


Sorszám Szervezeti egység megnevezése Ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzés ütemezése Ellenőrzés eszköze Ellenőrzés szempontrendszere Ellenőrzést megalapozó jogszabály

1.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály

Ivóvízszolgáltató vízműrendszerek hatósági 

ellenőrzése (26 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. helyszíni ellenőrzés + mintavétel

Az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak betartásának az 

üzemeltetés közegészségügyi feltételeinek, az 

üzemeltető ivóvízminőséget befolyásoló 

tevékenységének és a vízminőség vizsgálati adatok 

elenőrzése

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

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

2.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Környezeti és élelmiszer minták 

radioaktivitásának hatósági ellenőrzése
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Mintavétel, mintafeldolgozás, mérés, 

adatrögzítés

A 2021. évi RMAH Program (51799-1/2020/SSF számú 

országos tisztifőorvosi körlevél) szerint
8/2012. (VII.26.)ESzCsM rendelt

3.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály

A természetes fürdőhelyekkel, fürdővizekkel 

kapcsolatos egyes hatósági feladatok kiemelt 

kezelése (9 db)

2021. május 1. - 2021. november 15. 2021. május 1. - 2021. november 15. Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

a) Az üzemeltetni kívánt fürdőhelyek listájának szezon 

előtti megyei összesített jelentésének megküldése, Az 

üzemeltetni kívánt fürdőhelyek listájának szezon előtti 

megyei összesített jelentésének megküldése. 

b) Jogszabályban előírt ütemterv szerinti laboratóriumi 

vízminőségi vizsgálatok elvégzésének és a jelentés 

megtörténtének ellenőrzése. 

c) Ütemterven kívüli (rövid távú szennyezési 

eseményhez, rendkívüli helyzet fennállásához 

kapcsolódó vagy rendkívüli, ütemterven kívüli) minták és 

rövidtávú szennyezési és rendkívüli helyzet esemény 

jelentése. 

d) Nyilvánosság bevonásával kapcsolatos szöveges, 

illetve a természetes fürdőhelyek szezonzáró táblázatos 

jelentés megküldése

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a 

természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 

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

4.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi 

Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

Egyszerűsített hatósági ellenőrzés (8 db) 2020. január 1. - 2020. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, iratbekérés, egyéb 

tájékoztatás kérése,  hatósági 

nyilvántartás ellenőrzése 

Az egyszerűsített hatósági ellenőrzés lefolytatásának 

rendjéről szóló módszertani útmutató szerint

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet

5.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi 

Főosztály Munkaerőpiaci és Koordinációs Osztály

Országos közfoglalkoztatási program (4 db) 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés és/vagy 

iratbekérés, adat- és 

információgyűjtés

A hatósági szerződésekben megítélt támogatások 

jogszerű és szabályszerű felhasználása, illetve 

időarányos teljesülése, a foglalkoztatás 

szabályszerűsége, vállalt/előírt kötelezettségek 

teljesítésének ellenőrzése

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 

törvény, az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és 

más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 

rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. 

rendelet, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, a közfoglalkoztatási bér és a 

közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. 

(VIII. 24.) Korm. rendelet,  az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről 

szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat

6.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi 

Főosztály Munkaerőpiaci és Koordinációs Osztály

Országos közfoglalkoztatási mintaprogram (1 

db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés és/vagy 

iratbekérés, adat- és 

információgyűjtés

A hatósági szerződésekben megítélt támogatások 

jogszerű és szabályszerű felhasználása, időarányos 

teljesülése, a foglalkoztatás szabályszerűsége, a 

vállalt/előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 

törvény, az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és 

más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 

rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. 

rendelet, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, a közfoglalkoztatási bér és a 

közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. 

(VIII. 24.) Korm. rendelet,  az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről 

szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 2021. évi hatósági ellenőrzési terve



7.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi 

Főosztály Munkaerőpiaci és Koordinációs Osztály

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 

program (5 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés és/vagy 

iratbekérés, adat- és 

információgyűjtés

A hatósági szerződésekben megítélt támogatások 

jogszerű és szabályszerű felhasználása, időarányos 

teljesülése, a foglalkoztatás szabályszerűsége, a 

vállalt/előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 

törvény, az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és 

más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 

rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. 

rendelet, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, a közfoglalkoztatási bér és a 

közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. 

(VIII. 24.) Korm. rendelet,  az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről 

szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat

8.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi 

Főosztály Munkaerőpiaci és Koordinációs Osztály

A GINOP 6.1.1 projektben megvalósuló képzési 

programok vizsgálata (1 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés és/vagy 

iratbekérés, adat- és 

információgyűjtés

A képzési támogatási megállapodásban vállalt/előírt 

kötelezettségek teljesülésének vizsgálata

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 

törvény, az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és 

más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 

rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. 

rendelet, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, a közfoglalkoztatási bér és a 

közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. 

(VIII. 24.) Korm. rendelet,  az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről 

szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat

9.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Fogalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Munkaerőpiaci és Koordinációs Osztály

Magán-munkaközvetítőknél és munkaerő-

kölcsönzőknél a jogszabályi feltételek 

meglétének vizsgálata a nyilvántartásba vétel 

előtt (2 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés, iratbetekintés

A nyilvántartási kérelemben, valamint a bejelentésben 

feltüntetett személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek 

vizsgálata  

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről,valamint e szervek hatósági feladatainak 

ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet, a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 

23.) Korm. rendelet, a munkaerő-kölcsönzési és a magán-

munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és 

folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

10.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Fogalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Munkaerőpiaci és Koordinációs Osztály

Központi munkaerőpiaci programok  

ellenőrzése (5 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés és/vagy 

iratbekérés, adat- és 

információgyűjtés

A munkahelyteremtő beruházások esetében az 

elszámolásra benyújtott bizonylatok, kifizetések 

vizsgálata, a vállalt beruházás és a foglalkoztatási 

kötelezettség teljesülésének. ellenőrzése; a 

"Munkásszállások kialakítása" megnevezésű 

munkaerőpiaci program esetében a benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolók ellenőrzése

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről,valamint e szervek hatósági feladatainak 

ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet, a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 

23.) Korm. rendelet

11.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Fogalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Munkaerőpiaci és Koordinációs Osztály

Munkaerőpiaci szolgáltatások támogatásának 

ellenőrzése (2 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés és/vagy 

iratbekérés, adat- és 

információgyűjtés

A támogatás szabályszerű felhasználásának, a hatósági 

szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének  

ellenőrzése

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről,valamint e szervek hatósági feladatainak 

ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet, a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 

23.) Korm. rendelet

12.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Fogalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Munkaerőpiaci és Koordinációs Osztály

Álláskeresési ellátásra való jogosultság 

vizsgálata (5 db) 
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés és/vagy 

iratbekérés, adat- és 

információgyűjtés

A megállapított álláskeresési ellátás, valamint a kifizetett 

utazási költségtérítés jogszerűségének vizsgálata

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről,valamint e szervek hatósági feladatainak 

ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet, a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 

23.) Korm. rendelet

13.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Fogalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Munkaerőpiaci és Koordinációs Osztály

Útiköltség-térítés ellenőrzése (5 db) 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.  

Helyszíni ellenőrzés és/vagy 

iratbekérés, adat- és 

információgyűjtés

A kifizetett utazási költségtérítés jogszerűségének 

vizsgálata

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről,valamint e szervek hatósági feladatainak 

ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet, a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 

23.) Korm. rendelet

14.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Fogalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Munkaerőpiaci és Koordinációs Osztály

A GINOP 5.1.1 kiemelt projekt keretében 

nyújtott támogatások felhasználásának 

ellenőrzése (25 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés és/vagy 

iratbekérés, adat- és 

információgyűjtés

A hatósági eljárás, valamint a hatósági szerződésben 

foglaltak teljesülésének ellenőrzése

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről,valamint e szervek hatósági feladatainak 

ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet, a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 

23.) Korm. rendelet

15.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Fogalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Munkaerőpiaci és Koordinációs Osztály

A GINOP 5.2.1 kiemelt projekt keretében 

nyújtott támogatások felhasználásának 

ellenőrzése (22 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés és/vagy 

iratbekérés, adat- és 

információgyűjtés

A hatósági eljárás, valamint a hatósági szerződésben 

foglaltak teljesülésének ellenőrzése

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről,valamint e szervek hatósági feladatainak 

ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet, a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 

23.) Korm. rendelet

16.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Fogalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Munkaerőpiaci és Koordinációs Osztály

A GINOP-5.3.10 projekt keretében - a 

gazdaságvédelmi intézkedések alapján - 

nyújtott támogatások felhasználásának 

ellenőrzése (15 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31.  

Helyszíni ellenőrzés és/vagy 

iratbekérés, adat- és 

információgyűjtés

A hatósági eljárás, valamint a hatósági szerződésben 

foglaltak teljesülésének ellenőrzése

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről,valamint e szervek hatósági feladatainak 

ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet, a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 

23.) Korm. rendelet, a 2014-2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet



17.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Fogalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Munkaerőpiaci és Koordinációs Osztály

A GINOP-5.3.16 projektben nyújtott kutatási, 

fejlesztési, innovációs támogatások 

felhasználásának ellenőrzése (5 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31.  

Helyszíni ellenőrzés és/vagy 

iratbekérés, adat- és 

információgyűjtés

A hatósági eljárás, valamint a hatósági szerződésben 

foglaltak teljesülésének ellenőrzése

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről,valamint e szervek hatósági feladatainak 

ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet, a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 

23.) Korm. rendelet, a 2014-2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

18.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Fogalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Munkaerőpiaci és Koordinációs Osztály

A TOP projektek keretében nyújtott 

támogatások felhasználásának ellenőrzése (17 

db)

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31.  

Helyszíni ellenőrzés és/vagy 

iratbekérés, adat- és 

információgyűjtés

A hatósági eljárás, valamint a hatósági szerződésben 

foglaltak teljesülésének ellenőrzése

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről,valamint e szervek hatósági feladatainak 

ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet, a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 

23.) Korm. rendelet

19.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Fogalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

Terv szerinti munkavédelmi- és munkaügyi 

ellenőrzések lefolytatása (1000 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás,  iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás kérésével 

megvalósuló ellenőrzés, 

távellenőrzés ("pilot"), azaz 

adatbekéréssel megvalósuló 

ellenőrzés

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakmai 

irányításáért felelős szervezeti egységei iránymutatása 

szerint

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a munkaügyi 

ellenőrzésről szóló 1996.évi LXXV. törvény, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság kijelöléséről valamint e szervek hatósági és 

más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 

rendelet 

20.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Fogalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

Az építőipari ágazatban működő munkáltatók 

foglalkoztatási gyakorlatának munkaügyi 

célvizsgálata (40 db)

2020 január 1. - 2021. március 31. 2021. április 1. - 2020. május 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás,  iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás kérésével 

megvalósuló ellenőrzés, 

távellenőrzés ("pilot"), azaz 

adatbekéréssel megvalósuló 

ellenőrzés

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakmai 

irányításáért felelős szervezeti egységei iránymutatása 

szerint

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a munkaügyi 

ellenőrzésről szóló 1996.évi LXXV. törvény, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság kijelöléséről valamint e szervek hatósági és 

más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 

rendelet 

21.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Fogalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége 

érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó 

alapvető szabályok érvényre jutására - különös 

tekintettel a harmadik országbeli állampolgárok 

szabálytalan foglalkoztatására -  irányuló 

munkaügyi akcióellenőrzés (40 db)

2020. január 1. - 2021. május 31. 2021. június 1. - 2021. július 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás,  iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás kérésével 

megvalósuló ellenőrzés, 

távellenőrzés ("pilot"), azaz 

adatbekéréssel megvalósuló 

ellenőrzés

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakmai 

irányításáért felelős szervezeti egységei iránymutatása 

szerint

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a munkaügyi 

ellenőrzésről szóló 1996.évi LXXV. törvény, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság kijelöléséről valamint e szervek hatósági és 

más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 

rendelet 

22.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Fogalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet, 

valamint a takarítási tevékenységet végző 

munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának 

célvizsgálata (40 db)

2020. január 1. - 2021. augusztus 31. 2021. szeptember 1.  - 2021. október 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás,  iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás kérésével 

megvalósuló ellenőrzés, 

távellenőrzés ("pilot"), azaz 

adatbekéréssel megvalósuló 

ellenőrzés

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakmai 

irányításáért felelős szervezeti egységei iránymutatása 

szerint

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a munkaügyi 

ellenőrzésről szóló 1996.évi LXXV. törvény, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság kijelöléséről valamint e szervek hatósági és 

más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 

rendelet 

23.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Fogalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

Saját kezdeményezésű munkaügyi célvizsgálat 

(42 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás,  iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás kérésével 

megvalósuló ellenőrzés, 

távellenőrzés ("pilot"), azaz 

adatbekéréssel megvalósuló 

ellenőrzés

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakmai 

irányításáért felelős szervezeti egységei iránymutatása 

szerint

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a munkaügyi 

ellenőrzésről szóló 1996.évi LXXV. törvény, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság kijelöléséről valamint e szervek hatósági és 

más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 

rendelet 

24.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Fogalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

Építőipari kivitelezési tevékenységek 

munkavédelmi célvizsgálata (120 db)
2021. április 1. - 2021. szeptember 30. 2021. április 1. - 2021. szeptember 30.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás,  iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás kérésével 

megvalósuló ellenőrzés, 

távellenőrzés ("pilot"), azaz 

adatbekéréssel megvalósuló 

ellenőrzés

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakmai 

irányításáért felelős szervezeti egységei iránymutatása 

szerint

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a munkaügyi 

ellenőrzésről szóló 1996.évi LXXV. törvény, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság kijelöléséről valamint e szervek hatósági és 

más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 

rendelet 

25.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Fogalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

Saját kezdeményezésű munkavédelmi 

célvizsgálat (30 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás,  iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás kérésével 

megvalósuló ellenőrzés, 

távellenőrzés ("pilot"), azaz 

adatbekéréssel megvalósuló 

ellenőrzés

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakmai 

irányításáért felelős szervezeti egységei iránymutatása 

szerint

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a munkaügyi 

ellenőrzésről szóló 1996.évi LXXV. törvény, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság kijelöléséről valamint e szervek hatósági és 

más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 

rendelet 

26.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és Családtámogatási Főosztály 

Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály

A családi otthonteremtési kedvezmény 

igénybevétele jogszerűségének vizsgálata
2020. január 1. - 2020. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Adategyeztetés, valamint iratbekérés

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó 

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

rendelet 17. §-a, a használt lakás vásárlásához, 

bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési 

kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14. 

§ (3) bekezdés b) pont szerinti ügyfélnyilatkozatok 

tartalmi megfelelőségének vizsgálata a lakástámogatási 

informatikai szakrendszer (LakHat), valamint a hatósági 

és bírósági eljárások kapcsolódó adataival

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú 

támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 41. § (2) 

bekezdése, a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. 

(II. 10.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdés

27.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Egészségbiztosítási Osztály 2.

Társadalombiztosítási kifizetőhelyek 

ellenőrzése (70 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés a megadott 

módszertan szerint

A kifizetőhelyek, foglalkoztatók által megállapított 

ellátások, valamint a biztosítottak jogviszonyaival 

kapcsolatos intézkedések jogszerűségi ellenőrzése a 

helyszínen véletlenszerűen kiválasztott, legalább 20 tétel 

vizsgálatával 

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 

ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §, a 

kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. § (1) bekezdés, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 98-100. §

28.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Földvédelmi és Földmérési 

Osztály

Szakfelügyeleti ellenőrzés (180 db) 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.  

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, tájékoztatás 

kérése, bejelentések kivizsgálása, 

egyéb forrásból (pl. internet) 

származó információk kivizsgálása

Állami alapadatok adatbázisainak jogszerű felhasználása, 

földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez 

szükséges jogosultság megléte, bejelentési és 

nyilvántartási kötelezettség teljesítése, minőségi 

követelmények biztosításának, illetve a munkák 

minőségtanúsítása 

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 

törvény 35. § (1) bekezdés b) pontja, a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés c) pontja, a 

földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, 

valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. 

