
1. számú melléklet a Baranya Megyei Kormányhivatal összevont ellenőrzési tervéhez

2013. 

ellenőrzési 

időszak

Munkavédelmi és 

munkaügyi 

szakig.szerv

Fogyasztóvédelmi 

Felügyelőség

Élelm.lánc-bizt. 

és Állat-eü. 

Igazgatóság

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerv

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatóság

Nyugdíjbiztosítási 

Igazgatóság
Egészségbiztosítási Pénztár Földhivatal

Földművelésügyi 

Igazgatóság

Mérésügyi és műszaki 

biztonsági hatóság

Munkaügyi 

Központ
Közlekedési Felügyelőség Erdészeti Igazgatóság

01.01.-03.31.

bolti 

vetőmagforgalmazá

s (3)

bolti 

vetőmagforgal

mazás (3)

01.01.-03.31.
gazdasági társaság (1), 

intézmény (1)

gazdasági társaság (1), 

intézmény (1)

01.01-01.30.
gazdasági társaság (2), 

intézmény (1)

gazdasági társaság (2), 

intézmény (1)

02.01.-03.31. gazdasági társaság (3) gazdasági társaság (3)

02.01.-04.30.

állattartó telepek, 

húsfeldolgozó 

üzemek (4)

állattartó telepek, 

húsfeldolgozó 

üzemek (4)

03.01-12.31.
autógáz töltőállomások 

(eseti)
autógáz töltőállomások (eseti)

04.01-04.30.

tavaszi kiemelt 

élelmiszerforgal

mazó helyek (1)

tavaszi kiemelt 

élelmiszerforga

lmazó helyek 

(1)

04.01.-04.30.
növényvédő szer 

felhasználás (1)

növényvédő 

szer 

felhasználás (1)

04.01.-04.30. őstermelők (5) őstermelők (5)

04.01.-05.31.
határszemle 

(20)

határszemle 

(20)
határszemle (20)

04.01.-11.30.

testtömeg 

csökkentésre szánt 

élelmiszerek (5)

testtömeg 

csökkentésre szánt 

élelmiszerek (5)

04.01.-11.30.

veszélyes anyaggal 

tevékenységet 

végzők (2) 

veszélyes anyaggal 

tevékenységet 

végzők (2) 

05.01.-05.31.
növényvédő szer 

felhasználás (1)

növényvédő 

szer 

felhasználás (1)

05.01.-08.30.

nyári kiemelet 

élelmiszerforgal

mazó helyek (1)

nyári kiemelet 

élelmiszerforga

lmazó helyek 

(1)

06.01-06.30. gazdasági társaság (3) gazdasági társaság (3)

06.01-06.30. őstermelők (3) őstermelők (3)

06.01-06.30.

06.01-08.31.

idegenforgalmi 

főszezonban 

kereskedelmi 

szolgáltatási 

tevékenységek (4)

idegenforgalmi 

főszezonban 

kereskedelmi 

szolgáltatási 

tevékenységek (4)

idegenforgalmi 

főszezonban 

kereskedelmi 

szolgáltatási 

tevékenységek 

(4)

06.01-08.31.
természetes 

fürdőhelyek (2)

természetes 

fürdőhelyek (2)

természetes 

fürdőhelyek (2)

természetes 

fürdőhelyek (2)

06.01-08.31. őstermelők (3) őstermelők (3)

07.01-07.31. gazdasági társaság (3) gazdasági társaság (3)

08.01.-08.31.

kölcsönös 

megfeleltetés 

(69)

kölcsönös 

megfeleltetés 

(69)



2013. 

ellenőrzési 

időszak

Munkavédelmi és 

munkaügyi 

szakig.szerv

Fogyasztóvédelmi 

Felügyelőség

Élelm.lánc-bizt. 

és Állat-eü. 

Igazgatóság

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerv

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatóság

Nyugdíjbiztosítási 

Igazgatóság
Egészségbiztosítási Pénztár Földhivatal

Földművelésügyi 

Igazgatóság

Mérésügyi és műszaki 

biztonsági hatóság

Munkaügyi 

Központ
Közlekedési Felügyelőség Erdészeti Igazgatóság

08.01.-08.31. gazdasági társaság (4) gazdasági társaság (4)

09.01-09.30. gazdasági társaság (4) gazdasági társaság (4)

09.01-12.31.

beruházások 

megvalósulása 

(3)

beruházások 

megvalósulása (3)

10.01.-10.31. gazdasági társaság (5) gazdasági társaság (5)

11.01.-11.30. gazdasági társaság (4) gazdasági társaság (4)

11.01.-12.31.

téli kiemelet 

élelmiszerforgal

mazó helyek (1)

téli kiemelet 

élelmiszerforga

lmazó helyek 

(1)

12.01.-12.31. gazdasági társaság (3) gazdasági társaság (3)

2014.

erdőtelepítés, 

felújítás, vadkár 

(eseti jelleggel)

erdőtelepítés, felújítás, 

vadkár (eseti jelleggel)

I. félév
illegális járműjavító 

műhely (2)
illegális járműjavító műhely (2)

I. félév

közfoglalkoztatás 

foglalkoztatás-

politikai 

ellenőrzése (2)

közfoglalkoztatás 

munkaügyi és 

munkavédelmi 

ellenőrzése (2)

I. félév
halászok, 

halászatok (1)

vadhűtők, 

vadátvétel, 

vadjelölés, 

vadtárolás (3)

halászok, halászatok 

(1), vadhűtők, 

vadátvétel, 

vadjelölés, 

vadtárolás (3)

II. félév
illegális járműjavító 

műhely (2)
illegális járműjavító műhely (2)

II. félév

közfoglalkoztatás 

foglalkoztatás-

politikai 

ellenőrzése (1)

közfoglalkoztatás 

foglalkoztatás-

politikai 

ellenőrzése (1)

II. félév
kereskedelmi 

elárustító helyek (5)

kereskedelmi elárustító 

helyek (5)

II. félév
halászok, 

halászatok (1)

vadhűtők, 

vadátvétel, 

vadjelölés, 

vadtárolás (3)

halászok, halászatok 

(1), vadhűtők, 

vadátvétel, 

vadjelölés, 

vadtárolás (3)

I. negyedév

általános 

fogyasztóvédelmi 

ellenőrzés (5), 

általános 

ellenőrzés - 

növényvédelem

, vetőmag (5)

I. negyedév benzinkutak (5) benzinkutak (5)

I. negyedév
munkáltató-

autópálya (4) 
munkáltató-autópálya (4) 

II.negyedév

talajvédelmi 

tevékenység, 

növnyvédelmi 

munkák (2)

talajvédelmi 

tevékenység, 

növnyvédelmi 

munkák (2)

II.negyedév
munkáltató-

autópálya (4) 
munkáltató-autópálya (4) 

III. negyedév parlagfű (150)
parlagfű 

(150)

III. negyedév
munkáltató-

autópálya (4) 
munkáltató-autópálya (4) 

IV. negyedév
munkáltató-

autópálya (4) 
munkáltató-autópálya (4) 


