben meghatározottak.

8.
A TAKARNET számítógépes ingatlan-nilvántartási rendszer adatlekérdezési 

jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzése

2018.október 01-

2018.október 30-ig
Heti 1 nap Iratbemutatás,helyszíni ellenőrzés.

1997. évi CXLI.törvényben, valamint a 109/1999.(XII.29.) 

FVM rendeletben meghatározottak.

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Földhivatali Osztály
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Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. Biocid termékek jogszerű forgalmazhatóságának ellenőrzése
2018. január 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 

szóló 528/2012/EU rendelet

2. Vitamin tartalmú étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése
2018. március 1. - 

szeptember 1.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések és a 

432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások 

3. 
Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt célcsoportot képező interneten forgalmazott 

potencianövelő és fogyás elősegítés céljából forgalmazott termékek célzott vizsgálata 

2018. május 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Mintavétel

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések és a 

432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások 

4. 
Időskori makula degenerációs betegségben szenvedőknek szolgáló speciális - gyógyászati 

célra szánt - tápszer  címke, valamint célzott laboratóriumi vizsgálatának elvégzése

2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet, a speciális 

gyógyászati célra szánt tápszerről szóló 24/2003. (V. 9.) 

EüM rendelet, valamint a 1924/2006/EK rendeletben foglalt 

jelölések

5. 
Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:

- anyatej-helyettesítő tápszer

2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet, az anyatej-helyettesítő 

és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V.14.) 

EüM rendelet, valamint a 1924/2006/EK rendeletben foglalt 

jelölések

6. 
Specifikus csoportoknak szánt  élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:

- csecsemők és kisgyermekek számára készült bébiétel

2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 

36/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet, a csecsemők és 

kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú 

élelmiszerekről és bébiételekről szóló 35/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendeletben foglalt jelölések

7. Bölcsődés korosztály (1-3 éves)  étkezésének  vizsgálata
2018. március 1. - 

szeptember 1.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben 

foglaltak

8. 
Óvodai és általános iskolai közétkeztetés szúrópróbaszerű táplálkozás-egészségügyi 

vizsgálata

2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben 

foglaltak

9. Jogerős határozattal kitiltott étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése
2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés, internetes 

honlap ellenőrzése

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

rendeletben foglaltak

10. Az OGYÉI által megküldött kifogásolt notifikációs igazolások kivizsgálása
2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés

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

rendeletben foglaltak

11. Iskolabüfék és élelmiszer árusító automaták ellenőrzése
2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak, valamint a 

népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. 

törvényben foglaltak      

12. Nemdohányzók védelmében történő hatósági ellenőrzés
2018. május 15. - 

szeptember 15.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Munkaidőn túli helyszíni ellenőrzés

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól  

szóló 1999. évi XLII. törvény  előírásai

13. Egészségügyben vagy iparban használt lézerekkel kapcsolatos ellenőrzés 
2018. január 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés

A munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás 

expozícióira vonatkozó minimális egészségi és biztonsági 

követelményekről szóló 22/2010. (V.7.) EüM rendelet

14. A szezonálisan üzemelő medencés fürdőkkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése
2018. május 01. - 

szeptember 5.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM 

rendelet

15. Arc-testpakolás,  vagy arcmaszk  kozmetikai termékek nehézfém tartalmának ellenőrzése
2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

16. Bőr/pH semleges feliratos intim vagy hámlasztó kozmetikai termékek pH ellenőrzése
2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
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17. Leöblítendő kozmetikai termékek Methylisothiazolonone /MI/ tartalmának ellenőrzése
2018. március 1. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

18. Tartósítószermentes feliratos kozmetikai termékek tartósítószer tartalmának ellenőrzése
2018. március 1.  - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

19. Napozószer kozmetikai termékek Benzofenon-3 tartalma
2018. március 1.  - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

20. Részvétel az "Anyagok az árucikkekben" (SiA) kísérleti ellenőrzési projektben
2018. január 1. - június 

30. 

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló, az 

Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete

21.
Részvétel a Forum REF-6 egységes végrehajtási projektben: a veszélyes keverékek CLP 

szerinti ellenőrzése

2018. március 1. - 

november 15. 

Kiegészítő feladathoz 

tartozó ellenőrzési 

időszak: 2018. január 1-

től 2018. december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés 

A veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 

szóló, az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU 

rendelete

22.

Folyékony mosószer gélkapszulák külső csomagolásának ellenőrzése az 1297/2014/EU 

bizottsági rendelet követelményeinek való megfelelés vonatkozásában lakossági 

forgalomba kerülő mosószerek esetén

2018. március 1. - 

november 15. 

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos
Helyszíni ellenőrzés 

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről 

és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos 

fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő 

módosításáról szóló, a Bizottság 1297/2014/EU rendelete

A veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete

23. Hűtőtároló kapacitás felmérése
2018. február 01. - 

december 31.

Ellenőrzési időszakban 

folyamatos

Kérdőíves felmérés, 

helyszíni ellenőrzés 
A kérdőív a későbbiekben kerül kiküldésre.

24.
Az otthoni szakápolási szolgálatok ápolásszakmai, személyi, tárgyi, szakmai környezeti 

feltételeinek, valamint szakmai tevékenységének ellenőrzése

2018.  január 1.  - 

december 31.

2018. január 1. - február 28.: 

ellenőrzés előkészítése; 

2018. március 1. - november 

30.: ellenőrzések lefolytatása; 

2018. december 1. - december 

31.: ellenőrzések 

eredményeinek 

összefoglalása

Helyszíni ellenőrzés lefolytatása a 

járási egészségügyi igazgatási 

munkatárs, a járási ápolási 

szakfelügyelet bevonásával

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

valamint az OTFHÁT által később összeállításra kerülő 

jegyzőkönyv minta és kitöltési segédlet 

25.
Az otthoni hospice ellátás ápolásszakmai, személyi, tárgyi, szakmai környezeti feltételeinek, 

valamint a szakmai tevékenységének ellenőrzése 

2018.  január 1.  - 

december 31.

2018. január 1. - február 28.: 

ellenőrzés előkészítése; 

2018. március 1. - november 

30.: ellenőrzések lefolytatása; 

2018. december 1.- december 

31.: ellenőrzések 

eredményeinek 

összefoglalása

Helyszíni ellenőrzés lefolytatása a 

járási egészségügyi igazgatási 

munkatárs, a járási ápolási 

szakfelügyelet bevonásával

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

valamint az OTFHÁT EMMI által később összeállításra 

kerülő jegyzőkönyv minta és kitöltési segédlet 

26. Egészségügyi intézmények Legionellával kapcsolatos ellenőrzése
208. március 1. - 

október 31.
208. március 1. - október 31. helyszíni ellenőrzés 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet
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Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1.
Kockázatbecslésen alapuló ellenőrzések központi terv szerint (az élelmiszerlánc teljes 

verticumában)
2018.01.01-2018.12.31 negyedéves bontásban helyszíni ellenőrzés kb. 612 db

2017. év zárása 

2018.03.31. / 2018. év 

kezdése 2018.04.01.

2. Külön engedély kiadása céljából végzett ellenőrzések. 2018.01.01-2018.12.31 ügyfél kérelmére helyszíni ellenőrzés kb. 84 db

3. Közérdekű bejelentések kivizsgálása. 2018.01.01-2018.12.31 bejelentésre helyszíni ellenőrzés kb. 10 db

4. Monitoring mintavétellel egybekötött ellenőrzés központi mintavételi terv alapján. 2018.01.01-2018.12.31 havi bontásban helyszíni ellenőrzés kb. 620 hatósági minta levétele

2018. év zárása 

2018.03.31. / 2018. év 

kezdése 2018.04.01.