(IV. 29.) VM rendelet 17-18. §

29.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Földvédelmi és Földmérési 

Osztály

Agrárminisztérium által elrendelt határszemle (a 

megye erdő nélküli külterületének 15%-a)
2021. május 1. - 2021. szeptember 30. 2021. május 1. - 2021. szeptember 30.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, tájékoztatás kérése

A termőföldekre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes 

hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség, 

az engedély nélküli más célú hasznosítások, valamint a 

művelési ág változások bejelentésének ellenőrzése

Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 3. §, 5. § (1)-

(4) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 16. § (1) bekezdése, az 

ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. § (3) 

bekezdése



30.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Földvédelmi és Földmérési 

Osztály

Parlagfű elleni közérdekű védekezés 

végrehajtásának ellenőrzése (a megye teljes 

külterülete)

2021. június 1. - 2021. október 31. 2021. június 1. - 2021. október 31.
Helyszíni ellenőrzés 

(légi és földi felderítés)

A külterületen található parlagfűvel fertőzött területek

felkutatása

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése, a parlagfű elleni közérdekű 

védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 

védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes 

szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

31.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Földvédelmi és Földmérési 

Osztály

Mező- és erdőgazdasági földekre vonatkozó 

szerzési korlátozások ellenőrzése (60 db)
2021. július 1. - 2021. december 31. 2021. július 1. - 2021. december 31. 

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, saját adatbázisból 

történő ellenőrzés

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 

évi CXXII. törvény 13. § (1) - (2) bekezdése alapján vállalt 

kötelezettség betartása 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvény 62-64. §

32.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Földvédelmi és Földmérési 

Osztály

A földhasználat bejelentésére vonatkozó 

kötelezettség ellenőrzése (60 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. július 1. - 2021. december 31. 

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, saját adatbázisból 

történő ellenőrzés

A földhasználati nyilvántartásban nem szereplő 

ingatlanrészek kiszűrése, majd annak megvizsgálása, 

hogy a bejelentést ki mulasztotta el: földhasználó, 

haszonélvező vagy tulajdonos

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 

szabályokról 2013. évi CCXII. törvény 95. § (1) bekezdése

33.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

1.

Mező- és erdőgazdasági föld tulajdonjogának 

átruházásához előírt biztonsági okmány 

felhasználásának ellenőrzése (6 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. (ellenőrzést 

megelőző negyedév)
2021. július 1. - 2021. december 31. 

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás

A biztonsági okmányok kezelésével összefüggő, 

nyilvántartási, jegyzőkönyvezési, érvénytelenítési, 

a biztonságos tárolásra vonatkozó előírások, valamint a 

biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-

átvételi  és visszaszolgáltatási kötelezettsége 

betartásának ellenőrzése

A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő 

más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány 

biztonsági kellékeiről és kibocsátásának szabályairól szóló 

47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 8. §

34.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

1.

TAKARNET felhasználók ellenőrzése (6 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. (az 

ellenőrzés időpontját megelőző negyedév)
2021. július 1. - 2021. december 31. 

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, tájékoztatás kérése

Adatfelhasználás jogszerűségének és a használat 

biztonsági követelményei betartásának ellenőrzése

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72-75. §, 

79. § 

35.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

2.

Mező- és erdőgazdasági föld tulajdonjogának 

átruházásához előírt biztonsági okmány 

felhasználásának ellenőrzése (2 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. (ellenőrzést 

megelőző negyedév)
2021. július 1. - 2021. december 31. 

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás

A biztonsági okmányok kezelésével összefüggő, 

nyilvántartási, jegyzőkönyvezési, érvénytelenítési, 

a biztonságos tárolásra vonatkozó előírások, valamint a 

biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-

átvételi  és visszaszolgáltatási kötelezettsége 

betartásának ellenőrzése

A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő 

más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány 

biztonsági kellékeiről és kibocsátásának szabályairól szóló 

47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 8. §

36.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

2.

TAKARNET felhasználók ellenőrzése (3 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. (az 

ellenőrzés időpontját megelőző negyedév)
2021. július 1. - 2021. december 31. 

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, tájékoztatás kérése

Adatfelhasználás jogszerűségének és a használat 

biztonsági követelményei betartásának ellenőrzése

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72-75. §, 

79. § 

37.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

2.

Mező- és erdőgazdasági földekre vonatkozó 

szerzési korlátozások ellenőrzése (35 db)
2021. július 1. - 2021. december 31. 2021. július 1. - 2021. december 31. 

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, saját adatbázisból 

történő ellenőrzés

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 

évi CXXII. törvény 13. § (1) - (2) bekezdése alapján vállalt 

kötelezettség betartása 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvény 62-64. §

38.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

2.

A földhasználat bejelentésére vonatkozó 

kötelezettség ellenőrzése (40 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. (az 

ellenőrzés időpontját megelőző negyedév)
2021. július 1. - 2021. december 31. 

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, saját adatbázisból 

történő ellenőrzés

A földhasználati nyilvántartásban nem szereplő 

ingatlanrészek kiszűrése, majd annak megvizsgálása, 

hogy a bejelentést ki mulasztotta el: földhasználó, 

haszonélvező vagy tulajdonos

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 

szabályokról 2013. évi CCXII. törvény 95. § (1) bekezdése

39.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

3.

Mező- és erdőgazdasági föld tulajdonjogának 

átruházásához előírt biztonsági okmány 

felhasználásának ellenőrzése (2 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. (ellenőrzést 

megelőző negyedév)
2021. július 1. - 2021. december 31. 

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás

A biztonsági okmányok kezelésével összefüggő, 

nyilvántartási, jegyzőkönyvezési, érvénytelenítési, 

a biztonságos tárolásra vonatkozó előírások, valamint a 

biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-

átvételi  és visszaszolgáltatási kötelezettsége 

betartásának ellenőrzése

A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő 

más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány 

biztonsági kellékeiről és kibocsátásának szabályairól szóló 

47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 8. §

40.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

3.

TAKARNET felhasználók ellenőrzése (2 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. (az 

ellenőrzés időpontját megelőző negyedév)
2021. július 1. - 2021. december 31. 

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, tájékoztatás kérése

Adatfelhasználás jogszerűségének és a használat 

biztonsági követelményei betartásának ellenőrzése

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72-75. §, 

79. § 

41.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

3.

Mező- és erdőgazdasági földekre vonatkozó 

szerzési korlátozások ellenőrzése (35 db)
2021. július 1. - 2021. december 31. 2021. július 1. - 2021. december 31. 

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, saját adatbázisból 

történő ellenőrzés

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 

évi CXXII. törvény 13. § (1) - (2) bekezdése alapján vállalt 

kötelezettség betartása 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvény 62-64. §

42.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

3.

A földhasználat bejelentésére vonatkozó 

kötelezettség ellenőrzése (20 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. (az 

ellenőrzés időpontját megelőző negyedév)
2021. július 1. - 2021. december 31. 

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, saját adatbázisból 

történő ellenőrzés

A földhasználati nyilvántartásban nem szereplő 

ingatlanrészek kiszűrése, majd annak megvizsgálása, 

hogy a bejelentést ki mulasztotta el: földhasználó, 

haszonélvező vagy tulajdonos

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 

szabályokról 2013. évi CCXII. törvény 95. § (1) bekezdése

43.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

4.

Mező- és erdőgazdasági föld tulajdonjogának 

átruházásához előírt biztonsági okmány 

felhasználásának ellenőrzése (6 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. (ellenőrzést 

megelőző negyedév)
2021. július 1. - 2021. december 31. 

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás

A biztonsági okmányok kezelésével összefüggő, 

nyilvántartási, jegyzőkönyvezési, érvénytelenítési, 

a biztonságos tárolásra vonatkozó előírások, valamint a 

biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadás-

átvételi  és visszaszolgáltatási kötelezettsége 

betartásának ellenőrzése

A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő 

más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány 

biztonsági kellékeiről és kibocsátásának szabályairól szóló 

47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 8. §

44.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

4.

TAKARNET felhasználók ellenőrzése (5 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. (az 

ellenőrzés időpontját megelőző negyedév)
2021. július 1. - 2021. december 31. 

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, tájékoztatás kérése

Adatfelhasználás jogszerűségének és a használat 

biztonsági követelményei betartásának ellenőrzése

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72-75. §, 

79. § 

45.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

4.

Mező- és erdőgazdasági földekre vonatkozó 

szerzési korlátozások ellenőrzése (15 db)
2021. július 1. - 2021. december 31. 2021. július 1. - 2021. december 31. 

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, saját adatbázisból 

történő ellenőrzés

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 

évi CXXII. törvény 13. § (1) - (2) bekezdése alapján vállalt 

kötelezettség betartása 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvény 62-64. §

46.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

4.

A földhasználat bejelentésére vonatkozó 

kötelezettség ellenőrzése (25 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. (az 

ellenőrzés időpontját megelőző negyedév)
2021. július 1. - 2021. december 31. 

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, saját adatbázisból 

történő ellenőrzés

A földhasználati nyilvántartásban nem szereplő 

ingatlanrészek kiszűrése, majd annak megvizsgálása, 

hogy a bejelentést ki mulasztotta el: földhasználó, 

haszonélvező vagy tulajdonos

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 

szabályokról 2013. évi CCXII. törvény 95. § (1) bekezdése

47.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály
Állattartó telepek járványügyi ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Nyomon követhetőség, dokumentációk, azonosíthatóság 

(állatjelölés), biológiai védekezés, egészségügyi 

ellenőrzés (állatfajonként más), állattartás módja 

(technológia), tartási irány, állatlétszám, takarmányozás, 

hulladékkezelés szabályainak érvényesülése 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

48.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály
Állattartó telepek állatvédelmi ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Nyilvántartás, dokumentáció, személyzet, vizsgálat, 

állatok általános állatjóléti állapota, szabad mozgás, 

épületek, berendezési tárgyak, elhelyezés, férőhely, 

méretek, takarmányellátás, vízellátás, alomanyag, 

csonkítások, tenyésztési eljárások

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény

49.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály
Állattartó telepek gyógyszer ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Nyilvántartás, dokumentáció, személyzet, tárolási 

körülmények, készlet, forgalomba hozatali engedély, alaki 

hiba, lejárat, csomagolás, címke, használati utasítás, 

minőségi ellenőrzés, tárolási hőmérséklet, beszerzés 

bizonylatai, pharmacovigilance ellenőrzés, reziduum-

toxikológiai monitoring terv

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény



50.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály

Állatgyógyászati készítmények piacfelügyeleti 

ellenőrzése
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Forgalomba hozatali engedély, alaki hiba, lejárat, 

csomagolás, címke, használati utasítás, minőségi 

ellenőrzés, tárolási hőmérséklet, beszerzés bizonylatai, 

pharmacovigilance ellenőrzés

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

51.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály
Állattartó telepek takarmány-ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

ITNET alapján, ellenőrzési listák segítségével, 

valamennyi állatfajra külön ellenőrzési lista, főbb 

szempontok: takarmány-előállítás, gyógyszeres 

takarmányfelhasználás, takarmányhigiénia és 

hulladékkezelés, takarmányjelölés, takarmány-

járványvédelem, takarmányminőség és termékbiztonság 

tekintetében lefolytatott ellenőrzés

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

52.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály

Állattartó telepek állati eredetű melléktermék  

megsemmisítésének ellenőrzése
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Nyilvántartások és egyéb dokumentációk áttekintése, 

higiéniai állapot ellenőrzése, technológiai és műszaki 

feltételek vizsgálata

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

53.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály

Állatkereskedők, állatszállítmányozók 

ellenőrzése
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Engedélyek, jóváhagyási igazolások, nyilvántartási 

számok, dokumentáció, nyilvántartás, tervezési 

kötelezettség, állatok általános állapota, elhelyezése, 

gondozása, férőhely, berendezések állapota, 

szállítóeszköz állapota, tisztítása, fertőtlenítése, jelölése

Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni 

védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 

1255/97/EK rendelete módosításáról szóló 1/2005/EK rendelet, az 

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény

54.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály
Járványügyi monitoring programok elvégzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Szalmonellagyérítés, TSE, br. melitensis, klasszikus és 

afrikai sertéspestis, kéknyelv, magas patogenitású 

madárinfluenza, Aujeszki, halbetegségek, vaddisznó 

gümőkór, róka parazitológia monitoring programok 

szabályainak meghatározása, a megvalósulás 

ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

55.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály
Vágóhidak állatvédelmi ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, 

szabványműveleti előírások, nyomonkövetési eljárások, 

képesítés, állatok elhelyezése, elszállásolása, féken 

tartás, kábítás, rituális vágás tekintetében lefolytatott 

ellenőrzés

Az állatok leölésük során való védelméről szóló 1099/2009/EK 

rendelet, a vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi 

szabályairól szóló 140/2012. (XII. 22.) VM rendelet, az állatok 

védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

56.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály
Keltető üzemek állatvédelmi ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, személyzet, 

felesleges naposcsibék leölése, mechanikus berendezés 

alkalmazása, gáz alkalmazása tekintetében lefolytatott 

ellenőrzés

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény

57.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály
Veszélyes állatok tartásának ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, személyzet, 

engedélyek, állatok elhelyezése, ellenőrzése, gondozása, 

méreggel ölő állatok különleges tartási követelményei 

tekintetében lefolytatott ellenőrzés

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény

58.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály
Állatkert járványügyi és állatvédelmi ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, személyzet, 

engedélyek, szabványműveleti előírások, állatok 

elhelyezése, ellenőrzése, gondozása, veszélyes állatok 

és a méreggel ölő állatok különleges tartási 

követelményei, biológiai védekezés, egészségügyi 

ellenőrzés (állatfajonként), hulladékkezelés, 

takarmányozás ellenőrzése

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 

évi XLVI. törvény

59.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály

Állatmenhely és állatpanzió állatvédelmi 

ellenőrzése
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, személyzet, 

engedélyek, állatok elhelyezése, ellenőrzése, gondozása, 

állategészségügyi ellátás tekintetében lefolytatott 

ellenőrzés

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény

60.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály

Ebrendészeti telepek állatvédelmi és 

járványügyi ellenőrzése
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, személyzet, 

engedélyek, állatok elhelyezése, ellenőrzése, gondozása, 

állategészségügyi ellátás tekintetében lefolytatott 

ellenőrzés

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 

évi XLVI. törvény

61.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály
Díszállat-kereskedések állatvédelmi ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, személyzet, 

engedélyek, állatok elhelyezése, ellenőrzése, gondozása, 

állategészségügyi ellátás tekintetében lefolytatott 

ellenőrzés

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény

62.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály

Haszonállatok egységes nyilvántartási 

rendszerének, az állatok egyedi megjelölésének 

ellenőrzése

2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Állattartó, állattartási hely regisztrációs adatai, 

nyilvántartások, dokumentációk, állatjelölő eszközök, 

állatok szabályos jelölése, nyomtatványok kezelése, 

jelentési kötelezettség, nyilvántartási dokumentációk 

(marhalevél, szállítólevél) tekintetében lefolytatott 

ellenőrzés

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

63.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály

Állatgyógyászati készítményeket forgalmazó 

kiskereskedők ellenőrzése
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Működési engedély, személyi feltételek, nyilvántartások, 

bevételezés, tárolás, szállítás, kedvtelésből tartott állatok 

kezelésére szolgáló vények ellenőrzése, élelmiszer-

termelő állatok kezelésére szolgáló vények ellenőrzése, 

megrendelők, állatgyógyászati készítmények 

piacfelügyeleti ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

64.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály

Állatgyógyászati készítményeket forgalmazó 

nagykereskedők ellenőrzése
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Forgalomba hozatali engedély, alaki hiba, lejárat, 

csomagolás, címke, használati utasítás, minőségi 

ellenőrzés, tárolási hőmérséklet, beszerzés bizonylatai, 

pharmacovigilance ellenőrzés

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény



65.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály
Takarmányforgalmazók ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Műszaki-technológiai feltételek,

dokumentáció, nyilvántartások

nyomon követés, rágcsálóirtás,

higiénia, termékjelölés ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

66.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály
Takarmánytárolók ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Műszaki-technológiai feltételek,

dokumentáció, nyilvántartások

nyomon követés, rágcsálóirtás,

higiénia, termékjelölés ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

67.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály
Takarmány-előállítók ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Műszaki-technológiai feltételek,

dokumentáció, nyilvántartások

nyomon követés, rágcsálóirtás,

higiénia, termékjelölés ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

68.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály

Állati melléktermékek felhasználásának 

ellenőrzése 
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Nyilvántartások és egyéb dokumentációk áttekintése, 

higiéniai állapot ellenőrzése, technológiai és műszaki 

feltételek vizsgálata

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

69.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály

Monitoring programok végrehajtása 

(takarmányvizsgálat)
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés Mintavétel

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény, az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 

2073/2005/EK rendelet, az élelmiszerekben előforduló 

mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet, az élelmiszer-adalékanyagokról 

szóló 1333/2008/EK rendelet, az élelmiszerenzimekről, valamint a 

83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 

2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 

258/97/EK rendelet módosításáról szóló 1332/2008/EK rendelet, az 

élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és 

egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-

összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 

2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK 

irányelv módosításáról szóló 1334/2008/EK rendelet 

70.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Járványvédelmi Osztály
Állattenyésztés hatósági felügyelete 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés
Műszaki-technológiai feltételek, dokumentáció, 

nyilvántartások, tenyésztési program ellenőrzése

Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű 

rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. Törvény

71.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

A Kölcsönös Megfeleltetés keretében lefolytatott 

hatósági ellenőrzések
 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021. július 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartás, dokumentáció, személyzet, 

jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények 

csoport besorolási rendszerének speciális követelményei

A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző 

szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet

72.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvényben foglalt kötelezettségek ellenőrzése 

a termőföld termékenységének és minőségének 

megóvása érdekében (10 db)

 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021.április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés 

A termőföld termékenységének és minőségének 

megóvása, javítása, fizikai, kémiai és biológiai 

romlásának megelőzése, a talajvédő termőföldhasználat, 

a beruházással, üzemeltetéssel és egyéb tevékenységgel 

kapcsolatos kötelezettségek ellenőrzése, helyszíni 

szemlék lefolytatása, ingatlan-nyilvántartási adatok 

beszerzése,  engedélyek, tiltások és korlátozások 

meghatározása, talajvédelemi bírságok, talajvédelmi 

járulékok megállapítása

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény        

73.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Nitrát-érzékeny területen elhelyezkedő 

hígtrágya, illetve szennyvíz, szennyvíziszap 

hasznosító mezőgazdasági területekre kiadott 

engedélyekben foglaltak ellenőrzése. (10 db)

 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021.április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés 

Ingatlan-nyilvántartási adatok bekérése, szakvélemények 

véleményezése, engedélyek kiadása, nyilvántartásba 

vétel, hatósági intézkedések

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény,

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet,

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, 

valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 

74.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Az engedélyezett termésnövelő anyagok, EK 

műtrágyák hatósági minőség-ellenőrzésének 

szervezése, végrehajtása, mintavételezés a 

forgalmazóknál, kereskedelmi egységeknél és a 

gyártók készáru raktáraiban külön utasítás 

szerint, termék állandóság vizsgálata. (20 db)

 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021.április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés Mintavétel, hatósági intézkedések

A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, 

forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18) FVM 

rendelet, 

az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról 

és ellenőrzéséről szóló 37/2006 (V.18) FVM rendelet

75.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

A vizek mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges cselekvési program részletes 

szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és 

nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008 (IV. 29) 

FVM. rendeletben előírt „Helyes 

Mezőgazdasági Gyakorlat” és adatszolgáltatás 

helyszíni ellenőrzése, a megyei tapasztalatok 

feldolgozása, értékelése, megküldése a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

részére (20 db)

 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021.április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés Adategyeztetés, összefoglaló jelentés készítése

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény,

a vizek   mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet,

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, 

valamint az adatszolgáltatás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM 

rendelet 

76.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

A szennyvizek és szennyvíziszapok 

mezőgazdasági felhasználásának és 

kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) 

Korm. rendelet alapján a szennyvizek, 

szennyvíziszapok mezőgazdasági célú 

felhasználásáról kapott adatszolgáltatási adatok 

összegyűjtése, ellenőrzése, feldolgozása és az 

adatok továbbítása a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal részére (10 db)

 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021.április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés 

Ingatlan-nyilvántartási adatok bekérése, szakvélemények 

véleményezése, engedélyek kiadása, nyilvántartásba 

vétel, hatósági intézkedések.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény,

a szennyvizek, szennyvíziszapok mezőgazdasági 

felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 

3.) Korm. rendelet 



77.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Közreműködés a Talajvédelmi Információs és 

Monitoring Rendszer (TIM) működtetésében a 

központi feladat meghatározás szerint 

(mintavétel, adatfeldolgozás, ellenőrzés stb.) 

(72 db)

 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021.szeptember 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés Mintavétel A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

78.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Szennyeződésgyanús mezőgazdasági területek 

feltárása. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatallal egyeztetett Győr-Moson-Sopron 

megyei problémák függvényében talajminta 

begyűjtése olyan mezőgazdaságilag művelt 

területekről, ahol szennyvíz, szennyvíziszap 

vagy hígtrágya-kijuttatás, hulladéklerakás 

történt a feltételezhetően jelentősebb 

szennyezés helyszínén (3 db)

 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021.szeptember 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés 
Ingatlan-nyilvántartási adatok ellenőrzése, mintavétel, 

hatósági intézkedések

A környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. 

törvény, 

a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény     

79.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Növényvédőszer forgalmazásának ellenőrzése 

a kis- és nagykereskedelmi egységekben (30 

db)

 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés 
A növényvédő szer forgalmazása személyi tárgyi 

feltételeinek ellenőrzése, mintavétel

A növényvédelemi tevékenységről szóló 43/2010 (IV. 23.) VM 

rendelet, 

a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának 

engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, 

jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004 ( V.15.) FVM 

rendelet

80.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Növényvédőszer felhasználásának ellenőrzése 

termelőknél (30 db)
 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés 

Növényvédelmi technológiai ellenőrzés, növényvédelmi 

nyilvántartások ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

81.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Agrár-környezetgazdálkodási pályázatokkal 

kapcsolatos hatósági ellenőrzés
 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés 

Növényvédelmi technológiai ellenőrzés, növényvédelmi 

nyilvántartások ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény, 

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV. 23.) VM 

rendelet 

82.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Mintavétel növényvédőszer-maradék, 

növényvédőszerből hatóanyag-tartalom, 

radioanalitikai vizsgálata (2 db)

 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés Mintavétel, hatósági intézkedések

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi 

XLVI. törvény, 

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV. 23.) VM 

rendelet, 

a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának 

engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, 

jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004 (V. 15.) FVM 

rendelet

83.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Export berakóhelyek növény-egészségügyi 

vizsgálata (1500 db)
 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés, iratbekérés

Növény-egészségügyi vizsgálat, mintavétel, növény-

egészségügyi igazolás

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001 (I. 17.) FVM rendelet

84.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Növényvédőszer kis-és nagykereskedelmi 

egységek létesítéséhez szakhatósági 

hozzájárulás kiadása keretében hatósági 

ellenőrzés (1 db)

 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés 

A növényvédő szer forgalmazása személyi tárgyi 

feltételeinek ellenőrzése, szakhatósági állásfoglalás 

kiadása

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi 

XLVI. törvény, 

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV. 23.) VM 

rendelet,

a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának 

engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, 

jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004 (V. 15.) FVM 

rendelet

85.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Növényvédő szer felhasználásból eredő 

káresemények hatósági vizsgálata, 

növényvédőszer elsodródás (1 db)

 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés, iratbekérés

Növényvédelmi technológiai ellenőrzés, növényvédelmi 

nyilvántartások ellenőrzése, mintavétel, növényvédelmi 

káresemény ok-okozati vizsgálata, növényvédelmi bírság 

kiszabása

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény, 

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV .23.) VM 

rendelet 

86.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Károsítók felderítése (herbológia, zoológia, 

mikológia)
 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés Mintavétel

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001 (I. 17.) FVM rendelet

87.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály
Zöldség-gyümölcs minőség ellenőrzés (100 db)  2021. január 1. - 2021. december 31.  2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés Mintavétel

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény,

a gyümölcs és zöldség ellenőrzésről szóló 82/2004 (V. 11.) FVM 

rendelet

88.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Gazdák növényvédelmi tevékenységének 

vizsgálata (30 db)
 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés 

Növényvédelmi technológiai ellenőrzés, növényvédelmi 

nyilvántartások ellenőrzése, növényvédő szer tárolás és 

szállítás feltételeinek ellenőrzése, hatósági intézkedések

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény,

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV. 23.) VM 

rendelet 

89.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály
Terményraktárak vizsgálata (5 db)  2021. január 1. - 2021. december 31.  2021. július 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés Növény-egészségügyi korlátozások kiadása, adatrögzítés

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001 (I. 17.) FVM rendelet

90.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Parlagfű elleni közérdekű védekezéssel 

kapcsolatos ellenőrzés (1 db)
 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021. június 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés (légi és földi 

felderítés)

Adatrögzítés a PIR szakrendszerbe, hatósági 

intézkedések (közérdekű védekezés, bírság)

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény, 

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV. 23.) VM 

rendelet 

91.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Légi növényvédelmi tevékenység 

engedélyezése, ellenőrzése (5 db)
 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés, iratbekérés

Légi növényvédelmi tervek elbírálása, nyilvántartásba 

vétel, helyszíni ellenőrzés, hatósági intézkedések

A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005 (V. 

6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet

92.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Növényvédőszer eredetű méh elhullások 

hatósági vizsgálata (1 db)
 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés, iratbekérés

Növényvédelmi technológiai ellenőrzés, növényvédelmi 

nyilvántartások ellenőrzése, mintavétel, növényvédelmi 

káresemény ok-okozati vizsgálata, növényvédelmi bírság 

kiszabása

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

93.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Növényútlevél kiadási jogosultságának 

ellenőrzése (1 db)
 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés, iratbekérés Növény-egészségügyi regisztráció

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001 (I. 17.) FVM rendelet 

94.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Eseti engedéllyel rendelkező 

növényvédőszerek felhasználásának 

ellenőrzése (10 db)

 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés, iratbekérés Nyilvántartásba vétel, helyszíni ellenőrzés

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény,

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV.23.) VM 

rendelet 

95.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Előrejelzési szakterület felderítési feladatai 

(megyei kijelölésű kultúrákban a zárlati, 

veszélyes és egyéb károsítók fellépésének 

ellenőrzése, nyomon követése) (5 db)

 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés 

Növényvédelmi előrejelzés,helyszíni ellenőrzés, növény-

egészségügyi felhívások, korlátozások kiadása, 

adatrögzítés

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001 (I. 17.) FVM rendelet

96.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi  

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Szőlő fitoplazma (Grapevine flavescence dorée 

phytoplasma, Candidatus phytoplasma vitis) 

kiemelt ellenőrzése a Soproni és a 

Pannonhalmi Borvidéken (50 db)

 2021. január 1. - 2021. december 31.  2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés 

Növényvédelmi előrejelzés, helyszíni ellenőrzés, növény-

egészségügyi felhívások, korlátozások, zárlati 

intézkedések elrendelése

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001 (I. 17.) FVM rendelet

97.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Földművelésügyi Osztály

Halászati őrök, társadalmi halőrök szakmai 

munkájának ellenőrzése (10 db)
 2021. január 1 - 2021. december 31  2021. január 1 - 2021. december 31 Iratbemutatás, helyszíni ellenőrzés

A halászati őri napló, valamint a halászati őr 

tevékenységének helyszíni ellenőrzése 

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

törvény 56.§ (8) bekezdés

98.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Földművelésügyi Osztály

Halgazdálkodási vízterületek ellenőrzése (15 

db)
 2021. január 1 - 2021. december 31  2021. január 1 - 2021. december 31 Helyszíni ellenőrzés

A vízterület helyszíni ellenőrzése a telepíthető halfajok és 

a tartási feltételek meghatározása céljából

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

törvény 33. §, 34. §



99.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Földművelésügyi Osztály

Étkezési és ipari mák termesztésének 

ellenőrzése (10 db)
 2021. január 1 - 2021. december 31  2021. január 1 - 2021. december 31 Helyszíni ellenőrzés, adatbekérés

A termesztők és  termeltetők adatszolgáltatásának 

összevetése, a vetett mák fajtájának és terület 

nagyságának vizsgálata, mákszalma kezelésének 

szúrópróbaszerű ellenőrzése

A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, 

forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003 

(X.16.) Korm. rendelet  5.§ (1)

100.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Földművelésügyi Osztály

Megyei gyümölcsültetvény-kataszterbe 

bejelentett adatok valódiságának ellenőrzése 

(10 db)

 2021. január 1 - 2021. december 31  2021. január 1 - 2021. december 31
Helyszíni ellenőrzés, adatbekérés, 

iratbemutatás

A gyümölcskataszterbe bejelentett adatok valódiságának 

helyszíni ellenőrzése
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 64. §

101.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Földművelésügyi Osztály

Vadászatra jogosultak komplex ellenőrzése (15 

db)
 2021. január 1 - 2021. december 31  2021. január 1 - 2021. december 31

Adatbekérés, iratbemutatás, 

helyszíni ellenőrzés, tájékoztatás 

kérése

Az egyéni- és társas vadászati naplók vezetése, a 

zsákmányrovat és a vadgazdálkodási jelentés 

összevetése, azonosítójel felhasználásának vizsgálata, 

elejtett trófeás vad számának és a lebíráltatott trófeák 

számának összevetése, hivatásos vadász 

alkalmazásának vizsgálata

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

szóló 1996. LV. törvény 58. § (4) bekezdés, 52.§ (1) bekezdés

102.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Földművelésügyi Osztály
Társas vadászatok ellenőrzése (9 db)  2021. január 1 - 2021. december 31  2021. január 1 - 2021. december 31 Helyszíni ellenőrzés

A társas vadászattal kapcsolatos kötelezettségek 

vadászatra jogosultak, illetve sportvadászok általi 

teljesítésének vizsgálata

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

szóló 1996. LV. törvény 69. § (1) bekezdés, 69. § (2) bekezdés, a 

vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 

1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. 

(V.4.) FVM rendelet 47.§ (1) bekezdés, 66. § (1) bekezdés, 66. § 

(2) bekezdés, 74 .§ (1) bekezdés

103.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Földművelésügyi Osztály

Hegyközségi szervezetek működésének 

ellenőrzése (2 db)
 2021. január 1 - 2021. december 32  2021. január 1 - 2021. december 32 Helyszíni ellenőrzés

Hegyközségi szervezet, hegybíró jogszabályoknak 

megfelelő működésének, illetve tevékenységének 

ellenőrzése

A hegyközségekről szóló  2012. évi CCXIX. törvény  51-52. §

104.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti 

Osztály

Vetőmag feldolgozó üzem komplex ellenőrzése 

(5 db)
2021. április 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Vetőmagüzem teljes tevékenységi körének ellenőrzése. 

Nyilvántartások, ki és beszállítás ellenőrzése, raktározás 

ellenőrzése, letéti minták ellenőrzése

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. 

törvény, 

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) 

FVM rendelet

105.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti 

Osztály

Tényleges termés elszámoltatása 2021. július 1. - 2021. december 31. Ténytermés elszámoltatás során
Helyszíni ellenőrzés, betárolási 

jegyek elszámoltatása.

Az ellenőrzés lefolytatása akkor szükséges, ha a 

szántóföldi jegyzőkönyvön szereplő becsült termés 30 %-

ban eltér a betakarított terméstől

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. 

törvény,

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) 

FVM rendelet

106.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti 

Osztály

Standard vetőmag-szaporítás ellenőrzése 2021. május 1. - 2021. augusztus 31. Bejelentett standard szaporítás 15%-nál. Szántóföldi szemle Szántóföldi szemle

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. 

törvény, 

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) 

FVM rendelet

107.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti 

Osztály

Kiszerelési tevékenység ellenőrzése (2 db) 2021. április 1. - 2021. december 31.
Az aktív kiszerelést végző szervezeteknél, a 

kiszerelési szezonban, évente 2 alkalommal.
Helyszíni ellenőrzés

A hitelesített nyilvántartás vezetésének ellenőrzése, 

raktárellenőrzés

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. 

törvény, 

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) 

FVM rendelet

108.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti 

Osztály

Alkalmatlan tételek elszámoltatása 2021. április 1. - 2021. december 31.
A fémzárolási időszak alatt, az alkalmatlan tételek 

vonatkozásában.
Helyszíni ellenőrzés Címkelevágás, eltávolítás ellenőrzése, elszámoltatása

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. 

törvény,

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) 

FVM rendelet

109.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti 

Osztály

Címkenyomtatás ellenőrzése (4 db) 2021. április 1. - 2021 december 31. Fémzárolással egyidejűleg. Helyszíni ellenőrzés

A VIGOR címkenyomtató program szükségessé teszi a 

kinyomtatott és fémzároltatónak kiadott címkék 

felhasználásának ellenőrzését

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. 

törvény, 

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) 

FVM rendelet

110.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti 

Osztály

Automata mintavevő működésének ellenőrzése 

(6 db)
2021. április 1. - 2021. december 31.

Évente egy alkalommal automata mintavevőnként 

történő ellenőrzés.
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Működés ellenőrzése, részminták vétele, karbantartási 

napló ellenőrzése, kontrollcsíra vétele

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. 

törvény, 

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) 

FVM rendelet

111.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti 

Osztály

GMO ellenőrzés 2021. január 1. - 2021. december 31.

A fémzárolási időszak alatt, a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal kijelölése 

alapján, illetve kockázatértékelés szerint.

Helyszíni mintavétel, Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

ellenőrző vizsgálat.