5. Kistermelői engedély kiadásával valamint hosszabításával kapcsolatos ellenőrzések. 2018.01.01-2018.12.31 ügyfél kérelmére helyszíni ellenőrzés kb. 220 db hosszabítás és kb. 20 db új regisztráció

6. Bejelentés köteles előállító üzemek nyilvántartásba vétele miatti ellenőrzés. 2018.01.01-2018.12.31 ügyfél kérelmére helyszíni ellenőrzés kb. 4 db

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1.
Az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerűen végzett ingatlan-kezelői 

tevékenységet végző szolgáltatók ellenőrzése

2018.09.01.-

2018.11.30.

az ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

adatszolgáltatás, iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás kérésével 

megvalósuló ellenőrzés, hatósági 

nyilvántartáson alapuló ellenőrzés, 

adatigénylés a bűnügyi 

nyilvántartási rendszerből

a nyilvántartásban szereplő szolgáltató folytatja-e az adott 

tevékenységet; a tevékenységet végző megfelel-e a 

jogszabályokban meghatározottaknak (büntetlen előélet, a 

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás, 

tevékenységgel összefüggő köztartozás-mentesség 

vizsgálata, előírt szakképesítés megléte); a szolgáltatást 

nyújtó a tevékenység folytatásához szükséges adatokban 

bekövetkezett változ-bejelentési kötelezettségének eleget 

tett-e

-

2.
A 2017. évi hatósági ellenőrzéseknél feltárt hiányosságok pótlásának utóellenőrzése a 

temető üzemeltetést végző önkormányzatoknál, gazdasági szervezeteknél

2018.02.16.-

2018.04.30.

az ellenőrzési időszakban 

folyamatosan
helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás

a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. és 

a 145/1999 (X.I.) Kormány rendelet alapján 
-

3.
Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (8790 

Zalaszentgrót, Kossuth Lajos utca 11.)

2018. január  2-tól a 

helyszíni  ellenőrzés 

időpontjáig

2018. június-július Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

4. Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium (8380 Hévíz, Park utca 9.)

2018. január  2-tól a 

helyszíni  ellenőrzés 

időpontjáig

2018. június-július Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

5.
Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

(8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16.)

2018. január  2-tól a 

helyszíni  ellenőrzés 

időpontjáig

2018. június-július Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

6.
Zalaegerszegi SZC Csány László Szakgimnáziuma (8900 Zalaegerszeg, Jókai Mór utca 4-

6.)

2018. január  2-tól a 

helyszíni  ellenőrzés 

időpontjáig

2018. június-július Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

7.
Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája (8800 Nagykanizsa, Hunyadi utca 

16-18.)

2018. január  2-tól a 

helyszíni  ellenőrzés 

időpontjáig

2018. június-július Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

8. Az őszi érettségi időszakban vizsgáztató intézmény

2018. szeptember 1-től 

a helyszíni  ellenőrzés 

időpontjáig

2018. október-november Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

9.

Zalaegerszegi Nyitott Ház Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola 

és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere 

János tér 5/A.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

Nagykanizsai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály

Érettségi vizsgák szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos hatósági ellenőrzések 

A nevelési-oktatási intézmények hatósági ellenőrzése
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10. Szentpéterúri Általános Iskola (8762 Szentpéterúr, Kossuth utca 13.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

11. Becsehelyi Általános Iskola (8866 Becsehely, Kossuth L. utca 45.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

12. Muraszemenyei Általános Iskola (8872 Muraszemenye, Béke út 10.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

13.
Tótszerdahelyi Zrínyi Katarina Horvát Általános Iskola (8864 Tótszerdahely, Zrínyi Miklós tér 

1.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

14.

Móricz Zsigmond Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-

Oktatást Végző Iskola,Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

(8960 Lenti, Béke utca 71.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

15.
Béke Ligeti Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

16.
Koncz Dezső Általános Iskola, Kollégium, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (8790 Zalaszentgrót, Zala utca 1.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

17. Galamboki Mesevár Óvoda (8754 Galambok, Somogyi utca 10.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

18. Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola (8868 Letenye, Arany János utca 2.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

19.
Farkas Ferenc Zene - és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola (8800 Nagykanizsa, 

Sugár út 18.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

20. Rédicsi Napköziotthonos Óvoda (8978 Rédics, Sziklai utca 1.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

21.
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde (8788 Zalaszentlászló, 

Kossuth L. utca 75.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

22. Bagodi Fekete István Általános Iskola (8992 Bagod, Kossuth utca 15.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

23. Tótszerdahelyi  Óvoda és Konyha (8864 Tótszerdahely, Zrínyi tér 3.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

24. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde (8749 Zalakaros, Liget utca 37.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

25. Muraszemenyei Napköziotthonos Óvoda (8872 Muraszemenye, Béke út 6.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-
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26. Zalaszántói Kópékuckó Óvoda (8353 Zalaszántó, Zrínyi utca 14.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

27. Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda és Konyha (8756 Csapi, Petőfi út 5-7.)

2017. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. szeptember-december Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

28. Zalavári Óvoda (8392 Zalavár, Dózsa György utca 61.)

2017. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. szeptember-december Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

29. Bázakerettyei  Óvoda (8887 Bázakerettye, Fő út 11.)

2017. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. szeptember-december Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

30. Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda (8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth Lajos út 49.)

2017. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. szeptember-december Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

31. Csesztregi Tündérkert Óvoda (8973 Csesztreg, Dózsa György út 1.)

2017. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. szeptember-december Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

32. Zalaistvándi Eperke Óvoda (8932 Zalaistvánd, Ady Endre utca 7.)

2017. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. szeptember-december Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

33. Eszteregnyei Kerekvár Óvoda (8882 Eszteregnye, Petőfi utca 1.)

2017. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. szeptember-december Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

34. Játékmackó Alapítványi Óvoda (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 41.)

2017. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. szeptember-december Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

35. Pusztaszentlászlói Óvoda (8896 Pusztaszentlászló, Kossuth utca 112.)

2017. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. szeptember-december Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

36. Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5)

2017. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. szeptember-december Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-

37. Fityeházi Óvoda (8835 Fityeház, Kossuth út 23.)

2017. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. szeptember-december Helyszíni ellenőrzés
229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése alapján
-
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38.
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (8900 Zalaegerszeg, Zárda 

utca 21-25.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június

Adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-a alapján

-

39. Premontrei Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (8360 Keszthely, Fő tér 10.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június

Adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-a alapján

-

40.
Szent Cecília Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8800 Nagykanizsa, Bajcsy-

Zsilinszky utca 80.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június

Adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-a alapján

-

41. "Körtánc" Alapfokú Művészeti Iskola (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi utca 21.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június

Adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-a alapján

-

42. Budakalász Gimnázium (2011 Budakalász, Budai út 54.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június

Adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-a alapján

-

43. Játékmackó Alapítványi Óvoda (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 41.)

2016. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. január-június

Adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-a alapján

-

44. Overtones Alapfokú Művészeti Iskola (1132 Budapest XIII. kerület, Visegrádi utca 17.)

2017. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. szeptember-december

Adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-a alapján

-

45.
Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8900 Zalaegerszeg, 

Arany János utca 15.)

2017. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. szeptember-december

Adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-a alapján

-

46. Fund Cigány Alapfokú Művészeti Iskola (7629 Pécs, Pákolitz István utca 33.)

2017. szeptember 1-

jétől a helyszíni 

ellenőrzés időpontjáig

2018. szeptember-december

Adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kéréssel 

megvalósuló ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §-a alapján

-

A nem helyi önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási intézmények fenntartói  tevékenységének törvényességi ellenőrzése 



ZMKH_ZAB 050 349 3 2017  Hatósági ellenőrzési terv.xlsx/59/43

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1.
Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések lefolytatása, elektronikus építési naplók ellenőrzése, 

a kivitelezésben részt vevők szakmagyakorlási jogosultságainak ellenőrzése.

2018.01.01.

-

2018.12.31.

folyamatos helyszíni ellenőrzés és távoli elérés

A kivitelezés a szakmai előírásoknak megfelelően zajlik-e, 

az E-építési napló szabályszerű vezetésének, a beépített 

anyagok teljesítménynyilatkozatainak ellenőrzése,  a 

kivitelezésben résztvevők (tervező, kivitelező, FMV, Müe) 

szakmagyakorlási jogosultságának vizsgálata.

 - 

2. Egyszerű bejelentés alapján kivitelezett épületek és tervdokumentációk ellenőrzése

2018.01.01.

-

2018.12.31.

folyamatos
helyszíni ellenőrzés és távoli elérés 

(OÉNY)

E-építési naplóban, egyszerű bejelentéssel megvalósuló 

lakóépületek Étv., OTÉK, és helyi építési szabályzatnak 

való megfelelése,valamint a kivitelezés helyszíni 

ellenőrzése

 - 

3. Jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében épület-állagfelülvizsgálatok.

2018.01.01.

-

2018.12.31.

folyamatos helyszíni ellenőrzés
Az épületek jókarbantartásra szorulnak-e, élet-és 

balesetveszély megállapítása.
 - 

4. Építésrendészeti ellenőrzések és szabálytalan építési tevékenységek felkutatása.

2018.01.01.