Helyszíni mintavétel, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal ellenőrző vizsgálat, vizsgálati jegyzőkönyv, 

esetleges megsemmisítés pozitív tételek esetén

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. 

törvény, 

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) 

FVM rendelet

112.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti 

Osztály

Szaporító és ültetvényanyag (gyümölcsfaiskola, 

szőlőiskola, díszfaiskola, erdészeti csemetekert) 

szemléje

2021.július 1. - 2021. december 31. 2021. július 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés 
Növény-egészségügyi vizsgálat, mintavétel, növény-

egészségügyi igazolás

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001 (I.17.) FVM rendelet, 

a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 

hozataláról szóló  72/2010 (V. 13.) FVM rendelet,

a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és 

forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet, az 

erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003 (X. 21.) FVM 

rendelet, 

a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 

45/2008 (IV. 11.) FVM rendelet

113.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály, Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti 

Osztály

Szántóföldi szaporítóanyagok szemléje 2021. június 1. - 2021. december 31. 2021. június 1. - 2021. december 31. Helyszíni szemle, iratelemzés
Növény-egészségügyi vizsgálat, mintavétel, növény-

egészségügyi igazolás

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001 (I. 17.) FVM rendelet

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157829.383756


114.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Élelmiszerbiztonsági Osztály
Élelmiszer-forgalmazók ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés
Élelmiszer-higiénia, nyomon követés, dokumentáció-

ellenőrzés

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság

létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások 

megállapításáról szóló 178/2002/EK rendelet, az élelmiszerláncról 

és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, az 

élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet, az élelmiszerek 

forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, 

illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet, az állati 

eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai 

szabályokról szóló 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet, az állati 

eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés 

helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai 

feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM rendelet, az 

élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-

higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 

szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet, az élelmiszer-

vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés 

meghatározásáról szóló 47/2011. (V. 31.) VM rendelet 

115.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Élelmiszerbiztonsági Osztály
Élelmiszer-előállítók ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés
Élelmiszer-higiénia, nyomon követés, dokumentáció-

ellenőrzés

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság

létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások 

megállapításáról szóló 178/2002/EK rendelet, az élelmiszerláncról 

és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, az 

élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet, az élelmiszerek 

forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, 

illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet, az állati 

eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai 

szabályokról szóló 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet, az állati 

eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés 

helyén történő élelmiszer-előállításának élelmiszer-higiéniai 

feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM rendelet, az 

élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-

higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 

szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet, az élelmiszer-

vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés 

meghatározásáról szóló 47/2011. (V. 31.) VM rendelet 

116.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Élelmiszerbiztonsági Osztály

Élelmiszer-szállítmányok 3. országba történő 

szállításának ellenőrzése
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés Élelmiszer- és dokumentáció-ellenőrzés
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény, 3. ország vonatkozó jogszabályi előírásai

117.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Élelmiszerbiztonsági Osztály

Élelmiszer-előállítással kapcsolatos víz 

biztonsági követelményeinek ellenőrzése 
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés Dokumentáció-ellenőrzés és hatósági mintavétel
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

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

118.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Élelmiszerbiztonsági Osztály

Monitoring programok végrehajtása 

(adalékanyagok, felmérő vizsgálatok, kémiai 

biztonsági ellenőrzés, mikrobiológiai vizsgálat, 

minőség-ellenőrzés, radiológiai vizsgálat, GMO 

vizsgálat, reziduum-toxikológia, 

növényvédőszer-maradék ellenőrzése, 

csomagolóanyag-ellenőrzés)

2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés Mintavétel

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény, az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 

2073/2005/EK rendelet, az élelmiszerekben előforduló 

mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet, az élelmiszer-adalékanyagokról 

szóló 1333/2008/EK rendelet, az élelmiszerenzimekről, valamint a 

83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 

2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 

258/97/EK rendelet módosításáról szóló 1332/2008/EK rendelet, az 

élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és 

egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-

összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 

2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK 

irányelv módosításáról szóló 1334/2008/EK rendelet 

119.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Élelmiszerbiztonsági Osztály

A bor előállítás és forgalmazás hatósági 

ellenőrzése
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés Élelmiszer dokumentáció ellenőrzése és mintavétel
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. 

törvény 

120.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Élelmiszerbiztonsági Osztály

A pálinka előállítás és forgalmazás hatósági 

ellenőrzése
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés Élelmiszer dokumentáció ellenőrzés és mintavétel
A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról 

szóló 2008. évi LXXIII. törvény

121.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi  és Természetvédelmi Főosztály, 

Környezetvédelmi Osztály

Autóbontó telephely ellenőrzése (9 db) 2020. január 1. - 2020. december 31.
2021. május 1.- 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés

Az engedélyben foglalt előírások betartása, nyilvántartás 

vezetése és adatszolgáltatás teljesítése, hulladékgyűjtő 

és -tároló helyek szabályzataiban foglaltak teljesülése

A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. 

rendelet

122.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi  és Természetvédelmi Főosztály, 

Környezetvédelmi Osztály

Folyamatban lévő kármentesítések ellenőrzése 

(1 db)
2020. január 1. - 2020. december 31.

2021. május 1.- 2021. október 20. Helyszíni ellenőrzés méréssel vagy 

mérés nélkül

A kármentesítés műtárgyainak ellenőrzése, továbbá 

ellenőrzésre kerül a beavatkozás dokumentálásának 

módja, valamint a beavatkozásról vezetett üzemnapló és 

a szennyező anyagok elszállítását igazoló dokumentum

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet

123.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi  és Természetvédelmi Főosztály, 

Környezetvédelmi Osztály

Levegőtisztaság-védelmi ellenőrzés   (6 db) 2021. január 1. - 2021. december 31.
2021. április 1.- 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés méréssel vagy 

mérés nélkül, iratokból történő 

ellenőrzés

Légszennyező források engedélynek megfelelő 

üzemelésének, mérési kötelezettség, üzemnapló vezetési 

kötelezettség teljesítésének ellenőrzése

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 



124.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi  és Természetvédelmi Főosztály, 

Környezetvédelmi Osztály

Levegőtisztaság-védelmi éves jelentéssel 

kapcsolatos ellenőrzés  (720 db)
2020. január 1. - 2020. december 31. 2021. április 1.- 2021. december 31. Iratokból történő ellenőrzés

Levegőtisztaság-védelmi éves jelentés (LM adatok) 

értékelése, feldolgozása az emissziómérési jegyzőkönyv 

mérési eredményeinek felhasználásával,  továbbá a 

levegőtisztaság-védelmi engedélyben foglalt határértékek 

betartásának ellenőrzése

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

125.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi  és Természetvédelmi Főosztály, 

Környezetvédelmi Osztály

Zaj- és rezgésvédelmi ellenőrzés (6 db) 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1.- 2021. december 31.
Helyszíni ellenőrzés méréssel vagy 

mérés nélkül

A zajos létesítmény tevékenységének, zajforrásainak és 

üzemeltetési körülményeinek ellenőrzése

A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályiról szóló 

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

126.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi  és Természetvédelmi Főosztály, 

Környezetvédelmi Osztály

Hulladékgazdálkodásssal kapcsolatos 

adatszolgáltatások ellenőrzés (3100 db)
2020. január 1. - 2020. december 31. 2021. március 1.- 2021. december 31.

Iratokból történő ellenőrzés, 

adatbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

tájékoztatás kérése

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási 

rendszer és adatszolgáltatás jogszabályokban foglalt 

megfelelőségének ellenőrzése, hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrzése

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet,

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, 

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

127.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi  és Természetvédelmi Főosztály, 

Környezetvédelmi Osztály

Hulladékgazdálkodási ellenőrzés (5 db) 2021. január 1. - 2021. december 31.
2021. április 1.- 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés méréssel vagy 

mérés nélkül, iratokból történő 

ellenőrzés

Hulladékgazdálkodási engedélyben foglaltak ellenőrzése 

illetve a hulladék lerakhatósági feltétleinek ellenőrzése

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet,

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, 

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

128.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi  és Természetvédelmi Főosztály, 

Környezetvédelmi Osztály

IPPC tevékenység ellenőrzése (71 db) 2020. január 1. - 2020. december 31.
2021. április 1.- 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés méréssel vagy 

mérés nélkül

Egységes környezethasználati engedélyben előírt 

előírások teljesülésének ellenőrzése zaj- és 

rezgésvédelem, hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-

védelem szakterületekre vonatkozóan

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

129.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi  és Természetvédelmi Főosztály, 

Természetvédelmi Osztály

CITES hatálya alá tartozó fajok egyedeit tartók 

ellenőrzése (10 db)
2021. január 1. - 2021. december 31.

2021. április 1.- 2021. december 31. Adatbekérés, iratbemutatás, 

helyszíni ellenőrzés

Veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok 

kereskedelmét szabályozó jogszabályban foglaltak 

betartásának ellenőrzése

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi 

kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi 

aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 

10.) Korm. rendelet

130.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi  és Természetvédelmi Főosztály, 

Természetvédelmi Osztály

Idegenhonos Inváziós fajok jelenlétének, 

terjedésének ellenőrzése (7 db)
2021. január 1. - 2021. december 31.

2021. április 1.- 2021. december 31.
Helyszíni ellenőrzés

A hazai idegenhonos inváziós fajok jegyzékében szereplő 

fajok jelenlétének és terjedésének ellenőrzése

Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy 

behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről 

szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet, 

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

131.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi  és Természetvédelmi Főosztály, 

Természetvédelmi Osztály

Natura 2000 területeken végzett kármérséklő és 

kompenzációs intézkedések ellenőrzése (1 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1.- 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Natura 2000 területeken végzett kármérséklő és 

kompenzációs intézkedések keretében végzett 

növényáttelepítési, és élőhely-rekonstrukciós munkák 

ellenőrzése

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, 

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

132.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Hatósági és Oktatási Osztály

Egyházi, magán és a nemzetiségi 

önkormányzatok által fenntartott köznevelési 

intézmény fenntartói tevékenységének 

törvényességi ellenőrzése (23 db)

2019. szeptember 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. október 31. Helyszíni ellenőrzés 

Az alapító okiratban és a működési engedélyben foglaltak 

szerint a szakszerűség, a hatékonyság és a törvényesség 

szempontjai alapján a személyi, tárgyi, működési és a 

szakmai követelményeknek való megfelelés ellenőrzése, 

valamint a jogszabályok megtartásának és érvényesülése 

biztosításának vizsgálata

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet                                          A 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet

133.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

és Örökségvédelmi Osztály

Védett műemléki érték állapotának, 

fenntartásának ellenőrzése (30 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1.- 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendeletben előírtak szerint

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

134.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

és Örökségvédelmi Osztály

Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek 

állapotának ellenőrzése (5 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1.- 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendeletben előírtak szerint

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

135.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Idősek otthonának ellenőrzése (17 db) 2017. május 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése, társhatóság 

bevonása

Szabályzatok vizsgálata, adategyeztetés, ellátotti létszám 

ellenőrzése, személyi és tárgyi feltételek megléte, 

igénybevételi eljárás folyamatának ellenőrzése, 

megállapodások tartalmi és formai követelményeinek 

vizsgálata, nyilvántartások vezetésének vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

136.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Fogyatékos személyek gondozóházának 

ellenőrzése (1 db)
2017. október 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése, társhatóság 

bevonása

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

137.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Időskorúak Gondozóháza ellenőrzése (5 db) 2017.  november 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése, társhatóság 

bevonása

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

138.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Szociális étkeztetés  vizsgálata (21 db) 2018. február 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése, társhatóság 

bevonása

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

139.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Házi segítségnyújtás ellenőrzése (15 db) 2018. február 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.
Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

140.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Falugondnoki szolgáltatás ellenőrzése (2 db) 2018. február 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.
Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet



141.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vizsgálata  

(2 db)
2018. március 1- 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

142.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Fogyatékos személyek nappali ellátásának 

ellenőrzése (3 db)
2018. március 1- 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése, társhatóság 

bevonása

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

143.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi 

alapellátás ellenőrzése (2 db)
2018. március 1- 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

144.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Fejlesztő foglalkoztatás vizsgálata (3 db) 2018. március 1- 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.
Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

145.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Időskorúak nappali ellátásának ellenőrzése (17 

db)
2018. március 1- 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése, társhatóság 

bevonása

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

146.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Család - és gyermekjóléti szolgálat ellenőrzése  

(7 db)
2018. március 1- 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

147.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Család - és gyermekjóléti központ ellenőrzése 

(4 db)
2018. március 1- 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

148.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Tanyagondnoki szolgáltatás ellenőrzése 

(2 db)
2018. március 1- 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

149.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Támogató szolgáltatás ellenőrzése (4 db) 2018. április 1- 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.
Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

150.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi 

alapellátás vizsgálata (1 db)
2018. július 1- 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

151.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Biztos Kezdet Gyerekház ellenőrzése (3 db) 2018. július 1- 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.
Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

152.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Fogyatékos személyek otthonának ellenőrzése 

(1 db)
2018. szeptember 1- 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése, társhatóság 

bevonása

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

153.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Fogyatékos személyek ápoló - gondozó célú 

lakóotthona ellenőrzés (2 db)
2018. szeptember 1- 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése, társhatóság 

bevonása

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

154.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Pszichiátriai betegek nappali ellátásának 

vizsgálata (1 db)
2018. december 1- 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése, társhatóság 

bevonása

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

155.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Mini bölcsőde ellenőrzése (6 db) 2019. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése, társhatóság 

bevonása

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

156.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Bölcsőde ellenőrzése (31 db) 2019. január 1. - 2021 december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése, társhatóság 

bevonása

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet



157.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Tanoda ellenőrzés (2 db) 2019. január 1. - 2020.  szeptember 30. 2021. január 1. - 2021. december 31.
Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

158.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Családi bölcsőde ellenőrzése (19 db) 2019. február 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése, társhatóság 

bevonása

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

159.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Alternatív napközbeni ellátás vizsgálata 

(1 db)
2019. március 1. - 2021 december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése, társhatóság 

bevonása

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

160.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Napközbeni gyermekfelügyelet ellenőrzése (2 

db)
2019. március 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése, társhatóság 

bevonása

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

161.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Gyermekek átmeneti otthona vizsgálata 

(1 db)
2019. március 1. - 2021 december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése, társhatóság 

bevonása

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

162.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Gyermekotthon ellenőrzése (17 db) 2020. szeptember 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése, társhatóság 

bevonása

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

163.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

Nevelőszülői hálózat vizsgálata (1 db) 2020. november 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.
Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, 

szakértő kirendelése

Szabályzatok megléte; adategyeztetés; ellátotti létszám 

ellenőrzése; személy és tárgyi feltételek megléte; térítési 

díj vizsgálata; igénybevételi eljárás folyamatának 

ellenőrzése;megállapodások tartalmi és formai 

követelményeinek vizsgálata;nyilvántartások vezetésének 

vizsgálata

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

164.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi Osztály

Üzemanyagtöltő állomásokon használt 

üzemanyagmérők, tartályok, tartályszintmérő 

eszközök, gépjármű-gumiabroncsnyomás mérők 

hitelesítettségének vizsgálata (12 db)

2021. január 1. - 2021. október 31. 2021. szeptember 1. - 2021. október 31.

Hitelesítési bizonyítványok, valamint 

a tanúsító és lezáró jelek helyszíni 

ellenőrzése

A mérőeszközök hiteles állapotának vizsgálata (a 

hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszköz adatainak 

összevetése, a tanúsító jelek ellenőrzése, az 

engedélyezett típussal való azonosság megállapítása)

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény, valamint a 

mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) 

Korm. rendelet

165.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi Osztály

A kereskedelmi elárusítóhelyeken használt 

mérlegek, súlyok hitelesítettségének vizsgálata 

(12 db)

2021. január 1. - 2021. október 31. 2021. szeptember 1. - 2021. október 31.

Hitelesítési bizonyítványok valamint 

a tanúsító és lezáró jelek helyszíni 

ellenőrzése

A mérőeszközök hiteles állapotának vizsgálata (a 

hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszköz adatainak 

összevetése, a tanúsító jelek ellenőrzése, az 

engedélyezett típussal való azonosság megállapítása)

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény, valamint a 

mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) 

Korm. rendelet

166.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Műszaki Biztonsági 

Osztály

Veszélyes folyadék és olvadék tárolására 

szolgáló tartályok műszaki biztonsági 

megfelelőségét igazoló feltételek ellenőrzése 

(12 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. november 30.
Helyszíni ellenőrzés, iratbekérés, 

adat- és információgyűjtés

A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályai  

időszakos ellenőrző vizsgálatai, üzemnapló vezetése, ill. 

az üzemeltetés műszaki biztonsági feltételei 

teljesülésének dokumentáltsága

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-

létesítményeinek műszaki biztonsági  hatósági felügyeletéről szóló 

216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés

167.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Műszaki Biztonsági 

Osztály

Felvonók és mozgólépcsők műszaki biztonsági 

megfelelőségét igazoló feltételek ellenőrzése 

(12 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. november 30.
Helyszíni ellenőrzés, iratbekérés, 

adat- és információgyűjtés

A felvonók és mozgólépcsők időszakos ellenőrző 

vizsgálatai, üzemnapló vezetése, ill. az üzemeltetés 

műszaki biztonsági feltételei teljesülésének 

dokumentáltsága

A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. 