-

2018.12.31.

folyamatos helyszíni ellenőrzés és távoli elérés

Építési engedély vagy bejelentés nélkül, valamint az OTÉK 

és a helyi építési szabályzat megsértésével végzett építési 

kivitelezési munkák felkutatása.

 - 

5. Örökségvédelmi hatósági ellenőrzések.

2018.01.01.

-

2018.12.31.

folyamatos helyszíni ellenőrzés
Az örökségvédelmi hatósági engedélyekben, 

hozzájárulásokban előírt kikötések betartásra kerültek-e.
 - 

6. Régészeti ellenőrzések lefolytatása.

2018.01.01.

-

2018.12.31.

folyamatos helyszíni ellenőrzés
A régészeti engedélyekben, hozzájárulásokban előírt 

kikötések betartásra kerültek-e.
 - 

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1.
Az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, az egyéni vállalkozói tevékenység 

törvényes működésének biztosítása. 

2018.01.01. - 

2018.12.31.

Kijelölt szakmacsoportoknál 

havi egyenletes bontásban.

Adatszolgáltatás kérése, iratok 

bekérése, egyéb tájékoztatás 

kérés, hatósági nyilvántartások.

Adott tevékenység gyakorlásához az egyéni vállalkozóról 

és az egyéni cégről szóló törvényben, vagy más 

jogszabályban előírt követelmények.

-

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Kormányablak Osztály

Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
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Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. Biocid termékek jogszerű forgalmazhatóságának ellenőrzése
2018. január 1. - 2018. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatos.  

Helyszíni ellenőrzés
A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 

szóló 528/2012/EU rendelet
 - 

2.  Vitamin tartalmú étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése
2018. március 1. - 

2018. szeptember 1.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Laboratóriumi mintavételezés: 

az ellenőrzési időszakban a 

vizsgálatot végző 

laboratóriummal egyeztetett 

időpontban 

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések és a 

432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások 

 - 

3.
Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt célcsoportot képező interneten forgalmazott 

potencianövelő és fogyás elősegítés céljából forgalmazott termékek célzott vizsgálata 

2018. május 1. - 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Laboratóriumi mintavételezés:  

az ellenőrzési időszakban a 

vizsgálatot végző 

laboratóriummal egyeztetett 

időpontban

Mintavétel

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések és a 

432/2012/EU rendeletben foglalt egészségügyi állítások 

 - 

4.

Időskori makula degenerációs betegségben szenvedőknek szolgáló speciális - gyógyászati 

célra szánt - tápszer  címke, valamint célzott laboratóriumi vizsgálatának elvégzése
2018. március 1. - 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Laboratóriumi mintavételezés: 

az ellenőrzési időszakban a 

vizsgálatot végző 

laboratóriummal egyeztetett 

időpontban 

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet, a speciális 

gyógyászati célra szánt tápszerről szóló 24/2003. (V. 9.) 

EüM rendelet, valamint a 1924/2006/EK rendeletben foglalt 

jelölések

 - 

5.

Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:

- anyatej-helyettesítő tápszer 2018. március 1. - 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Laboratóriumi mintavételezés: 

az ellenőrzési időszakban a 

vizsgálatot végző 

laboratóriummal egyeztetett 

időpontban

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet, az anyatej-helyettesítő 

és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V.14.) 

EüM rendelet, valamint a 1924/2006/EK rendeletben foglalt 

jelölések

 - 

6.

Specifikus csoportoknak szánt  élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:

- csecsemők és kisgyermekek számára készült bébiétel
2018. március 1. - 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Laboratóriumi mintavételezés: 

az ellenőrzési időszakban a 

vizsgálatot végző 

laboratóriummal egyeztetett 

időpontban

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 

36/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet, a csecsemők és 

kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú 

élelmiszerekről és bébiételekről szóló 35/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendeletben foglalt jelölések

 - 

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály
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7. Bölcsődés korosztály (1-3 éves)  étkezésének  vizsgálata
2018. március 1. - 

2018. szeptember 1.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.riumi 

mintavételezés: az ellenőrzési 

időszakban a vizsgálatot 

végző laboratóriummal 

egyeztetett időpontban

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben 

foglaltak

 - 

8.
Óvodai és általános iskolai közétkeztetés szúrópróbaszerű táplálkozás-egészségügyi 

vizsgálata

2018. március 1. - 

2018. december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan. 

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben 

foglaltak

 - 

9. Jogerős határozattal kitiltott étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése
2018. március 1. - 

2018. december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Helyszíni ellenőrzés, internetes 

honlap ellenőrzése

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

rendeletben foglaltak
 - 

10. Az OGYÉI által megküldött kifogásolt notifikációs igazolások kivizsgálása
2018. március 1. - 

2018. december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

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

rendeletben foglaltak
 - 

11. Iskolabüfék és élelmiszer árusító automaták ellenőrzése
2018. március 1. - 

2018. december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Helyszíni ellenőrzés

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak, valamint a 

népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. 

törvényben foglaltak 

 - 

12. Nemdohányzók védelmében történő hatósági ellenőrzés
2018. május 15. -2018. 

szeptember 15.

Az ellenőrzési időszakban 

folyamatosan
Munkaidőn túli helyszíni ellenőrzés

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól  

szóló 1999. évi XLII. törvény  előírásai

 - 
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13. Egészségügyben vagy iparban használt lézerekkel kapcsolatos ellenőrzés 
2018. január 1. - 2018. 

december 31.

Az ellenőrzési időszakban 

folyamatosan 
Helyszíni ellenőrzés

A munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás 

expozícióira vonatkozó minimális egészségi és biztonsági 

követelményekről szóló 22/2010. (V.7.) EüM rendelet

 - 

14. A természetes fürdőhelyekkel, fürdővizekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése
2018. május 1. - 2018. 

november 15.

Az  ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Laboratóriumi mintavételezés

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, 

valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és 

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

 - 

15. A szezonálisan üzemelő medencés fürdőkkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése
2018. május 1. - 2018. 

szeptember 5.

Az  ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Laboratóriumi mintavételezés

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM 

rendelet

 - 

16. Egészségügyi intézmények Legionellával kapcsolatos ellenőrzése
2018. március 1. - 

2018. október 31.

Az  ellenőrzési időszakban 

folyamatosan Helyszíni ellenőrzés 

A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő 

közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó 

közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI 

rendelet 

 - 

17. Arc-testpakolás,  vagy arcmaszk  kozmetikai termékek nehézfém tartalmának ellenőrzése
2018. március 1.  - 

2018. december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan  

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

 - 

18. Bőr/pH semleges feliratos intim vagy hámlasztó kozmetikai termékek pH ellenőrzése
2018. március 1.  - 

2018.december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan  

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

 - 

19. Leöblítendő kozmetikai termékek Methylisothiazolonone /MI/ tartalmának ellenőrzése
2018. március 1.  -

2018. december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan  

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

 - 

20. Tartósítószermentes feliratos kozmetikai termékek tartósítószer tartalmának ellenőrzése
2018. március 1.  - 

2018. december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan  

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

 - 

21. Napozószer kozmetikai termékek Benzofenon-3 tartalma
2018. március 1.  - 

2018. december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan  

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

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

rendelet

 - 

22. Részvétel az "Anyagok az árucikkekben" (SiA) kísérleti ellenőrzési projektben
2018. január 1. -2018. 

június 30. 

Az  ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.

Laboratóriumi mintavételezés

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló, az 

Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete

 - 

23.
Részvétel a Forum REF-6 egységes végrehajtási projektben: a veszélyes keverékek CLP 

szerinti ellenőrzése

2018. március 1. - 

2018. november 15. 

Kiegészítő feladathoz 

tartozó ellenőrzési 

időszak: 2018. január 1-

től 2018. december 31.

Az  ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.
Helyszíni ellenőrzés

A veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 

szóló, az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU 

rendelete

 - 

24.

Folyékony mosószer gélkapszulák külső csomagolásának ellenőrzése az 1297/2014/EU 

bizottsági rendelet követelményeinek való megfelelés vonatkozásában lakossági 

forgalomba kerülő mosószerek esetén

2018. március 1. - 

2018. november 15. 

Az  ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.
Helyszíni ellenőrzés

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről 

és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos 

fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő 

módosításáról szóló, a Bizottság 1297/2014/EU rendelete

A veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete

 - 
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25. Egészségüyi intézmények Legionellával kapcsolatos ellenőrzése
208. március 1. - 

október 31.
208. március 1. - október 31. helyszíni ellenőrzés 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet

26. Hűtőtároló kapacitás felmérése
2018. február 01. -

2018. december 31.