(V. 5.) Korm. rendelet 10. §

168.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Járműfenntartó vállalkozások helyszíni 

telephelyi ellenőrzése (15 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

169.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Tachográf (javító, beszerelő, illesztő) műhelyek 

helyszíni telephelyi ellenőrzése, kalibrálás, 

illesztés személyi tárgyi feltételeinek megléte, a 

technológiai előírások betartásának vizsgálata 

(10 db)

Az ellenőrzést megelőző egy hónap, illetve átfogó 

ellenőrzés során fél év
2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

170.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Regisztrált bontók-hulladékkezelők helyszíni 

telephelyi ellenőrzése  (5 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

171.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Gépjármű eredetiségvizsgálatot végzők 

telephelyi ellenőrzése, illetve engedélyezése (3 

db)

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés
A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

172.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Személy- és árufuvarozó szolgáltatók teljes 

körű ellenőrzése (tevékenység 

jogszerűségének vizsgálata) (7 db)

Az ellenőrzést megelőző egy hónap, illetve átfogó 

ellenőrzés esetében fél év.
2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

173.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Két-, vagy háromkerekű járművek, valamint 

négykerekű motorkerékpárok, továbbá a 

mezőgazdasági és erdészeti járművek 

piacfelügyeleti ellenőrzése (3 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés
A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

174.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Veszélyes árut szállító járművek (ADR) 

ellenőrzése (80 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

175.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Hétvégi forgalomkorlátozás ellenőrzése (80 db) 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés
A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

176.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Tengelyterhelés-ellenőrzések (650 db) 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés
A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet



177.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Közlekedésbiztonsági ellenőrzések (5500 db) 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés
A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

178.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Közúti Közlekedési Szolgáltatások ellenőrzése 

(3100 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

179.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Környezetvédelmi ellenőrzések (2900 db) 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés
A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

180.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Vezetési- és pihenőidős ellenőrzések 

telephelyen (22000 nap)

Az ellenőrzést megelőző egy hónap, illetve átfogó 

ellenőrzésnél fél év.
2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

181.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Vezetési- és pihenőidős ellenőrzések közúton 

(22000 nap)
Az ellenőrzést megelőző egy hónap. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

182.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Alkatrész-forgalmazók és -kereskedők 

ellenőrzése (a forgalmazott jóváhagyás-, vagy 

minősítéskötelezett alkatrész rendelkezik-e 

jóváhagyással vagy minősítéssel) (10 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés
A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

183.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Környezetvédelmi akcióprogram 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés
A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

184.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

A két- vagy háromkerekű járműveket és 

négykerekű motorkerékpárokat, alkatrészeiket 

és tartozékaikat gyártó, gyártót képviselő, 

importőr és forgalmazó vállalkozások 

nyilvántartásának aktualizálása, szükség 

esetén a 2020. évben feltárt hiányosságok 

utóellenőrzése

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. március 31.

Számítógép, internet, telefon, laptop, 

személygépkocsi(gyártói, kereskedői 

adatok gyűjtése), helyszíni 

ellenőrzés

A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. Rendelet

az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, 

alkatrészekkel, tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról 

szóló 25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet

185.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Motorkerékpár fékalkatrészek forgalmazásához 

szükséges dokumentációk megléte, 

megfelelősége

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. szeptember 30. Helyszíni ellenőrzés
A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. Rendelet

az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett 

alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel 

kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól szóló 

218/2016.(VII. 22.) Korm. rendelet

186.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Motorkerékpárok erőátviteli rendszerei 

elemeinek forgalmazásához szükséges 

dokumentációk megléte, megfelelősége

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. szeptember 30. Helyszíni ellenőrzés
A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. Rendelet

az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett 

alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel 

kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól szóló 

218/2016.(VII. 22.) Korm. rendelet

187.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

A mezőgazdasági és erdészeti járműveket, 

alkatrészeiket és tartozékaikat forgalmazó 

vállalkozások nyilvántartásának aktualizálása, 

szükség esetén a 2020. évben feltárt 

hiányosságok utóellenőrzése

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. március 31.

Számítógép, internet, telefon, laptop, 

személygépkocsi(gyártói, kereskedői 

adatok gyűjtése), helyszíni 

ellenőrzés

A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. Rendelet

az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, 

alkatrészekkel, tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról 

szóló 25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet

188.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Mezőgazdasági és erdészeti járművek 

fékalkatrészeinek forgalmazásához szükséges 

dokumentációk megléte, megfelelősége

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. szeptember 30. Helyszíni ellenőrzés
A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. Rendelet

az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett 

alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel 

kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól szóló 

218/2016.(VII. 22.) Korm. rendelet

189.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Mezőgazdasági és erdészeti járművek 

erőátviteli rendszerei elemeinek 

forgalmazásához szükséges dokumentációk 

megléte, megfelelősége

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. július 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés
A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. Rendelet

az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett 

alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel 

kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól szóló 

218/2016.(VII. 22.) Korm. rendelet

190.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Az M és N kategóriájú gépjárműveket, valamint 

pótkocsijaikat, alkatrészeiket és tartozékaikat 

gyártó, gyártót képviselő, importőr és 

forgalmazó vállalkozások nyilvántartásának 

létrehozása

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. március 31.

Számítógép, internet, telefon, laptop, 

személygépkocsi(gyártói, kereskedői 

adatok gyűjtése)

A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. Rendelet

az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, 

alkatrészekkel, tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról 

szóló 25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet

191.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

M vagy N kategóriájú gépjárművek és 

pótkocsijaik laboratóriumi vagy közúti vizsgálata
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. szeptember 30. Helyszíni ellenőrzés

A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. Rendelet

az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett 

alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel 

kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól szóló 

218/2016.(VII. 22.) Korm. rendelet



192.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

M és N kategóriájú gépjárművek és pótkocsijaik 

forgalmazásához szükséges dokumentációk 

megléte, megfelelősége

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. szeptember 30. Helyszíni ellenőrzés
A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. Rendelet

az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett 

alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel 

kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól szóló 

218/2016.(VII. 22.) Korm. rendelet

193.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

M és N kategóriájú gépjárművek és pótkocsijaik 

fékalkatrészeinek forgalmazásához szükséges 

dokumentációk megléte, megfelelősége

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. szeptember 30. Helyszíni ellenőrzés
A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. Rendelet

az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett 

alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel 

kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól szóló 

218/2016.(VII. 22.) Korm. rendelet

194.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

M és N kategóriájú gépjárművek és pótkocsijaik 

passzív biztonsági berendezéseinek (biztonsági 

öv, légzsák, aláfutásgátló, stb.) 

forgalmazásához szükséges dokumentációk 

megléte, megfelelősége

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. szeptember 30. Helyszíni ellenőrzés
A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. Rendelet

az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett 

alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel 

kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól szóló 

218/2016.(VII. 22.) Korm. rendelet

195.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

Rendkívüli ellenőrzések (panasz, közérdekű 

bejelentés, más hatóság értesítése, saját 

hatáskörben észlelt nemmegfelelőség alapján)

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés
A szakmai irányító által kiadott ellenőrzési útmutató 

alapján kerül meghatározásra

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. Rendelet

az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett 

alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel 

kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól szóló 

218/2016.(VII. 22.) Korm. rendelet

196.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Közúti gyalogátkelőhelyek és közúti-vasúti 

gyalogos átjárók ellenőrzése (2 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. (Kampány 

jelleggel)

2021. január 1. - 2021. december 31. (Kampány 

jelleggel)
Helyszíni ellenőrzés Az útügyi műszaki előírások alapján

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 

az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

197.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Szintbeni közúti-vasúti keresztezések 

ellenőrzése (2 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. (Kampány 

jelleggel)

2021. január 1. - 2021. december 31. (Kampány 

jelleggel)
Helyszíni ellenőrzés Az útügyi műszaki előírások alapján

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 

az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

198.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Az online értékesítés fogyasztóvédelmi 

szempontú ellenőrzése (25 db)                                   
2021. január 1. – 2021. december 31. 2021. január 1. – 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés, online 

ellenőrzés
A témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

199.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Az árubemutatóval egybekötött 

termékértékesítési tevékenység ellenőrzése

(3 db)                       

2021. január 1. – 2021. december 31. 2021. január 1. – 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés A témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató alapján
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

200.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Kereskedelmi egységek általános 

fogyasztóvédelmi ellenőrzése (ártájékoztatás, 

vásárlók könyve, nyitvatartás) (225 db)

2021. január 1. – 2021. december 31. 2021. január 1. – 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés A témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató alapján
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

201.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése a 

húsvéti ünnep idején (45 db)

2021. március 8. - 2021. április 5. 2021. március 8. - 2021. április 5.
Helyszíni ellenőrzés A témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

202.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése a 

karácsonyi ünnep idején (24 db)
2021. november 29. - 2021. december 31. 2021. november 29. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés A témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

203.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Kuponos vásárlások ellenőrzése a 

hagyományos és az online kereskedelmi 

forgalomban (10 db)

2021. március 29. - 2021. november 30. 2021. március 29. - 2021. november 30.
Helyszíni ellenőrzés, online 

ellenőrzés
A témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

204.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

A fiatalkorúak védelme érdekében a dohányzás, 

illetve az alkoholfogyasztás visszaszorítását 

szolgáló jogszabályi rendelkezések 

érvényesülésének ellenőrzése  (50 db)

2021. január 1. – 2021. december 31. 2021. január 1. – 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés A témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató alapján
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

205.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

A szavatossági és jótállási igények intézésének 

átfogó ellenőrzése a hagyományos és az online 

kereskedelmi forgalomban (42 db)

2021. január 1. – 2021. december 31. 2021. január 1. – 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés A témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató alapján
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

206.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Az elektronikus hírközlési szolgáltatók és a 

közszolgáltatók telefonos eléréssel működtetett 

ügyfélszolgálatainak és weboldalainak 

ellenőrzése (20 db)

2021. március 1. – 2021. július 30. 2021. március 1. – 2021. július 30. Helyszíni ellenőrzés A témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató alapján
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

207.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

A kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek 

nyári ellenőrzése (72 db)
2021. június 1. - 2021. szeptember 30. 2021. június 1. - 2021. szeptember 30. Helyszíni ellenőrzés A témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

208.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Az elektronikus hírközlési szolgáltatók és a 

közszolgáltatók panaszkezelésének vizsgálata 

(50 db)

2021. június 1. – 2021. november 12. 2021. június 1. – 2021. november 12. Iratbekérés alapján A témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató alapján
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

209.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Állandó és utazó vidámparkok üzemeltetési 

feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése 

(7 db)                       

2021. április 12. - 2021. szeptember 30. 2021. április 12. - 2021. szeptember 30. Helyszíni ellenőrzés A témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató alapján
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

210.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Kalandparkok üzemeltetési feltételeinek 

piacfelügyeleti ellenőrzése (8 db)                                                          
2021. május 3. – 2021. október 31. 2021. május 3. – 2021. október 31. Helyszíni ellenőrzés A témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény



211.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Aquaparkok üzemeltetési feltételeinek 

piacfelügyeleti ellenőrzése (7 db)                                                                    
2021. május 17. – 2021. július 9. 2021. május 17. – 2021. július 9. Helyszíni ellenőrzés A témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

212.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

A nyári gyermektáborokban működő  

szórakoztatási célú berendezések üzemeltetési 

feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése

(25 db) 

2021. június 15. - 2021. augusztus 27. 2021. június 15. - 2021. augusztus 27. Helyszíni ellenőrzés A témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató alapján
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

213.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek 

piacfelügyeleti ellenőrzése (40 db)
2021. április 5. - 2021. október 29. 2021. április 5. - 2021. október 29. Helyszíni ellenőrzés A témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

214.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

A hagyományos és az online kereskedelmi 

forgalomban megtalálható játékok egész éven 

át tartó, laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 

ellenőrzése (4 db)

2021. január 11. – 2021. december 31. 2021. január 11. – 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés
Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

215.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

A hagyományos és az online kereskedelmi 

forgalomban megtalálható villamossági 

termékek egész éven át tartó, laboratóriumi 

vizsgálattal egybekötött ellenőrzése (4 db)

2021. február 1. – 2021. december 31. 2021. február 1. – 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés
Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

216.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Kül- és beltéri díszvilágítási füzérek és 

karácsonyi villamossági dekorációs termékek 

laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 

piacfelügyeleti ellenőrzése (2 db)       

2021. október 18. - 2021. december 31. 2021. október 18. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés
Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

217.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

A hagyományos és az online kereskedelmi 

forgalomban megtalálható gyermekgondozási 

cikkek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 

piacfelügyeleti ellenőrzése (5 db)

2021. március 2.- 2021. május 28. 2021. március 2.- 2021. május 28. Helyszíni ellenőrzés
Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

218.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Hazai és a Safety Gate (RAPEX) 

termékbiztonsági adatbázisokban található 

veszélyes termékek keresése a hagyományos, 

valamint az online kereskedelemben (5 db)

2021. január 1. – 2021. december 31. 2021. január 1. – 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés A témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató alapján
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

219.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Szezonális termékek ellenőrzése a megtévesztő 

jelölés tükrében (4 db)
2021. március 1. - 2021. december 15. 2021. március 1. - 2021. december 15. Helyszíni ellenőrzés

Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

220.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Kozmetikai termékek laboratóriumi vizsgálattal 

egybekötött  ellenőrzése (3 db)
2021. február 10. - 2021. április 30. 2021. február 10. - 2021. április 30. Helyszíni ellenőrzés

Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

221.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Cigaretták kátrány-, nikotin-, és szén-monoxid 

hozamának vizsgálata (2 db)                      
2021. január 11.- 2021. február 28. 2021. január 11.- 2021. február 28. Helyszíni ellenőrzés

Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

222.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Étrend-kiegészítők laboratóriumi vizsgálata a 

megtévesztő jelölés tükrében (2 db)                                     
2021. szeptember 6. - 2021. október 29. 2021. szeptember 6. - 2021. október 29. Helyszíni ellenőrzés

Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

223.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Építési termékek piacfelügyeleti ellenőrzése (10-

15 db)
2021. február 1. - 2021. november 26. 2021. február 1. - 2021. november 26. Helyszíni ellenőrzés A témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

224.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

 Napszemüvegek fény és UV áteresztésének 

laboratóriumi vizsgálata (1 db)
2021. május 3. - 2021. május 31. 2021. május 3. - 2021. május 31. Helyszíni ellenőrzés

Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

225.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Iskolaszerek laboratóriumi vizsgálata (3 db) 2021. június 8. - 2021. augusztus 13. 2021. június 8. - 2021. augusztus 13. Helyszíni ellenőrzés
Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

226.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Az interneten kapható "csodát ígérő 

termékeket" értékesítő webáruházak 

ellenőrzése (3 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.
Helyszíni ellenőrzés, online 

ellenőrzés

Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

227.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Fenntarthatósággal kapcsolatos kereskedelmi 

gyakorlatok ellenőrzése a hagyományos és az 

online kereskedelmi forgalomban (zöld 

állítások) (3 db)

2021. április 26. - 2021. szeptember 30. 2021. április 26. - 2021. szeptember 30.
Helyszíni ellenőrzés, online 

ellenőrzés

Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

228.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

A használtautók értékesítésének 

fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése (10 

db)

2021. március 16. - 2021. szeptember 10. 2021. március 16. - 2021. szeptember 10. Helyszíni ellenőrzés
Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

229.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Bekötési vízmérők hitelesítési cseréjének 

vizsgálata (10 db)
2021. február 15. - 2021. szeptember 10. 2021. február 15. - 2021. szeptember 10. Helyszíni ellenőrzés

Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

230.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

A hagyományos és az online kereskedelmi 

forgalomban megtalálható FFP és egyszerű 

szájmaszkok piacfelügyeleti ellenőrzése (10 db)

2021. január 11. - 2021. október 29. 2021. január 11. - 2021. október 29.
Helyszíni ellenőrzés, online 

ellenőrzés

Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

231.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Szabadtéri kondiparkok és via ferráták 

(mászóösvények)üzemeltetési feltételeinek 

piacfelügyeleti ellenőrzése (10 db)

2021. április 1. - 2021. május 31. 2021. április 1. - 2021. május 31. Helyszíni ellenőrzés
Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

232.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Csecsemő és kisgyermek ruházati termékek 

laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 

piacfelügyeleti ellenőrzése (2 db)

2021. szeptember 13. - 2021. november 5. 2021. szeptember 13. - 2021. november 5. Helyszíni ellenőrzés
Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

233.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Villamossági termékek energiacímkézésének 

hagyományos és online kereskedelmi 

forgalomban történő piacfelügyeleti ellenőrzése 

(10 db)

2021. április 19. - 2021. május 21. 2021. április 19. - 2021. május 21.
Helyszíni ellenőrzés, online 

ellenőrzés

Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény



234.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Főzőlapok teljesítményfelvételének 

laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 

piacfelügyeleti ellenőrzése (5 db)

2021. szeptember 6. - 2021. október 4. 2021. szeptember 6. - 2021. október 4. Helyszíni ellenőrzés
Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

235.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Díszvilágítású műfenyőfák laboratóriumi 

vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti 

ellenőrzése (1 db)

2021. október 18. - 2021. december 20. 2021. október 18. - 2021. december 20. Helyszíni ellenőrzés
Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

236.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Fényforrások fényáramának és felvett 

teljesítményének laboratóriumi vizsgálattal 

egybekötött ellenőrzése (5 db)

2021. július 5. - 2021. augusztus 1. 2021. július 5. - 2021. augusztus 1. Helyszíni ellenőrzés
Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

237.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Univerzális akkumulátortöltők laboratóriumi 

vizsgálata (2 db)
2021. március 1. - 2021. március 26. 2021. március 1. - 2021. március 26. Helyszíni ellenőrzés

Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

238.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

100% pamut tartalmú, gyermek és felnőtt 

textiltermékek laboratóriumi vizsgálattal 

egybekötött ellnőrzése (2 db)

2021. január 25. - 2021. február 28. 2021. január 25. - 2021. február 28. Helyszíni ellenőrzés
Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

239.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Galvánelemek veszélyesanyag tartalmának 

laboratóriumi vizsgálattal egybekötött 

ellenőrzése (3 db)

2021. szeptember 13. - 2021. október 30. 2021. szeptember 13. - 2021. október 30. Helyszíni ellenőrzés
Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

240.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Légnedvesítők (aroma diffúzorok) laboratóriumi 

vizsgálattal egybekötött ellenőrzése (1 db)
2021. június 7. - 2021. július 2. 2021. június 7. - 2021. július 2. Helyszíni ellenőrzés

Témavizsgálathoz tartozó ellenőrzési útmutató, valamint 

a kiadott mintavételi terv alapján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

241.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes 

működési feltételeinek ellenőrzése (94 db)
2020. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. 

Adatszolgáltatás, iratbemutatás, 

egyéb tájékoztatás kérése, 

nyilatkozat, hatósági nyilvántartás 

ellenőrzése

Egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, 

valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes 

működésének biztosítása, különös tekintettel: a 

címhasználati jogosultságra, a képesítési követelmények 

teljesülésére, illetve az engedélyek meglétére, szükséges 

bejelentések megtörténtére

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 

törvény, 

az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő 

részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

242.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály
Egyszerűsített hatósági ellenőrzés (4 db) 2021. március 1. - 2021 október 31. 2021. július 1.-2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, iratbekérés, egyéb 

tájékoztatás kérése,  hatósági 

nyilvántartás ellenőrzése

Az egyszerűsített hatósági ellenőrzés lefolytatásának 

rendjéről szóló módszertani útmutató szerint

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény , a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. Rendelet

243.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állattartó telepek járványügyi ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Nyomon követés, dokumentációk, azonosíthatóság 

(állatjelölés), biológiai védekezés, egészségügyi 

ellenőrzés (állatfajonként más), állattartás módja 

(technológia), tartási irány, állatlétszám, takarmányozás, 

hulladékkezelés szabályainak ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény 

244.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állattartó telepek állatvédelmi ellenőrzése  2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Nyilvántartás, dokumentáció, személyzet, vizsgálat, 

állatok általános állatjóléti állapota, szabad mozgás, 

épületek, berendezési tárgyak, elhelyezés, férőhely, 

méretek, takarmányellátás, vízellátás, alomanyag, 

csonkítások, tenyésztési eljárások ellenőrzése

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény

245.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állattartó telepek gyógyszerellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Nyilvántartás, dokumentáció, személyzet, tárolási 

körülmények, készlet, forgalomba hozatali engedély, alaki 

hiba, lejárat, csomagolás, címke, használati utasítás, 

minőségi ellenőrzés, tárolási hőmérséklet, beszerzés 

bizonylatai, pharmacovigialence ellenőrzés, reziduum-

toxikológiai monitoring terv végrehajtásának ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

246.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állattartó telepek takarmány-ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

ITNET alapján, ellenőrzési listák segítségével, 

valamennyi állatfajra külön ellenőrzési lista, főbb 

szempontok: takarmány-előállítás, gyógyszeres 

takarmány felhasználása, takarmány-higiénia és 

hulladékkezelés, takarmány-jelölés, takarmány 

járványvédelem, takarmány-minőség és termékbiztonság

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

247.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állattartó telepek állati eredetű melléktermék  

megsemmisítésének ellenőrzése  
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Nyilvántartások és egyéb dokumentációk áttekintése, 

higiéniai állapot ellenőrzése, technológiai és műszaki 

feltételek vizsgálata

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

248.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állatkereskedők, állatszállítmányozók és 

állatszállító járművek ellenőrzése 
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Engedélyek, jóváhagyási igazolások, nyilvántartási 

számok, dokumentáció, nyilvántartás, tervezési 

kötelezettség, állatok általános állapota, elhelyezése, 

gondozása, férőhely, berendezések állapota, 

szállítóeszköz állapota, tisztítása, fertőtlenítése, jelölése 

tekintetében végzett ellenőrzés

Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni 

védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 

1255/97/EK rendelete módosításáról szóló 1/2005/EK Tanácsi 

rendelet, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 

2008. évi XLVI. törvény

249.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Járványügyi monitoring programok elvégzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Szalmonella gyérítés, TSE, br. melitensis, klasszikus-és 

afrikai sertéspestis, kéknyelv, magas-patogenitású 

madárinfluenza, Aujeszki, hal betegségek, vaddisznó 

gümőkór, róka parazitológia monitoring programok 

szabályainak maghatározása, a megvalósulás 

ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

250.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Díszállat-kereskedések állatvédelmi ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, személyzet, 

engedélyek, állatok elhelyezése, ellenőrzése, gondozása, 

állategészségügyi ellátás ellenőrzése

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény

251.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Haszonállatok egységes nyilvántartási 

rendszerének, az állatok egyedi megjelölésének 

ellenőrzése

2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Állattartó, állattartási hely regisztrációs adatai, 

nyilvántartások, dokumentációk, állatjelölő eszközök, 

állatok szabályos jelölése, nyomtatványok kezelése, 

jelentési kötelezettség, nyilvántartási dokumentációk 

(marhalevél, szállítólevél) ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény



252.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

A Kölcsönös Megfeleltetés keretében lefolytatott 

hatósági ellenőrzések 
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartás, dokumentáció, személyzet, 

jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények 

csoport besorolási rendszerének speciális követelményei 

tekintetében végzett ellenőrzés

A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző 

szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet

253.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állatgyógyászati készítményeket forgalmazó 

kiskereskedők ellenőrzése
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Működési engedély, személyi feltételek, nyilvántartások, 

bevételezés, tárolás, szállítás, kedvtelésből tartott állatok 

kezelésére szolgáló vények ellenőrzése, élelmiszer-

termelő állatok kezelésére szolgáló vények ellenőrzése, 

megrendelők, állatgyógyászati készítmények 

piacfelügyeleti ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

254.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Humán gyógyszertárak (közforgalmú 

gyógyszertár) állatgyógyászati készítmények 

forgalmazásának ellenőrzése 

2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Működési engedély, személyi feltételek, nyilvántartások, 

bevételezés, tárolás, kedvtelésből tartott állatok 

kezelésére szolgáló vények ellenőrzése, élelmiszer-

termelő állatok kezelésére szolgáló vények ellenőrzése, 

megrendelők, állatgyógyászati készítmények 

piacfelügyeleti ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

255.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Élelmiszer-forgalmazók ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés
Élelmiszer-higiénia, nyomon követés, dokumentáció 

ellenőrzése

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az 

élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 

178/2002/EK rendelet, az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, az 

élelmiszerhigiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet, az élelmiszerek 

forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, 

illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet, az állati 

eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai 

szabályokról szóló 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet, az állati 

eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés 

helyén történő élelmiszer előállításának élelmiszerhigiéniai 

feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM rendelet , az 

élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-

higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 

szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet, az élelmiszer-

vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés 

meghatározásáról szóló 47/2011. (V. 31.) VM rendelet 

256.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Élelmiszer-előállítók ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés
Élelmiszer-higiénia, nyomon követés, dokumentáció 

ellenőrzése

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság

létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások 

megállapításáról szóló 178/2002/EK rendelet, az élelmiszerláncról 

és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, az 

élelmiszerhigiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet , az élelmiszerek 

forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, 

illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet, az állati 

eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai 

szabályokról szóló 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet, az állati 

eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés 

helyén történő élelmiszer előállításának élelmiszerhigiéniai 

feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM rendelet, az 

élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-

higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 

szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet ,az élelmiszer-

vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés 

meghatározásáról szóló 47/2011. (V. 31.) VM rendelet 

257.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Élelmiszer-szállítmányok harmadik országba 

történő szállításának ellenőrzése 
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés Élelmiszer és dokumentáció ellenőrzése
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény, harmadik ország jogszabályi előírásai

258.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Takarmányforgalmazók ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Műszaki-technológiai feltételek,

dokumentáció, nyilvántartások,

nyomon követés, rágcsálóirtás,

higiénia, termékjelölés ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

259.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Takarmánytárolók ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Műszaki-technológiai feltételek,

dokumentáció, nyilvántartások,

nyomon követés, rágcsálóirtás,

higiénia, termékjelölés ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

260.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Nyers hús emberi fogyasztásra való 

alkalmasságának elbírálása (húsvizsgálat) 
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés Hatósági húsvizsgálat

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági 

ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok 

megállapításáról szóló 854/2004/EK rendelet,  a húsban előforduló 

Trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok 

megállapításáról szóló 2015/1375 végrehajtási rendelet

261.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állati melléktermékek felhasználásának 

ellenőrzése 
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Nyilvántartások és egyéb dokumentációk áttekintése, 

higiéniai állapot ellenőrzése, technológiai és műszaki 

feltételek vizsgálata

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

262.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Élelmiszer-előállítással kapcsolatos víz 

biztonsági követelményeinek ellenőrzése 
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés Dokumentáció ellenőrzése és hatósági mintavétel
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

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



263.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Monitoring programok végrehajtása 

(adalékanyagok, felmérő vizsgálatok, kémiai 

biztonsági ellenőrzés, mikrobiológiai vizsgálat, 

minőség-ellenőrzés, radiológiai vizsgálat, GMO 

vizsgálat, reziduum toxikológia, takarmány 

vizsgálat, növényvédő szer maradék 

ellenőrzése)

2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés Mintavétel

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény, az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 

2073/2005/EK rendelet, az élelmiszerekben előforduló 

mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet, az élelmiszer-adalékanyagokról 

szóló 1333/2008/EK rendelet, az élelmiszerenzimekről, valamint a 

83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 

2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 

258/97/EK rendelet módosításáról szóló 1332/2008/EK rendelet, az 

élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és 

egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-

összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 

2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK 

irányelv módosításáról szóló 1334/2008/EK rendelet 

264.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Első betárolási hely ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés Élelmiszer és dokumentáció ellenőrzése

Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos 

adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 

5.) VM rendelet 

265.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Kistermelői élelmiszer-termelés és forgalmazás 

ellenőrzése
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve  monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés
Élelmiszer-higiénia, nyomon követés, dokumentáció 

ellenőrzés

A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés 

feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet

266.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Közösségen belüli és export élőállat-szállítások 

ellenőrzése
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Traces rendszer üzemeltetése, bejövő szállítmányok 

ellenőrzése, az ellenőrzés rögzítése a Traces 

rendszeren, 3. országok esetén az ország által előírt 

állategészségügyi feltételek meglétének ellenőrzése, a 

szükséges diagnosztikai vizsgálatok elvégzése, az 

állategészségügyi megfigyelési idő (karantén) 

szabályainak meghatározása

1/2005. Bizottsági rendelet az állatszállításról, a szarvasmarha és 

sertés közösségen belüli kereskedelmét érintő állategészségügyi 

problémákról szóló 64/432 EGK Tanácsi irányelv, az 

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény

267.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Egyszerűsített hatósági ellenőrzés (4 db) 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. július 1. - 2021. október 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, iratbekérés, egyéb 

tájékoztatás kérése, hatósági 

nyilvántartás ellenőrzése 

Az egyszerűsített hatósági ellenőrzés lefolytatásának 

rendjéről szóló módszertani útmutató szerint

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény , a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

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

268.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 

program (12 db)
2021. január 1.- 2021. december 31. 2021. január 1.- 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés, iratbekérés, 

adat- és információgyűjtés

A hatósági szerződésekben megítélt támogatások 

jogszerű és szabályszerű felhasználása, időarányos 

teljesülése, a foglalkoztatás szabályszerűsége, 

vállalt/előírt kötelezettségek teljesítése

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 

törvény, az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és 

más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 

rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019 (IV.23) Korm. 

rendelet, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, a közfoglalkoztatási bér és a 

közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. 

(VIII. 24.) Korm. rendelet, illetve az egyes munkaerőpiaci 

intézkedésekről szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat

269.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
Egyszerűsített hatósági ellenőrzés (2 db) 2021. április 1. - 2021. október 31. 2021. április 1. - 2021. október 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, iratbekérés, egyéb 

tájékoztatás kérése, hatósági 

nyilvántartás ellenőrzése

Az egyszerűsített hatósági ellenőrzés lefolytatásának 

rendjéről szóló módszertani útmutató szerint

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény , a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

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

270.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Iskolabüfék, áruautomaták árukínálatának 

vizsgálata ( 1 db)
2021. szeptember 1. -  2021. november 30. 2021. szeptember 1. -  2021. november 30. Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Az illetékességi területen büfével üzemelő és/vagy 

áruautomatával rendelkező általános iskolák, 

középiskolák 10 %-ának árukínálat vizsgálata 

laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet és a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. 

Törvény

271.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Web áruházak próbavásárlással egybekötött 

ellenőrzése (1 db)
2021. március 1. - 2021. november 30. 2021. március 1. - 2021. november 30. internetes vásárlás

Kiemelten ellenőrizendő:                                                  - 

CPNP bejelentése                                                         - 

címke vizsgálat - minőségmegőrzési idő, magyar nyelvű 

feliret, összetétel                                                                                   

- a termékekről tett állítások, elsősorban azon termékek 

kiszűrése, amelyeket kozmetikai terméktől nem elvárható 

hatásokkal ruháznak fel                                          - a 

címkén szerepel-e a felelős személy neve és 

elérhetősége                                                                                  

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet és a 

246/2013 (VII. 2. ) Korm. Rendelet

272.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Forgalomban lévő kozmetikai termékek címke 

ellenőrzése (2 db termék)
2021. március 1. - 2021. november 30. 2021. március 1. - 2021. november 30. Helyszíni ellenőrzés

Kiemelten ellenőrizendő:                                                  - 

CPNP bejelentése                                                         - 

címke vizsgálat -  magyar nyelvű felirat, összetétel 

ellenőrzése                                                                              

- a címkén szerepel-e a felelős személy neve és 

elérhetősége                                                                            

- a termékekről tett állítások, elsőroban azon termékek 

kiszűrése, amelyeket kozmetikai terméktől nem elvárható 

hatásokkal ruháznak fel

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet és a 

246/2013 (VII. 2. ) Korm. Rendelet

273.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
Óvodák közegészségügyi felmérése (5 db)  2021. január 1. -  2021. december 31. 2021. január 1. -  2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Óvodák közegészségügyi felmérése egységes 

szempontrendszer alapján, a 2020-ban elkezdett felmérés 

folytatása. A járási hivatalok munkatársai jogszabályban 

rögzített népegészségügyi feladatkörükben eljárva 

hatósági helyszíni ellenőrzést végeznek, melynek 

keretében kitöltésre kerülnek az NNK által kidolgozott, az 

óvodák épületeinek felmérésére vonatkozó egységes 

felmérőlapok.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 

1991. évi XI. sz. tv. 4.§ (1) j) pontja, a  2011.CXC tv. 46. §  a 

nemzeti köznevelésről valamint a 20/2012(VIII.31) EMMI rendelet a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról

274.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

A szezonálisan üzemelő medencés fürdők 

ellenőrzése (2 db)
2021. május 1. - 2021. szeptember 5. 2021. május 1. - 2021. szeptember 5. Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A 37/1996.(X.18.) NM rendelet szerinti hatósági 

ellenőrzések, vízminőség-vizsgálatok végzése és 

jelentések küldése a táblázatok kitöltésével, megyei 

összesítésben

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi 

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



275.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal, Népegészségügyi Osztály

Részvétel a Forum REF-9 egységes ellenőrzési 

projektben: a REACH engedélyezési 

kötelezettségek betartásának ellenőrzése és 

végrehajtása (járásonként érintett cégek 

felkutatása)

2021. április 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A REF-9 projekt során ellenőrzésre kerül a REACH

rendelet engedélyezési követelményeinek való

megfelelés az engedélyezési listában (lásd REACH

rendelet XIV. melléklete) felsorolt azon anyagok

forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozóan,

melyek lejárati ideje a projekt kezdetének dátumáig már

elmúlt.