Kérdőíves felmérés:

2018. február 01. - 2018. 

április 30.  

Helyszíni ellenőrzés: 

2018. május 01. - 2018. 

december 31.

Kérdőíves felmérés, 

helyszíni ellenőrzés 
A kérdőív a későbbiekben kerül kiküldésre.  - 

27. AFP surveillance megerősítése
2018. március 01. -

2018. augusztus 31.

Az  ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.
Helyszíni ellenőrzés 

A 18/1998. (VI.3.) NM rendelet és az 1/2014. (I.16.) EMMI 

rendelet AFP-re vonatkozó előírásai 
 - 

28.
Az otthoni szakápolási szolgálatok ápolásszakmai, személyi, tárgyi, szakmai környezeti 

feltételeinek, valamint szakmai tevékenységének ellenőrzése

2018.  január 1.  -2018. 

december 31.

2018. január 1. - február 28.: 

ellenőrzés előkészítése; 

2018. március 1. - november 

30.: ellenőrzések lefolytatása; 

2018. december 1. - december 

31.: ellenőrzések 

eredményeinek 

összefoglalása

Helyszíni ellenőrzés lefolytatása a 

járási egészségügyi igazgatási 

munkatárs, a járási ápolási 

szakfelügyelet bevonásával

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

valamint az OTFHÁT által később összeállításra kerülő 

jegyzőkönyv minta és kitöltési segédlet 

 - 

29.
Az otthoni hospice ellátás ápolásszakmai, személyi, tárgyi, szakmai környezeti feltételeinek, 

valamint a szakmai tevékenységének ellenőrzése 

2018.  január 1.  - 

2018. december 31.

2018. január 1. - február 28.: 

ellenőrzés előkészítése; 

2018. március 1. - november 

30.: ellenőrzések lefolytatása; 

2018. december 1.- december 

31.: ellenőrzések 

eredményeinek 

összefoglalása

Helyszíni ellenőrzés lefolytatása a 

járási egészségügyi igazgatási 

munkatárs, a járási ápolási 

szakfelügyelet bevonásával

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

valamint az OTFHÁT EMMI által később összeállításra 

kerülő jegyzőkönyv minta és kitöltési segédlet 

 - 



ZMKH_ZAB 050 349 3 2017  Hatósági ellenőrzési terv.xlsx/59/48

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele jogszerűségének vizsgálata
2017.01.01-

2017.06.30.
éves célellenőrzés iratbekérés, helyszíni ellenőrzés

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú állami támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. 

rend. (Újcsokr.) 17.§-a, valamint a használt lakás 

vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi 

otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) 

Korm. rend. (Hcsokr.) 14.§ (3) bekezdés b) pont szerinti 

ügyfél nyilatkozatok tartalmi megfelelőségének vizsgálata a 

lakástámogatási informatikai rendszer (LakHat), valamint a 

hatósági és bírósági eljárások kapcsolódó adataival

A hatósági ellenőrzési 

jogkör jogalapját 

meghatározó ágazati 

jogszabályok:

- Újcsokr. 41.§ (1) 

bekezdés

- Hcsokr. 33.§ (1) 

bekezdés

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1.
Közfoglalkoztatási programok keretében megítélt pénzügyi támogatások felhasználása 

szabályszerűségének és hatékonyságának kontrollja

2018. január- 

december

Havi terv, a megkötött 

hatósági szerződések alapján
Helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás

A közfoglalkoztatás eszközrendszerének és 

eredményeinek elemzése, a közfoglalkoztatási programok 

működtetésének vizsgálata; nyilvántartások vizsgálata, 

elszámolásokhoz benyújtott számlák, bizonylatok 

ellenőrzése

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Foglalkoztatási Osztály
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Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. Foglalkoztatás szabályainak betartása 2018.01.02-2018.12.31 Heti ellenőrzési terv szerint Helyszini ellenőrzés
Jogszabályi előírások és szakmai módszertani útmutatók 

alapján

2. Munkahelyek munkabiztonsági és egészségvédelmi szabályainak betartása 2018.01.02-2018.12.31 Heti ellenőrzési terv szerint Helyszini ellenőrzés
Jogszabályi előírások és szakmai módszertani útmutatók 

alapján

3. Mezőgazdasági tevékenységek munkavédelmi célvizsgálata
2018. II.-III. 

negyedévében

Az NGM Munkavédelmi 

Főosztály által előírt 

szempontok szerint , 

meghatározott ellenőrzési 

számok teljesítésére

Helyszini ellenőrzés
Jogszabályi előírások és szakmai módszertani útmutatók 

alapján

4. Kölcsönzött munkavállalók munkakörülményeinek célvizsgálata
2018. I. negyedév és 

IV. negyedév

Az NGM Munkavédelmi 

Főosztály által előírt 

szempontok szerint , 

meghatározott ellenőrzési 

számok teljesítésére

Helyszini ellenőrzés
Jogszabályi előírások és szakmai módszertani útmutatók 

alapján

5. Kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megtartására irányuló célvizsgálat
2018. március-április 

hónapokban

Az NGM Foglalkoztatás-

felügyeleti Főosztály által előírt 

szempontok szerint , 

meghatározott ellenőrzési 

számok teljesítésére

Helyszini ellenőrzés
Jogszabályi előírások és szakmai módszertani útmutatók 

alapján

6. Munkavállalók jogviszonyának rendezettségére irányuló célvizsgálat 2018. június-július

Az NGM Foglalkoztatás-

felügyeleti Főosztály által előírt 

szempontok szerint , 

meghatározott ellenőrzési 

számok teljesítésére

Helyszini ellenőrzés
Jogszabályi előírások és szakmai módszertani útmutatók 

alapján

7.
Mezőgazdasági , erdőgazdálkodási, halászati ágazatban, élelmiszergyártási és 

italgyártásban dolgozók foglalkoztatásának gyakorlata - célvizsgálat

2018. szeptember-

október

Az NGM Foglalkoztatás-

felügyeleti Főosztály által előírt 

szempontok szerint , 

meghatározott ellenőrzési 

számok teljesítésére

Helyszini ellenőrzés
Jogszabályi előírások és szakmai módszertani útmutatók 

alapján

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
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Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. Járműbontók ellenőrzése 2018.febr.-nov. havi ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

Eseti jelleggel a Vas 

Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 

Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi 

Főosztály 

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Osztállyal közösen

2. Műszaki vizsgálóállomások eseti ellenőrzése 2018.jan-dec. heti ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

3. Műszaki vizsgálóállomások átfogó ellenőrzése 2018.jan-nov. havi ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

4. Járműjavító szolgáltatások ellenőrzése 2018.jan-dec. heti ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

5. Tachográf műhelyek ellenőrzése 2018.jan-dec. heti ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

6. Alkatrész forgalmazók és kereskedők ellenőrzése 2018.jan-dec. heti ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

Eseti jelleggel a Zala 

Megyei Kormányhivatal 

Zalaegerszegi Járási 

Hivatal Műszaki 

Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály 

Fogyasztóvédelmi 

Osztállyal közös 

ellenőrzés

7. Eredetiségvizsgálók ellenőrzése 2018.jan-dec heti ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

8. Gumijavító vállalkozások ellenőrzése
2018.márc. és 2018. 

okt.
heti ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

NFM Országos 

Ellenőrzési Terv 

figyelembe vételével

9. Környezetvédelmi felülvizsgáló hely ellenőrzése 2018. páros hónapok havi ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

10.
Motorkerékpárokkal, továbbá a mezőgazdasági és erdészeti járművekkel kapcsolatos. 

közúti gépjármű-közlekedési hatósági piacfelügyeleti ellenőrzés
2018.jan-dec. havi ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

BFKH Országos 

Hatósági Ellenőrzési 

Tervének figyelembe 

vételével

11.

Első fokú útügyi hatóságként, az Útügyi Osztály által kiadott útépítési engedélyek alapján az 

építési munkaterületeken építésfelügyeletként ellenőrzi az útépítési munkák engedély 

szerinti szabályszerűségét.

2018. március 15-

november 15.
folyamatos helyszíni ellenőrzés A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

12.
Szakhatóságként, az illetékes Építési hatóságokkal közösen részt vesz a helyszíni 

szemléken és ellenőrzi közlekedési érdekek érvényre juttatását.