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az 

anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről és 

csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 

1907/2006/EK rendelet módosításáról, Az Európai Parlament és a 

Tanács 528/2012/EK rendelete a biocid termékek forgalmazásáról 

és felhasználásáról

276.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal, Népegészségügyi Osztály

Kiskereskedelmi egységekben forgalmazott 

veszélyes anyagok és keverékek, ezen belül 

kifejezetten a fertőtlenítőszerek CLP rendelet 

szerinti címkézésének ellenőrzése (10 db)

2021. április 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Kiskereskedelmi egységekben forgalmazott veszélyes

anyagok és keverékek, ezen belül kifejezetten a

fertőtlenítőszerek - magyar nyelvű - CLP rendelet szerinti

címkéjének ellenőrzése. Az ellenőrzés online

kereskedelem esetén is végezhető, amely esetben a

feladat összevonható az "Online árusított veszélyes

anyagok és keverékek, valamint biocid termékek CLP

szerinti ellenőrzése" (korábbi REF-8) feladattal. Ez

esetben az ellenőrzés mindkét feladathoz elszámolható.

Az ellenőrzés célja a termékek magyar nyelvű CLP

címkéért felelős forgalmazójának azonosítása, a feltárt

hiányosságok kijavíttatása

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az 

anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről és 

csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 

1907/2006/EK rendelet módosításáról, Az Európai Parlament és a 

Tanács 528/2012/EK rendelete a biocid termékek forgalmazásáról 

és felhasználásáról

277.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal, Népegészségügyi Osztály

Építőanyag kereskedések kémiai biztonsági 

ellenőrzése (1 db)
2021. április 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Az építőanyag kereskedések (tüzépek) tevékenységének, 

valamint az általuk forgalmazott termékek 

megfelelőségének ellenőrzése, különös tekintettel a 

REACH (regisztráció, biztonsági adatlap, korlátozás) és a 

CLP rendelet (címkézés, csomagolás) szerinti 

kötelezettségekre.

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a 

vegyi anyagok regisztrálásáról, értékesítéséről, engedélyezéséről 

és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség 

létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 

793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 

76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 

93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 

helyezéséről, Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK 

rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről 

és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 

1907/2006/EK rendelet módosításáról

278.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal, Népegészségügyi Osztály

Biocid hatóanyagok jóváhagyásához 

kapcsolódó ellenőrzési feladatok (4 db/félév)
2021. április 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 

szóló 528/2012/EU rendelet 89. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott valamennyi létező hatóanyag 

szisztematikus vizsgálatára irányuló munkaprogramban 

értékelt hatóanyagokat tartalmazó termékek ellenőrzése a 

hatóanyagok felvételi dátumához vagy a hatóanyagok 

jóváhagyásának megtagadásához kötött, az előző 

termékek forgalmazására és felhasználására vonatkozó 

türelmi idők lejártával, a mellékelt segédlet alapján.

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 

528/2012/EU rendelet 89. cikk (1) bekezdés

279.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal, Népegészségügyi Osztály

Szociális intézmények, egészségügyi ellátók 

kockázatértékeléssel egybekötött kémiai 

biztonsági ellenőrzése (2 db)

2021. április 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Fontosnak tartjuk az alapfokú oktatási/nevelési 

intézmények ellenőrzésén túlmenően további 

intézmények általános kémiai biztonsági helyzetének 

felmérését is, így a jelen feladat keretében a szociális 

intézményeknél (pl. idősotthonok), valamint az 

egészségügyi ellátóknál (pl. kórházak) kerül sor a 

veszélyes besorolású anyagok és keverékek, különösen 

a biocid hatású termékek tárolási, hozzáférhetőségi, 

felhasználási körülményeinek kockázatbecsléssel 

egybekötött ellenőrzésére. A vizsgálat célja az érintett 

egységek kémiai biztonsági állapotának ellenőrzése, a 

kockázati szintek és pontok meghatározása, a vegyi 

anyagokkal való helyes gyakorlat kialakítása

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvény

280.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Középfokú oktatási intézmények kollégiumainak 

közegészségügyi-járványügyi ellenőrzése (2 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Középfokú kollégiumok ellenőrzése (higiénés, 

egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési 

hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, COVID-19 

járványügyi vonatkozású követelmények, rovar- és 

rágcsálóírtás, valamint a 49/2015. (XI. 6.) EMMI 

rendeletben foglaltak hatósági ellenőrzése). 

A legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, 

illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról 

szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet

281.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal, Népegészségügyi Osztály
Kézfertőtlenítő szerek ellenőrzése (5 db) 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Kézfertőtlenítés végrehajtásához szükséges adagolók, 

valamint az alkalmazott kézfertőtetlenítő szerek 

rendelkezésre állásának ellenőrzése a háziorvosi és a 

házi gyermekorvosi rendelőkben.

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, 

e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 

szóló 20/2009. (VI.18.)EüM rendelet

282.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
Egyszerűsített hatósági ellenőrzés (2 db) 2020. július 1. - 2020. december 31. 2021. július 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, iratbekérés, egyéb 

tájékoztatás kérése, hatósági 

nyilvántartás ellenőrzése 

Az egyszerűsített hatósági ellenőrzés lefolytatásának 

rendjéről szóló módszertani útmutató szerint

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

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

283.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári 

Járási Hivatal, Kormányablak Osztály

Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes 

működési feltételeinek ellenőrzése (49 db)
2020. január 1. - 2021.december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. 

Iratbekérés, nyilvántartásokba 

történő betekintés 

Telephelyhasználati jogosultság, elektronikus 

ügyintézéshez szükséges elektronikus kézbesítési 

szolgáltatás és tárhely, valamint a tevékenységhez 

szükséges képesítések és engedélyek ellenőrzése

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 

törvény, 

az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő 

részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

284.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári 

Járási Hivatal, Hatósági és Gyámügyi Osztály

Reklámhordozókkal, reklámhordozót tartó 

berendezésekkel kapcsolatos ellenőrzés (1 db)
2021. január 1. - 2021.december 31. 2021. július  1. - 2021.december 31. Helyszíni ellenőrzés

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

reklámokra vonatkozó szabályai betartásának 

ellenőrzése 

A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 

kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 

28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés

285.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári 

Járási Hivatal, Hatósági és Gyámügyi Osztály
Egyszerűsített hatósági ellenőrzés (2 db) 2021. január 1. - 2021.december 31. 2021. április 1. - 2021.december 31. 

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, iratbekérés, 

egyéb tájékoztatás kérése,  hatósági 

nyilvántartás ellenőrzése 

Az egyszerűsített hatósági ellenőrzés lefolytatásának 

rendjéről szóló módszertani útmutató szerint

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet



286.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári 

Járási Hivatal, Foglalkoztatási Osztály

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 

programok ellenőrzése (12 db)
2021. január 1. - 2021.december 31. 2021. április 1. - 2021.december 31. 

Helyszíni ellenőrzés, iratbekérés, 

adat- és információgyűjtés

A hatósági szerződésekben megítélt támogatások 

jogszerű és szabályszerű felhasználása, időarányos 

teljesülése, a foglalkoztatás szabályszerűsége, a 

vállalt/előírt kötelezettségek teljesítése

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény, 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 

törvény, 

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet, a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet, 

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. 

(XII. 31.) Korm. rendelet, 

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér 

megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, 

az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről szóló 1139/2017. 

(III. 20.) Korm. határozat

287.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Kormányablak 

Osztály

Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes 

működési feltételeinek ellenőrzése (88 db)
2020. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. Iratbekérés

Szakképesítés meglétének ellenőrzése, telephely, 

címhasználat jogosultságának vizsgálata

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 

törvény, 

az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő 

részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

288.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Hatósági Osztály

Reklámhordozókkal, reklámhordozót tartó 

berendezésekkel kapcsolatos ellenőrzés (2 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 

elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának 

ellenőrzése

A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 

kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 

28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés

289.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Hatósági Osztály
Egyszerűsített hatósági ellenőrzés (4 db) 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, iratbekérés, egyéb 

tájékoztatás kérése, hatósági 

nyilvántartás ellenőrzése 

Az egyszerűsített hatósági ellenőrzés lefolytatásának 

rendjéről szóló módszertani útmutató szerint

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

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

290.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Állattartó telepek komplex ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

Helyszíni ellenőrzés

Nyilvántartás, dokumentáció, személyzet, vizsgálat, 

állatok általános állatjóléti állapota, szabad mozgás, 

épületek, berendezési tárgyak, elhelyezés, férőhely, 

méretek, takarmányellátás, vízellátás, alomanyag, 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény

291.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Állatgyógyászati készítmények piacfelügyeleti 

ellenőrzése
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

Helyszíni ellenőrzés

Forgalomba hozatali engedély, alaki hiba, lejárat, 

csomagolás, címke, használati utasítás, minőségi 

ellenőrzés, tárolási hőmérséklet, beszerzés bizonylatai, 

pharmacovigilance ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

292.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Állatkereskedők, állatszállítmányozók és 

állatszállító járművek ellenőrzése 
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

Helyszíni ellenőrzés

Engedélyek, jóváhagyási igazolások, nyilvántartási 

számok, dokumentáció, nyilvántartás, tervezési 

kötelezettség, állatok általános állapota, elhelyezése, 

gondozása, férőhely, berendezések állapota, 

Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni 

védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 

1255/97/EK rendelete módosításáról szóló 1/2005/EK Tanácsi 

rendelet, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 

293.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Járványügyi monitoring programok elvégzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

Helyszíni ellenőrzés

Szalmonellagyérítés, TSE, br. melitensis, klasszikus és 

afrikai sertéspestis, kéknyelv, magas patogenitású 

madárinfluenza, Aujeszki, halbetegségek, vaddisznó 

gümőkór, róka parazitológia monitoring programok 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

294.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Vágóhidak állatvédelmi ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, 

szabványműveleti előírások, nyomonkövetési eljárások, 

képesítés, állatok elhelyezése, elszállásolása, féken 

tartás, kábítás, rituális vágás ellenőrzése

Az állatok leölésük során való védelméről szóló 1099/2009/EK 

rendelet, a vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi 

szabályairól szóló 140/2012. (XII. 22.) VM rendelet, az állatok 

védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

295.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Állatmenhely és állatpanzió állatvédelmi 

ellenőrzése 
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, személyzet, 

engedélyek, állatok elhelyezése, ellenőrzése, gondozása, 

állategészségügyi ellátás ellenőrzése

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény

296.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Ebrendészeti telepek állatvédelmi és 

járványügyi ellenőrzése 
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, személyzet, 

engedélyek, állatok elhelyezése, ellenőrzése, gondozása, 

állategészségügyi ellátás ellenőrzése

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 

évi XLVI. törvény

297.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Díszállat-kereskedések állatvédelmi ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, személyzet, 

engedélyek, állatok elhelyezése, ellenőrzése, gondozása, 

állategészségügyi ellátás ellenőrzése

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény

298.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Haszonállatok egységes nyilvántartási 

rendszerének, az állatok egyedi megjelölésének 

ellenőrzése

2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnali, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Állattartó, állattartási hely regisztrációs adatai, 

nyilvántartások, dokumentációk, állatjelölő eszközök, 

állatok szabályos jelölése, nyomtatványok kezelése, 

jelentési kötelezettség, nyilvántartási dokumentációk 

(marhalevél, szállítólevél) ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

299.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

A Kölcsönös Megfeleltetés keretében lefolytatott 

hatósági ellenőrzések 
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartás, dokumentáció, személyzet, 

jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények 

csoport besorolási rendszerének speciális követelményei 

tekintetében lefolytatott ellenőrzés

A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző 

szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet

300.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Állatgyógyászati készítményeket forgalmazó 

kiskereskedők ellenőrzése
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

Helyszíni ellenőrzés

Működési engedély, személyi feltételek, nyilvántartások, 

bevételezés, tárolás, szállítás, kedvtelésből tartott állatok 

kezelésére szolgáló vények ellenőrzése, élelmiszer-

termelő állatok kezelésére szolgáló vények ellenőrzése, 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

301.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Szolgáltató állatorvosok kábítószer és 

pszichotróp szerek felhasználásának 

ellenőrzése 

2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

Helyszíni ellenőrzés
Kamarai engedély, ORFK engedély, tárolás, 

nyilvántartás, felhasználás, készlet ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

302.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Humán gyógyszertárak (közforgalmú 

gyógyszertár) állatgyógyászati készítmények 

forgalmazásának ellenőrzése

2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

Helyszíni ellenőrzés

Működési engedély, személyi feltételek, nyilvántartások, 

bevételezés, tárolás, kedvtelésből tartott állatok 

kezelésére szolgáló vények ellenőrzése, élelmiszer-

termelő állatok kezelésére szolgáló vények ellenőrzése, 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

303.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Élelmiszer-forgalmazók ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

Helyszíni ellenőrzés
Élelmiszer-higiénia, nyomon követés, dokumentáció- 

ellenőrzés

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az 

élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 

178/2002/EK rendelet, az élelmiszerláncról és hatósági 

304.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Élelmiszer-előállítók ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

Helyszíni ellenőrzés
Élelmiszer-higiénia, nyomon követés, dokumentáció- 

ellenőrzés

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az 

élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 

178/2002/EK rendelet, az élelmiszerláncról és hatósági 

305.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Takarmányforgalmazók ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

Helyszíni ellenőrzés

Műszaki-technológiai feltételek, dokumentáció, 

nyilvántartások, nyomon követhetőség, rágcsálóirtás, 

higiénia, termékjelölés ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény



306.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Nyers hús emberi fogyasztásra való 

alkalmasságának elbírálása (húsvizsgálat) 
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

Helyszíni ellenőrzés Hatósági húsvizsgálat

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági 

ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok 

megállapításáról szóló 854/2004/EK rendelet,  a húsban előforduló 

Trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok 

307.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Monitoring programok végrehajtása 

(adalékanyagok, felmérő vizsgálatok, kémiai 

biztonsági ellenőrzés, mikrobiológiai vizsgálat, 

minőség-ellenőrzés, radiológiai vizsgálat, GMO 

2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

Helyszíni ellenőrzés Mintavétel

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény, az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 

2073/2005/EK rendelet, az élelmiszerekben előforduló 

mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 

308.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Első betárolási hely ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

Helyszíni ellenőrzés Élelmiszer- és dokumentáció-ellenőrzés

Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos 

adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. 

(VII. 5.) VM rendelet

309.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Kistermelői élelmiszer-termelés és -forgalmazás 

ellenőrzése 
2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

Helyszíni ellenőrzés
Élelmiszer-higiénia, nyomon követés, dokumentáció- 

ellenőrzés

A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés 

feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 

310.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Cirkuszi menazséria ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés
Menazséria-útinaplóérvényesítés, állatvédelmi és 

állategészségügyi ellenőrzés

A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése 

engedélyezésének, valamint  fenntartásának részletes szabályairól 

szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet

311.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Egyszerűsített hatósági ellenőrzés (3 db) 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, iratbekérés, egyéb 

tájékoztatás kérése, hatósági 

nyilvántartás ellenőrzése 

Az egyszerűsített hatósági ellenőrzés lefolytatásának 

rendjéről szóló módszertani útmutató szerint

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény , a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

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

312.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztály

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 

programok ellenőrzése (12 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. 

Helyszíni ellenőrzés, iratbekérés, 

adat- és információgyűjtés

A hatósági szerződésekben megítélt támogatások 

jogszerű és szabályszerű felhasználása, időarányos 

teljesülése, a foglalkoztatás szabályszerűsége, a 

vállalt/előírt kötelezettségek teljesítése tekintetében 

lefolytatott ellenőrzés

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 

törvény, az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és 

más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 

rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019 (IV.23) Korm. 

rendelet, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, a közfoglalkoztatási bér és a 

közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. 