2018. február 1-

november 30.
folyamatos helyszíni ellenőrzés A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

13.
Forgalomszabályozási és forgalombiztonsági szempontból ellenőrzi a kijelölt gyalogos-

átkelőhelyeket, vasúti átjárókat és vasúti gyalogos-átkelőhelyeket illetékességi területén.

2017. május 1-október 

31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

14. Pénzkezelő hely folyamatos elszámoltatása, ellenőrzése. folyamatos folyamatos irat bemutatás A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

15.

A járművezető vizsgáztatási szakterület tervezett munkájának felülvizsgálata, különös 

tekintettel a vizsgáztatás valamint az utánképzés darabszáma és bevételek teljesülése 

tekintetében.

tárgyhónap
tárgyhót követő első 

munkanap
adatszolgáltatás A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

16.

Szigorú számadásköteles nyomtatványok /vizsgaigazolások, utánképzési igazolás/ 

vizsgáztatási anyagok, /tesztlap, sablon/, bélyegzők meglétének, őrzésének, 

elszámolásának ellenőrzése.

félév félévet követő első munkanap irat bemutatás A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

17. A járművezető vizsgáztatási feladatok szabályzatoknak megfelelő végzésének ellenőrzése. folyamatos folyamatos irat bemutatás A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Közlekedési feladatok
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18.

A  megyében folyó járművezetői képzés ellenőrzése, képzési engedéllyel rendelkező 

autósiskoláknál folyó szakmai munka, valamint az előírt személyi és tárgyi feltételek átfogó 

ellenőrzése.

NFM közelekdési 

helyettes 

államtitkársága  

országos ellenőrzési 

terve által 

meghatározottak 

szerint

NFM közelekdési helyettes 

államtitkársága országos 

ellenőrzési terve alapján 

havonkénti jelentéssel

adatszolgáltatás A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

19. A vizsgáztatási feladatok végrehajtásának munkáltatói ellenőrzése ellenőrzés napja
előzetesen be nem jelentett 

időben, havi 4 munkanapon
helyszíni ellenőrzés A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

20.
Járművezető szakoktatók NFM közelekdési helyettes államtitkársága országosellenőrzési 

tervében meghatározott módon rendőrhatósággal végrehajtandó ellenőrzése
ellenőrzés napja

ellenőrzést követő hét első 

munkanapja
helyszíni ellenőrzés A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek ellenőrzése

21. Árfeltüntetés ellenőrzése
2018.01.01-

2018.12.31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés fogyasztók vagyoni jogainak védelme

22. Szavatossággal,jótállással kapcsolatos fogyasztói panaszok intézése
2018.01.01-

2018.12.31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés megfelelő tájékoztatáshoz való jog biztosítása

23. Árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzése
2018.01.01-

2018.12.31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés megfelelő tájékozatáshoz való jog biztosítása

24.
18.életévét be nem töltött személyek védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelés 

ellenőrzése

2018.01.01-

2018.12.31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés megfelelő tájékozatáshoz való jog biztosítása

25. Idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység ellenőrzése
2018.07.01-2018.08.20-

ig
heti bontás szerint helyszíni ellenőrzés fogyasztók vagyoni jogainak védelme

26. Online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése
2018.01.01-

2018.12.31.
folyamatos webáruházak ellenőrzése megfelelő tájékozatáshoz való jog biztosítása

27. KPIR és RAPEX rendszerben található veszélelyes termékek ellenőrzése
2018.01.01-

2018.12.31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz való jog biztosítása

28. Játékok laboratóriumi vizsgálata
2018.01.01-

2018.12.31.
folyamatos helyszíni, online mintavétel biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz való jog biztosítása

29.
Csecsemő és kisgyermek ruházati termékek laborvizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti 

ellenőrzése

2018.01.01-

2018.12.31.
folyamatos helyszíni ellenőrzés biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz való jog biztosítása

30. Játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése
2018.05.02-

2018.09.01.
havi bontás szerint helyszíni ellenőrzés biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz való jog biztosítása

31. Mutatványos berendezések ad-hoc ellenőrzése
rendezvények 

időpontjában
rendezvények időpontja helyszíni ellenőrzés biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz való jog biztosítása

32. Kalandparkok ellenőrzése
2018.05.01-

2018.09.01.
havi bontás szerint helyszíni ellenőrzés biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz való jog biztosítása

33. Közúti ellenőrzés TISPOL, ECR 2018. január-december TISPOL és ECR terv alapján Helyszíni ellenőrzés Tematikus ellenőrzés www.tispol.org

34. Közúti járművek közúti ellenőrzése 2018. január-december havi ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés Átfogó helyszíni ellenőrzés

NFM által kiadott 

Országos Ellenőrzési 

Terv szerint

35.  AETR telephelyi  ellenőrzés 2018. január-december havi ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás Tematikus ellenőrzés

NFM által kiadott 

Országos Ellenőrzési 

Terv szerint

36. Nemzetközi ellenőrzések, bemutatók 2018. április-november CORTE terv alapján oktatás helyszíni ellenőrzés NFM felkérésre

37. Fatermékek közúti szállításának ellenőrzése a NÉBIH és Rendőrség közreműködésével 2018. január-december havi ütemezés alapján helyszíni ellenőrzés Átfogó helyszíni ellenőrzés Megyei ellenőrzési terv

38. Személytaxi vállalkozások Fogyasztóvédelmi hatósággal közös ellenőrzése 2018. január-december
kiemelt időszakot megelőzően 

egyeztetve
helyszíni ellenőrzés Tematikus ellenőrzés

NFM által kiadott 

Országos Ellenőrzési 

Terv szerint

39.
Teljes kitereléses közúti ellenőrzés az M7. autópálya Zalakomári pihenőjénél/közúti 

mérőállomásnál
2018. január-december előzetes egyeztetés helyszíni ellenőrzés Komplex helyszíni ellenőrzés

Rendőrség, NAV, 

Katasztrófavédelem, 

Magyar Közút Nzrt, 

NÚSZ Zrt.

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
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1. Engedélyezés talajvédelmi hatóságként 2018. év folyamatos
benyújtott adatok ellenőrzése,

helyszíni ellenőrzés
2007. évi 129. tv. A termőföld védelméről

2. Közreműködés talajvédelmi szakhatóságként, szakkérdésben 2018. év folyamatos
benyújtott adatok ellenőrzése,

helyszíni ellenőrzés
2008. évi 129. tv. A termőföld védelméről

3.
Termésnövelő anyagok, EK műtrágyák hatósági minőségellenőrzése, mintavételezés a 

forgalmazóknál, kereskedelmi egységeknél és a gyártók készáru raktáraiban
2018. év 

folyamatos/ mintavétel külön 

utasítás szerint
helyszíni ellenőrzés, mintavétel 2009. évi 129. tv. A termőföld védelméről

4.
Termőföld termő képességének megtartására irányuló ellenőrzés. Erózió eredetű problémák 

felmérése, intézkedés, ellenőrzés
2018. év folyamatos

beszerzett  földhasználati és vízrajzi 

adatok, 

helyszíni ellenőrzés

2010. évi 129. tv. A termőföld védelméről

5. Termőföld minőségének, beruházások során mentett humusz réteg kezelésének ellenőrzés. 2018. év folyamatos
benyújtott adatok ellenőrzése,

helyszíni ellenőrzés
2011. évi 129. tv. A termőföld védelméről

6.  KM ellenőrzések  lefolytatása (delegált feladat) 2018. aug-dec.
külön utasítás, ütemterv 

szerint
helyszíni ellenőrzés

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 

szembeni védelméről szóló 27/2006 Korm. r.; A 

növényvédelmi tevékenység szabályairól szóló 43/2010 

FVM r.

7.

Zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatok ellátása. Ellenőrzi a belföldön megtermelt, 

forgalomba hozott, illetve kivitelre vagy behozatalra szánt zöldséget, gyümölcsöt, 

dísznövényt és előállításukkal, forgalmazásukkal kapcsolatos követelményeket, a nyomon-

követhetőségi rendszer feltételeinek teljesülését, előírásainak betartását

2018. év folyamatos helyszíni ellenőrzés
A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. FVM 

r.

8.
Ellenőrzi a földrajzi árujelző oltalomban részesített növényi termékek eredetét, nyomon 

követhetőségét, forgalmazási feltételeinek betartását
2018. év folyamatos helyszíni ellenőrzés

A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. FVM 

r.; 3/2010 FVM r.

9.
Ellenőrzi az iskolagyümölcs program keretében előállított, forgalmazott gyümölcs 

élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását
2018. év folyamatos helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. FVM 

r.

10.

Ellenőrzi az Európai Unió rendelkezései alapján a zöldség-gyümölcs válogatók, 

csomagolók, export feladóhelyek termékkezelési körülményeinek (higiéniai előírásoknak) 

való megfelelését

2018. év folyamatos helyszíni ellenőrzés

Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes 

élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági 

ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM

együttes rendelet

11.

Ellenőrzi a zárlati károsítók előfordulását a termelőknél az export, import  és tranzit 

szállítmányokban, intézkedik a zárlati károsítók felszámolásáról, kötelező védekezést, 

termékmegsemmisítést rendel el, előkészíti a kártalanítási eljárást.  Termelési, betakarítási, 

raktározási, szállítási, behozatali, kiviteli, forgalomba hozatali, kísérleti, felhasználási, 

alkalmazási tilalmat, illetve korlátozást, valamint kötelező növényvédelmi technológia 

alkalmazását rendelhet el

2018. év folyamatos
helyszíni ellenőrzés, mintavétel,

laboratóriumi vizsgálat

2008. évi 146. tv. az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről, A növényegészségügyi feladatok 

végtrehajtásáról szóló 7/2001 FVM r.

12.

Ellenőrzi növény-egészségügyi szempontból a növények, növényi termékek előállítását, 

raktározását, szállítását és forgalmazását, valamint szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez.  

Részt vesz a szántóföldi lágyszárú és a kertészeti (szőlő, gyümölcs, dísznövény, 

zöldségpalánta), valamint erdészeti és fás szárú energetikai célú szaporítóanyagok növény-

egészségügyi  ellenőrzésében,  kiegészítő laboratóriumi vizsgálatának mintavételezésében, 

különösen:

2018. év folyamatos
helyszíni ellenőrzés, mintavétel,

laboratóriumi vizsgálat

2008. évi 146. tv. az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről, A növényegészségügyi feladatok 

végtrehajtásáról szóló 7/2001 FVM r.

13.

Nyomon követi a zárlati és az Európai Unió által megfigyelésre kötelezett károsítók 

megjelenését, terjedését. 

Károsító felderítést végez, ill.  előfordulásuk esetén zárlati és korlátozó intézkedéseket hoz. 

2018. év folyamatos
helyszíni ellenőrzés, mintavétel,

laboratóriumi vizsgálat

2008. évi 146. tv. az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről, A növényegészségügyi feladatok 

végtrehajtásáról szóló 7/2001 FVM r.

14.

Ellenőrzi az ISPM-15 nemzetközi növény-egészségügyi előírás  fa-csomagolóanyag 

gyártókra, forgalmazókra, hőkezelést végző cégekre, valamint a kereskedelemben használt 

fa-csomagolóanyagokra vonatkozó előírásait

2018. év folyamatos helyszíni ellenőrzés

2008. évi 146. tv. az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről, A növényegészségügyi feladatok 

végtrehajtásáról szóló 7/2001 FVM r.

15.

Elvégzi az Európai Közösség növényútlevéllel kapcsolatos teendőit, feljogosítja a termelőket 

a növényútlevél kiadására, kiadja a csereútlevelet és ellenőrzi a termelők ezzel kapcsolatos 

nyilvántartását

2018. év folyamatos helyszíni ellenőrzés

2008. évi 146. tv. az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről, A növényegészségügyi feladatok 

végtrehajtásáról szóló 7/2001 FVM r.

16.

Termelők növényvédelmi tevékenységének ellenőrzése. 

Ellenőrzi a termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységét, az integrált 

növényvédelem elveinek teljesülését, a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok 

felhasználása során a kijuttatás technikai megvalósítását, az egészségügyi és a kémiai 

biztonságot, az engedélyköteles termékek felhasználásához rendelt szakképesítés 

meglétét, a növényvédő szer felhasználási és vásárlási engedély érvényességét.

2018. év folyamatos helyszíni ellenőrzés

2008. évi 146. tv. az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről,

A növényvédelmi tevékenységről és hatósági elenőrzéséről 

szóló 43/2010 FVM r.
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17.

Termelők károsítók elleni védekezési kötelezettségének ellenőrzése, eljárások lefolytatása. 

Felszólítja a gazdálkodót a károsítók elleni védekezésre; közérdekű védekezést, állami 

védekezést, illetve megsemmisítést rendel el, hatósági ellenőrzése során növényvédelmi,  

élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabhat ki, szabálysértési eljárást 

kezdeményezhet, büntető feljelentést tehet, illetve szükség szerinti megfelelő intézkedést 

hozhat. Parlagfű mentesítéssel kapcsolatos eljátáelleni védekezési kötelezettségertőzés 

felszámolása érdekében közérdekű védekezést rendel el, növényvédelmi bírságot szab ki 

és gondoskodik a mentesítés elvégzéséről, valamint nyomon követi a kiszabott bírság és a 

közérdekű védekezési költség befizetését

2018. év folyamatos helyszíni ellenőrzés

2008. évi 146. tv. az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről,

A növényvédelmi tevékenységről és hatósági elenőrzéséről 

szóló 43/2010 FVM r.

18.

Légi növényvédelem engedélyezése, ellenőrzése.

re vonatkozó előírások (szakirányító jelenléte, légi járművezető növényvédelmi 

továbbképzésének érvényessége, tevekénységhez szükséges engedélyek meglétének 

ellenőrzése, előírt nyilvántartások vezetése, az alkalmazott készítmény felhasználhatósága, 

stb.) betartását, illetve a bejelentéseket nyilvántartja

2018. év folyamatos
bekért adatok ellenőrzése,

helyszíni ellenőrzés

A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 

44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM

együttes rendelet

19.

Növényvédelmi káresetek kivizsgálása.

 Közreműködik az engedélyköteles termék (növény védőszer, stb.) általi szennyezések, 

állat, méh, mérgezések és vízszennyezések okozta halpusztulások szakvéleményezésében, 

szükség szerinti helyszíni kivizsgálásában

2018. év folyamatos
bekért adatok ellenőrzése,

helyszíni ellenőrzés

2008. évi 146. tv. az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről,

A növényvédelmi tevékenységről és hatósági elenőrzéséről 

szóló 43/2010 FVM r.

20.

Szakhatósági állásfoglalás növényvédő szer forgalmazás megkezdése esetén. 

Piacnyitás, növényvédőszer-raktározási tevékenységre vonatkozó telepengedélyezési 

eljárás és növényvédő szer nagy- és kiskereskedelmi forgalmazási tevékenységre 

vonatkozó működési engedélyezési eljárás esetén

2018. év folyamatos helyszíni ellenőrzés

2009. évi 146. tv. az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről,

A növényvédelmi tevékenységről és hatósági elenőrzéséről 

szóló 43/2010 FVM r.

21.

Növényvédő szer forgalmazás ellenőrzése.

Ellenőrzi az engedélyköteles termékek esetében a reklámozás, tárolás, forgalmazás, 

szállítás, vásárlás és felhasználás személyi- és tárgyi feltételeit, a szolgáltatás 

szakszerűségét, az előírt nyilvántartás vezetését,

2018. év folyamatos helyszíni ellenőrzés

2010. évi 146. tv. az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről,

A növényvédelmi tevékenységről és hatósági elenőrzéséről 

szóló 43/2010 FVM r.

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. Hegyközségek törvényességi ellenőrzése 2018. év 2018.március iratbemutatás, helyszíni ellenőrzés Hegyközségekről szóló Tv előírásai alapján

2. Nemzeti hatáskörben nyújtott beruházási támogatások utóellenőrzése 2018. IV. negyedév 2018.november iratbemutatás, helyszíni ellenőrzés 383/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet alapján

3. Őstermelők piaci ellenőrzése
2018. I., II., III., IV. 

negyedév

2018. március, április, július, 

szeptember, október, 

december

iratbemutatás, piaci és helyszíni 

ellenőrzés
Szja Tv.,

4. Vadászat rendjének éjjeli ellenőrzése 2018.01.01-12.31. havi helyszíni ellenőrzés 1996. évi LV. törvény

5. Társas vadászatok ellenőrzése
2018.01-02 hó, 11-12 

hó
heti helyszíni ellenőrzés 1996. évi LV. törvény

6. Zárttéri vadtartás ellenőrzése 2018.03.01-12.31 eseti helyszíni ellenőrzés 1996. évi LV. törvény

7. Vadbegyűjtő helyek ellenőrzése 2018.01.01-12.31. eseti helyszíni ellenőrzés 1996. évi LV. törvény

8. Vadászati naplók ellenőrzése 2018.01.01-12.31. eseti helyszíni ellenőrzés 1996. évi LV. törvény

9. Hivatásos vadászok ellenőrzése 2018.01.01-12.31. eseti helyszíni ellenőrzés 1996. évi LV. törvény

10. Éves vadgazdálkodási tervek végrehajtásának ellenőrzése 2018.06.01-08.31. eseti adatszolgáltatás 1996. évi LV. törvény

11. Vadászatra jogosult komplex ellenőrzése 2018.01.01-12.31. eseti adatszolgáltatás, iratbemutatás 1996. évi LV. törvény

12. Haltelepítések ellenőrzése 2018.03.01-12.31. eseti helyszíni ellenőrzés 2013. évi CII. törvény

13. Horgászati, halászati tevékenység ellenőrzése 2018.03.01-12.31. eseti helyszíni ellenőrzés 2013. évi CII. törvény

14. Halászati őri szolgálati naplók ellenőrzése 2018. év eseti helyszíni ellenőrzés 2013. évi CII. törvény

15. Halgazdálkodási tervek végrehajtásának ellenőrzése 2018.06.01-08.31. eseti adatszolgáltatás 2013. évi CII. törvény

16. Halgazdálkodásra jogosultak komplex ellenőrzése 2018.01.01-12.31. eseti adatszolgáltatás 2013. évi CII. törvény

Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztály
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Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. Parlagfű elleni közérdekű védekezés, felderítés 
2018.07.01-

2018.10.31.
heti 1 nap helyszíni ellenőrzés

Lakossági, és PBR rsz.bejelentések, valamint FM ut. 

alapján 

2. A biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 
2018.01.01-

2018.12.31.
 II. félév

előzetes bizonylat-ellenőrzés és 

helyszíni ellenőrzés
47/2014.( II.26) Korm. Rendelet  alapján

3.  Földforgalmi hatósági ellenőrzés 2018.01.01-2018.12.31 II. félév
előzetes irat-ellenőrzés és helyszíni 

ellenőrzés
2013. évi CXXII tv 77§. alapján 

4. A TAKARNET hozzáférési jogosultság ellenőrzése
2017.01.01.-

2018.12.31
 II. félév helyszíni ellenőrzés 1997. évi CXLI tv.75§ alapján 

Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. folyamatban lévő erdősfelújítások hatósági ellenőrzése 
2018.01.15.-

2018.10.15.
folyamatos

adminisztratív és helyszíni 

ellenőrzés

kötelezően 

helyszínelendő 4000 

erdőrészlet

2. Befejezett erdősítések felülvizsgálata.
2018.01.15.-

2018.10.15.
folyamatos

kockázatelemzésen alapuló 

helyszíni ellenőrzés

3.
2017., ill. 2018. évi tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentéseinek 

felülvizsgálata.

2018.01.01-

2018.12.31.
folyamatos

adminisztratív és helyszíni 

ellenőrzés

4. Erdőterv-módosítási kérelmek felülvizsgálata.
2018.01.01-

2018.12.31.
folyamatos

adminisztratív és  helyszíni 

ellenőrzés

5. Bejelentett erdőkárok ellenőrzése.
2018.01.01-

2018.12.31.
eseti bejelentés alapján helyszíni ellenőrzés

6. Az erdészeti szakszemélyzeti tevékenységgel járó feladatok ellátásának ellenőrzése .
2018.01.01-

2018.12.31.
folyamatos

kockázatelemzésen alapuló 

adminisztratív és helyszíni 

ellenőrzés

7. Az erdőben folytatott fakitermelések helyszíni ellenőrzése.
2018.01.01-

2018.12.31.
folyamatos

kockázatelemzésen alapuló 

helyszíni ellenőrzés

8. Faanyagszállítás ellenőrzése.
2018.01.01-

2018.12.31.
folyamatos

kockázatelemzésen alapuló 

helyszíni ellenőrzés

9. Az erdőben folyó jogszerűtlen tevékenységek kivizsgálása.
2018.01.01-

2018.12.31.
folyamatos

lakossági bejelentések alapján és 

kockázatelemzésen alapuló 

helyszíni ellenőrzés

10. A fásításokban történő fakitermelések ellenőrzése
2018.01.01-

2018.12.31.
folyamatos

lakossági bejelentések alapján és 

kockázatelemzésen alapuló 

helyszíni ellenőrzés

11. MVH által delegált feladatok tárgykörében lefolytatott ellenőrzések.
2018.01.01-

2018.12.31.
eseti MVH megbízás alapján

az elrendelés szerint lefolytatott 

adminisztratív és helyszíni 

ellenőrzés

az elrendelés alapján
delegált ellenőri, 

társellenőri feladatok

12. MVH által delegált feladatok tárgykörében lefolytatott ellenőrzések.
2018.01.01-

2018.12.31.

eseti MVH megkeresés 

alapján

az elrendelés szerint lefolytatott 

adminisztratív és helyszíni 

ellenőrzés

az elrendelés alapján

szakmai ellenőrzések 

lefoltatása: 

erdőtelepítések 

befejezhetőséi 

állapotára vagy   

visszmajor tárgyú 

megkeresésekre

13.
A területrendezési ügyek tárgykörében jogszerüen endedélyezett erdőterület igénybevétel 

megvalósult állapotában történő műszaki átadás előtti ellenőrzés.

2018.01.01-

2018.12.31.
eseti megkeresés alapján

adminisztratív és helyszíni 

ellenőrzés

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály
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Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. A NÉBIH által kijelölt egységek ellenőrzése
2018.április 1. -2019. 

március 31.

Előzetes tervezés alapján, 

negyedéves bontásban
helyszíni szemle

élelmiszer-higiéniai , élelmiszer-biztonsági , állatvédelmi, 

járványvédelmi szempontok alapján

2.  NÉBIH által kijelölt monitoring mintavételek
2018. április 1. -2019. 

március 31.

NÉBIH ütemezése alapján, 

havi bontásban
helyszínen töténő mintavétel meghatározott mátrixok, meghatározott vizsgálati irányra

3.
NÉBIH által meghatározott, úgynevezett kompenzációs ellenőrzések ( vendéglátók, 

forgalmazók, gyártók)

2018. április 1. -2019. 

március 31.

Előzetes tervezés alapján, 

negyedéves bontásban
helyszíni szemle

élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági szempontok 

alapján

4. Kistermelői előállítás és forgalmazás regisztrációja, ellenőrzése
2018. április 1. -2019. 

március 31.

Előzetes tervezés alapján, 

negyedéves bontásban
helyszíni szemle

élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági szempontok 

alapján

5. Közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása
2018. január 1. -2018. 

december 31.
Szükségesség szerint

helyszíni szemle, szükség szerint 

mintavétel

élelmiszer-higiéniai , élelmiszer-biztonsági , állatvédelmi, 

járványvédelmi szempontok alapján

6. Szezonális, kiemelt és célellenőrzések

Húsvéti időszak, Nyári 

( július-augusztus), Téli 

(dec.1-31.)

Előzetes tervezés alapján, két 

hetes bontásban
helyszíni szemle

élelmiszer-higiéniai , élelmiszer-biztonsági , állatvédelmi, 

járványvédelmi szempontok alapján

7. Tenyésztés hatósági ellenőrzések
2018. április 1.- 2019. 

március 31.

Előzetes tervezés alapján és 

NÉBIH ütemezése alapján
helyszíni szemle

élelmiszer-biztonsági , állatvédelmi, járványvédelmi 

szempontok alapján

8. Kölcsönös megfeleltetés keretében végzett helyszíni szemle
2018. május 1.-2018. 

december 31.
Előzetes tervezés alapján helyszíni szemle

élelmiszer-biztonsági , állatvédelmi, járványvédelmi 

szempontok alapján

9. Állattartó telepek állategészségyügyi ellenőrzése
2018. január 1. -2018. 

december 31.
Előzetes tervezés alapján helyszíni szemle

élelmiszer-biztonsági , állatvédelmi, járványvédelmi 

szempontok alapján

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
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Sor-

szám
Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzések ütemezése Ellenőrzés eszköze* Ellenőrzés szempontrendszere

Egyéb fontosabb 

adatok

1. Helikon Kastélymúzeum preparátumkiállítás, vízimadár park (Keszthely)
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. január helyszíni ellenőrzés

legális birtokban tartás igazolása, tartási körülmények 

megfelelése

2. Csácsi-Hegyi Állatkert és Állatotthon (Zalaegerszeg)
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. február helyszíni ellenőrzés

legális birtokban tartás igazolása, tartási körülmények 

megfelelése

3. Akváriumház (Hévíz)
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. március helyszíni ellenőrzés

legális birtokban tartás igazolása, tartási körülmények 

megfelelése

4. IMOFI, Zalaszentgrót
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. április helyszíni ellenőrzés

legális birtokban tartás igazolása, tartási körülmények 

megfelelése

5. Bíró Miklós (Nagykanizsa)
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. május helyszíni ellenőrzés

legális birtokban tartás igazolása, tartási körülmények 

megfelelése

6. Kállai Sándor (Zalaegerszeg)
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. június helyszíni ellenőrzés

legális birtokban tartás igazolása, tartási körülmények 

megfelelése

7. Horváth Cintia (Zalakaros)
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. július helyszíni ellenőrzés

legális birtokban tartás igazolása, tartási körülmények 

megfelelése

8. Tóthné Kun Szilvia (Zalaegerszeg)
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. augusztus helyszíni ellenőrzés

legális birtokban tartás igazolása, tartási körülmények 

megfelelése

9. Czoma Péter (Nagykanizsa)
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. szeptember helyszíni ellenőrzés

legális birtokban tartás igazolása, tartási körülmények 

megfelelése

10. Gombás László (Zalaegerszeg)
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. október helyszíni ellenőrzés

legális birtokban tartás igazolása, tartási körülmények 

megfelelése

11. Barracuda Díszállatkereskedés (Keszthely)
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. november helyszíni ellenőrzés

legális birtokban tartás igazolása, tartási körülmények 

megfelelése

12. Kaméleon Díszállatkereskedés (Keszthely)
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. december helyszíni ellenőrzés

legális birtokban tartás igazolása, tartási körülmények 

megfelelése

13.
Flextronics Kft.

Zalaegerszeg, Posta u. 63.

2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. február helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

14.
Flextronics Kft.

Zalaegerszeg, Zrínyi u. 38.

2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. március helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

15. Aq Anton Kft. Zalaegerszeg, Sport u. 16
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. március helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

16. Balaskó Kft. Kemendollár, 062
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. április helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

17.
Colas Út Zrt. 

Bak, Külterület 065/60

2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. április helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

18. Honeywell Hőtechnikai Kft, Nagykanizsa, Dózsa 147.
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. május helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

19. MOL Rt. LT-5 gyűjtőáll. Lovászi
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. május helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

20. OBI Hungary Retail Kft. Keszthely, Frech M. u. 4.
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. június helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

21. OT Industries–DKG Gépgyártó Zrt. Nagykanizsa Vár u. 9.
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. június helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

22. Cargill Magyarország Zrt. Nagykanizsa, Vár u. 8.
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018.július helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

23. H-Kandalló Kft. Nagykanizsa, Csengery u. 90.
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. augusztus helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

24. Kanizsa Uszoda Kft. Nagykanizsa, Csengery 49.
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. szeptember helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

25. Klaus-Plast Kft. Nagykanizsa, Csengery u. 111.
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. szeptember helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

26. Uniferro Kft. Zalaszentgrót, Május1. u. 17.
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. október helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

27. Zebráno-Holz Kft. Zalaapáti, Deák F.114
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. november helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

28. Kámán-Nagy Tamás, Zalacséb külterület 0110/6 hrsz.
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. április helyszíni ellenőrzés

környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés 

vizsgálata

29. Pulyka-Java Kft., Pacsa 024/4 hrsz
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. május helyszíni ellenőrzés

környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés 

vizsgálata

30. Kovács István, Nemespátró 079/6 hrsz
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. június helyszíni ellenőrzés

környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés 

vizsgálata

31. Mezőtek Zrt., Zalaapáti 0111/24 hrsz
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. július helyszíni ellenőrzés

környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés 

vizsgálata

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
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32. Cilinkó-Agrár, Szentgyörgyvölgy, 0328 hrsz.
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. augusztus helyszíni ellenőrzés

környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés 

vizsgálata

33. MOL Nyrt., Lovászi LT-5 gyűjtőállomás területén (0110 hrsz.) feltárt szennyezés 
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2017. március helyszíni ellenőrzés kármentesítési határozatban foglaltak ellenőrzése

34.
Flaga Hungária Kft., Újudvar, Ország u. 118 sz. (063/2 hrsz.-ú) alatti ingatlanon feltárt 

szennyezés

2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. április helyszíni ellenőrzés kármentesítési határozatban foglaltak ellenőrzése

35. MOL Nyrt. Zalalövő 1143 hrsz-ú bezárt töltőállomás területén észlelt szennyeződés 
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. május helyszíni ellenőrzés kármentesítési határozatban foglaltak ellenőrzése

36. Zalaszentgrót OMV töltőállomás területén (010231 hrsz.) feltárt szennyezés 
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. június helyszíni ellenőrzés kármentesítési határozatban foglaltak ellenőrzése

37. MOL Nyrt. Bázakerettye BT-4 gyűjtőállomás területén (121 hrsz.) feltárt szennyezés
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. július helyszíni ellenőrzés kármentesítési határozatban foglaltak ellenőrzése

38.
Zalaegerszeg Búslakpusztai bezárt hulladéklerakó területen (0181/1-2 hrsz.) feltárt 

szennyezés 

2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. augusztus helyszíni ellenőrzés kármentesítési határozatban foglaltak ellenőrzése

39. MURASÓDER Folyamtisztító Kft., Murakeresztúr II. - kavics” bánya
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. május helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

40. Bereki Tőzeg Kereskedelmi és Szolgáltató ’97 Kft., Alsópáhok I. (Bereki) tőzeg bánya
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. június helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

41. Kerkaszentkirály II.  "Kavics, homok"
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. július helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

42. Zala-Rekult Kft. Boncodfölde
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. május helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

43. Patai Jenő Letenye
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. március helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

44. KETÉH Kft. Keszthely
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. október helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

45. Lenti Hulladékkezelő Kft. Lenti
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. szeptember helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

46. Coca Cola HBC Magyarország Kft. Zalaszentgrót
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. április helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

47. Akksi Kft. Zalaegerszeg
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. május helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

48. Edelmann Hungary Packaging Zrt. Zalaegerszeg
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. június helyszíni ellenőrzés

jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésének 

ellenőrzése

49. Zalai Járműjavító Kft. Zalaegerszeg
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. szeptember helyszíni ellenőrzés

jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésének 

ellenőrzése

50. Flextronics Kft. Zalaegerszeg
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. szeptember helyszíni ellenőrzés

jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésének 

ellenőrzése
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51. Siroma-Plast Műanyagipari Kft. Nagykanizsa
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. október helyszíni ellenőrzés

jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésének 

ellenőrzése

52. Hidrofilt Kft.
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. október helyszíni ellenőrzés

jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésének 

ellenőrzése

53. R-Team 99 Bt. Nagykanizsa
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. május helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

54. Mafi-Autóker Kft. Alibánfa
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. május helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

55. Barton Károly Elemér Keszthely
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. május helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

56. Nagy Ferenc Lenti
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. május helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

57. Szirti Tibor Nagykanizsa
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. május helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

58. Pintér Autóbontó Kft. Zalaegerszeg
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. szeptember helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

59. Alcufer Kft. Zalaegerszeg
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. szeptember helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

60. Lőrincz Autóbontó Kft.
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. szeptember helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

61. Horváth-Méh Kft. Nagykanizsa
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. szeptember helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

62. Alcufer Kft.Nagykanizsa
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. szeptember helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

63. Zalalövő rekultivált hulladéklerakó
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. szeptember helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

64. Becsvölgye rekultivált hulladéklerakó
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. szeptember helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

65. Zalaegerszeg rekultivált hulladéklerakó
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. szeptember helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

66. Zalaszentmihály rekultivált hulladéklerakó
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. szeptember helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

67. Vonyarcvashegy rekultivált hulladéklerakó
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. szeptember helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

68. Belezna rekultivált hulladéklerakó
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. szeptember helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

69. Backó Mezőgazdasági Termelő Kft. Pötréte
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. április helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata

70. Creaton Hungary Kft. Lenti
2018. január 1. - 2018. 

december 31. 
2018. május helyszíni ellenőrzés engedélynek való megfelelés vizsgálata