(VIII. 24.) Korm. rendelet, illetve az egyes munkaerőpiaci 

intézkedésekről szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat

313.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztály

A szezonálisan üzemelő medencés fürdők 

ellenőrzése (2 db)
2021. május 1. - 20201. szeptember 5. 2021. május 1. - 20201. szeptember 5. Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

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

rendelet szerinti hatósági ellenőrzések, vízminőség-

vizsgálatok végzése és jelentések küldése a táblázatok 

kitöltésével, megyei összesítésben

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi 

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

314.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztály

Iskolabüfék, áruautomaták árukínálatának 

vizsgálata (1 büfé ellenőrzése )
 2021. szeptember 1. -  2021. december 31.  2021. szeptember 1. -  2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés, 

A megye illetékességi területén büfével üzemelő és/vagy 

áruautomatával rendelkező általános iskolák árukínálat 

vizsgálata

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet, a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. 

törvény

315.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal, Népegészségügyi 

Osztály

Web áruházak próbavásárlással egybekötött 

ellenőrzése (4 db)
2021. március 1. - 2021. november 30. 2021. március 1. - 2021. november 30. internetes vásárlás, mintavétel

Kiemelten ellenőrizendő:                                                  - 

CPNP bejelentése                                                         - 

címke vizsgálat - minőségmegőrzési idő, magyar nyelvű 

feliret, összetétel                                                                                   

- a termékekről tett állítások, elsősorban azon termékek 

kiszűrése, amelyeket kozmetikai terméktől nem elvárható 

hatásokkal ruháznak fel                                          - a 

címkén szerepel-e a felelős személy neve és 

elérhetősége                                                                                    

- laborvizsgálat

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet és a 

246/2013 (VII. 2. ) Korm. Rendelet

316.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztály

Óvodák közegészségügyi felmérése (21 db) 2021. április 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Óvodák közegészségügyi felmérése egységes 

szempontrendszer alapján, a 2020-ban elkezdett felmérés 

folytatása. A járási hivatalok munkatársai jogszabályban 

rögzített népegészségügyi feladatkörükben eljárva 

hatósági helyszíni ellenőrzést végeznek, melynek 

keretében kitöltésre kerülnek az NNK által kidolgozott, az 

óvodák épületeinek felmérésére vonatkozó egységes 

felmérőlapok.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 

1991. évi XI. sz. tv. 4.§ (1) j) pontja, a  2011.CXC tv. 46. §  a 

nemzeti köznevelésről valamint a 20/2012(VIII.31) EMMI rendelet a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról

317.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztály

Forgalomban lévő kozmetikai termékek címke 

ellenőrzése laborvizsgálattal kiegészítve (4 db 

termék ellenőrzése)

 2021. március 1. -  2021. december 1.  2021. március 1. -  2021. december 1. Helyszíni ellenőrzés

Kiemelt ellenőrzés: CPNP bejelentés,  címke vizsgálat - 

minőség-megőrzési idő, magyar nyelvű felirat, összetétel, 

a címkén a felelős személy nevének és elérhetőségének 

fellelhetősége

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet, a 

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

318.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal, Népegészségügyi 

Osztály

Részvétel a Forum REF-9 egységes ellenőrzési 

projektben: a REACH engedélyezési 

kötelezettségek betartásának ellenőrzése és 

végrehajtása (járásonként érintett cégek 

felkutatása)

2021. április 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A REF-9 projekt során ellenőrzésre kerül a REACH

rendelet engedélyezési követelményeinek való

megfelelés az engedélyezési listában (lásd REACH

rendelet XIV. melléklete) felsorolt azon anyagok

forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozóan,

melyek lejárati ideje a projekt kezdetének dátumáig már

elmúlt

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az 

anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről és 

csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 

1907/2006/EK rendelet módosításáról, Az Európai Parlament és a 

Tanács 528/2012/EK rendelete a biocid termékek forgalmazásáról 

és felhasználásáról

319.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal, Népegészségügyi 

Osztály

Kiskereskedelmi egységekben forgalmazott 

veszélyes anyagok és keverékek, ezen belül 

kifejezetten a fertőtlenítőszerek CLP rendelet 

szerinti címkézésének ellenőrzése (10 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Kiskereskedelmi egységekben forgalmazott veszélyes

anyagok és keverékek, ezen belül kifejezetten a

fertőtlenítőszerek - magyar nyelvű - CLP rendelet szerinti

címkéjének ellenőrzése. Az ellenőrzés online

kereskedelem esetén is végezhető, amely esetben a

feladat összevonható az "Online árusított veszélyes

anyagok és keverékek, valamint biocid termékek CLP

szerinti ellenőrzése" (korábbi REF-8) feladattal. Ez

esetben az ellenőrzés mindkét feladathoz elszámolható.

Az ellenőrzés célja a termékek magyar nyelvű CLP

címkéért felelős forgalmazójának azonosítása, a feltárt

hiányosságok kijavíttatása

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az 

anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről és 

csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 

1907/2006/EK rendelet módosításáról, Az Európai Parlament és a 

Tanács 528/2012/EK rendelete a biocid termékek forgalmazásáról 

és felhasználásáról



320.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal, Népegészségügyi 

Osztály

Építőanyag kereskedések kémiai biztonsági 

ellenőrzése (1 db)
2021. június 1. - 2021. december 31. 2021. június 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Az építőanyag kereskedések (tüzépek) tevékenységének, 

valamint az általuk forgalmazott termékek 

megfelelőségének ellenőrzése, különös tekintettel a 

REACH (regisztráció, biztonsági adatlap, korlátozás) és a 

CLP rendelet (címkézés, csomagolás) szerinti 

kötelezettségekre.

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a 

vegyi anyagok regisztrálásáról, értékesítéséről, engedélyezéséről 

és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség 

létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 

793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 

76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 

93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 

helyezéséről, Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK 

rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről 

és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 

1907/2006/EK rendelet módosításáról

321.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal, Népegészségügyi 

Osztály

Biocid hatóanyagok jóváhagyásához 

kapcsolódó ellenőrzési feladatok (4 db/félév)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 

szóló 528/2012/EU rendelet 89. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott valamennyi létező hatóanyag 

szisztematikus vizsgálatára irányuló munkaprogramban 

értékelt hatóanyagokat tartalmazó termékek ellenőrzése a 

hatóanyagok felvételi dátumához vagy a hatóanyagok 

jóváhagyásának megtagadásához kötött, az előző 

termékek forgalmazására és felhasználására vonatkozó 

türelmi idők lejártával, a mellékelt segédlet alapján.

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 

528/2012/EU rendelet 89. cikk (1) bekezdés

322.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal, Népegészségügyi 

Osztály

Szociális intézmények, egészségügyi ellátók 

kockázatértékeléssel egybekötött kémiai 

biztonsági ellenőrzése (2 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Fontosnak tartjuk az alapfokú oktatási/nevelési 

intézmények ellenőrzésén túlmenően további 

intézmények általános kémiai biztonsági helyzetének 

felmérését is, így a jelen feladat keretében a szociális 

intézményeknél (pl. idősotthonok), valamint az 

egészségügyi ellátóknál (pl. kórházak) kerül sor a 

veszélyes besorolású anyagok és keverékek, különösen 

a biocid hatású termékek tárolási, hozzáférhetőségi, 

felhasználási körülményeinek kockázatbecsléssel 

egybekötött ellenőrzésére. A vizsgálat célja az érintett 

egységek kémiai biztonsági állapotának ellenőrzése, a 

kockázati szintek és pontok meghatározása, a vegyi 

anyagokkal való helyes gyakorlat kialakítása

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

323.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal, Népegészségügyi 

Osztály

Kézfertőtlenítő szerek ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Kézfertőtlenítés végrehajtásához szükséges adagolók, 

valamint az alkalmazott kézfertőtetlenítő szerek 

rendelkezésre állásának ellenőrzése a háziorvosi és a 

házi gyermekorvosi rendelőkben.

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, 

e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 

szóló 20/2009. (VI.18.)EüM rendelet

324.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal, Népegészségügyi 

Osztály

Egyszerűsített hatósági ellenőrzés (2 db) 2020. július 1. - 2020. december 31. 2021. július 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, iratbekérés, egyéb 

tájékoztatás kérése, hatósági 

nyilvántartás ellenőrzése 

Az egyszerűsített hatósági ellenőrzés lefolytatásának 

rendjéről szóló módszertani útmutató szerint

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

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

325.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal, Népegészségügyi 

Osztály

Alkoholtartalmú (etanol, propanol, izopropil-

alkohol) kézfertőtlenítőszerek hatóanyag 

tartalmának laboratóriumi vizsgálattal 

egybekötött ellenőrzése (1 db)

2021. április 1. - 2021. május 31. 2021. április 1. - 2021. május 31. Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A feladat keretében a laboratóriumi vizsgálathoz 

szükséges mintavételen túl ellenőrizendő a 

kézfertőtlenítőszerek címkéjének és az engedélyükben 

szereplő használati útmutatóban található adatoknak az 

összhangja, továbbá az osztályozási, címkézési, 

csomagolási és bejelentési előírások teljesülése, a 

biztonsági adatlapra vonatkozó előírások és a tárolási 

követelmények.

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az 

anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről és 

csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 

1907/2006/EK rendelet módosításáról, Az Európai Parlament és a 

Tanács 528/2012/EK rendelete a biocid termékek forgalmazásáról 

és felhasználásáról

326.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Pannonhalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes 

működési feltételeinek ellenőrzése (60 db)
2020. január 1. -  2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31.

Adat- és információgyűjtés, 

iratbekérés, iratellenőrzés

Jogszabályokban és hatósági előírásokban foglaltak 

ellenőrzése

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 

törvény, 

az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő 

részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

327.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Pannonhalmi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi 

Osztály

Reklámhordozókkal, reklámhordozót tartó 

berendezésekkel kapcsolatos ellenőrzés (1 db)
2021. január 1. -  2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

reklámokra vonatkozó szabályai betartásának 

ellenőrzése 

A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 

kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 

28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés

328.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Pannonhalmi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi 

Osztály

Egyszerűsített hatósági ellenőrzés (4 db) 2021. január 1. -  2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, iratbekérés, egyéb 

tájékoztatás kérése, hatósági 

nyilvántartás ellenőrzése

Az egyszerűsített hatósági ellenőrzés lefolytatásának 

rendjéről szóló módszertani útmutató szerint

A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 

kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 

28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés

329.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztály

Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes 

működési feltételeinek ellenőrzése (195 db)
2020. január 1. -  2021. december 31. 2021. április 1. -  2021. december 31.

Hatósági ellenőrzés megindítása a 

hatósági nyilvántartás alapján. 

(Adatszolgáltatás, iratbemutatás 

kérése, szakképesítés, 

nyilvántartásba vétel meglétének 

ellenőrzése, székhely, telephely, 

címhasználat jogosultságának 

vizsgálata

Az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 

törvény, 

az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő 

részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

330.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Hatósági Osztály

Reklámhordozókkal, reklámhordozót tartó 

berendezésekkel kapcsolatos ellenőrzés (2 db)
2021. április 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

reklámokra vonatkozó szabályai betartásának 

ellenőrzése 

A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 

kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 

28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés

331.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Hatósági Osztály

Temetkezési szolgáltató tevékenységének 

ellenőrzése (2 db)
2021. április 1. – 2021. december 31. 2021. április 1. – 2021. december 31.

Adategyeztetés, iratbemutatás, 

helyszíni ellenőrzés

A tevékenység folytatásához szükséges  adatokban 

bekövetkezett változásokkal,  büntetlen előélettel, 

tevékenységtől eltiltó bírói ítélet  hatályával, pénzügyi 

teljesítőképességgel, összeférhetetlenséggel, kegyeleti 

feltételekkel kapcsolatos  ellenőrzés, szakmai képesítés 

igazolása

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30. 

§ (6) bekezdése, valamint a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) 

Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés a) pontja

332.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Hatósági Osztály
Egyszerűsített hatósági ellenőrzés (5 db) 2021. április 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, iratbekérés, egyéb 

tájékoztatás kérése,  hatósági 

nyilvántartás ellenőrzése 

Az egyszerűsített hatósági ellenőrzés lefolytatásának 

rendjéről szóló módszertani útmutató szerint

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény , a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

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



333.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állattartó telepek járványügyi ellenőrzése (10 

db)
2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Nyomon követhetőség, dokumentációk, azonosíthatóság 

(állatjelölés), biológiai védekezés, egészségügyi 

ellenőrzés (állatfajonként más), állattartás módja 

(technológia), tartási irány, állatlétszám, takarmányozás, 

hulladékkezelés szabályainak ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

334.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állattartó telepek állatvédelmi ellenőrzése (10 

db)
2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Nyilvántartás, dokumentáció, személyzet, vizsgálat, 

állatok általános állatjóléti állapota, szabad mozgás, 

épületek, berendezési tárgyak, elhelyezés, férőhely, 

méretek, takarmányellátás, vízellátás, alomanyag, 

csonkítások, tenyésztési eljárások

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény

335.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állattartó telepek gyógyszer ellenőrzése (10 db) 2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Nyilvántartás, dokumentáció, személyzet, tárolási 

körülmények, készlet, forgalomba hozatali engedély, alaki 

hiba, lejárat, csomagolás, címke, használati utasítás, 

minőségi ellenőrzés, tárolási hőmérséklet, beszerzés 

bizonylatai, pharmacovigialence ellenőrzés, reziduum-

toxikológiai monitoring terv végrehajtása

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

336.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állattartó telepek takarmány ellenőrzése (10 db) 2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

ITNET alapján, ellenőrzési listák segítségével, 

valamennyi állatfajra külön ellenőrzési lista, főbb 

szempontok: takarmány előállítás, gyógyszeres 

takarmány felhasználás, takarmány-higiénia és 

hulladékkezelés,takarmány jelölés, takarmány 

járványvédelem, takarmány-minőség és termékbiztonság

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

337.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állattartó telepek állati eredetű melléktermék  

megsemmisítésének ellenőrzése (10 db)
2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Nyilvántartások és egyéb dokumentációk áttekintése, 

higiéniai állapot ellenőrzése, technológiai és műszaki 

feltételek vizsgálata

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

338.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állatkereskedők, állatszállítmányozók és 

állatszállító járművek ellenőrzése (2db)
2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Engedélyek, jóváhagyási igazolások, nyilvántartási 

számok, dokumentáció, nyilvántartás, tervezési 

kötelezettség, állatok általános állapota, elhelyezése, 

gondozása, férőhely, berendezések állapota, 

szállítóeszköz állapota, tisztítása, fertőtlenítése, jelölése

Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni 

védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 

1255/97/EK rendelete módosításáról szóló 1/2005/EK Tanácsi 

rendelet, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 

2008. évi XLVI. törvény

339.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Járványügyi monitoring programok elvégzése 

(10 db)
2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Szalmonella gyérítés, TSE, br. melitensis, klasszikus-és 

afrikai sertéspestis, kéknyelv, magas-patogenitású 

madárinfluenza, Aujeszki, hal betegségek, vaddisznó 

gümőkór, róka parazitológia monitoring programok 

szabályainak maghatározása, a megvalósulás 

ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

340.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Vágóhidak állatvédelmi ellenőrzése (2 db) 2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, 

szabványműveleti előírások, nyomonkövetési eljárások, 

képesítés, állatok elhelyezése, elszállásolása, féken 

tartás, kábítás, rituális vágás

Az állatok leölésük során való védelméről szóló 1099/2009/EK 

rendelet, a vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi 

szabályairól szóló 140/2012. (XII. 22.) VM rendelet, az állatok 

védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

341.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állatmenhely és állatpanzió állatvédelmi 

ellenőrzése (1 db)
2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, személyzet, 

engedélyek, állatok elhelyezése, ellenőrzése, gondozása, 

állategészségügyi ellátás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény

342.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Ebrendészeti telepek állatvédelmi és 

járványügyi ellenőrzése (1 db)
2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, személyzet, 

engedélyek, állatok elhelyezése, ellenőrzése, gondozása, 

állategészségügyi ellátás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 

évi XLVI. törvény

343.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Díszállat kereskedések állatvédelmi ellenőrzése 

(1 db)
2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, személyzet, 

engedélyek, állatok elhelyezése, ellenőrzése, gondozása, 

állategészségügyi ellátás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény

344.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Haszonállatok egységes nyilvántartási 

rendszerének, az állatok egyedi megjelölésének 

ellenőrzése (10 db)

2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Állattartó, állattartási hely regisztrációs adatai, 

nyilvántartások, dokumentációk, állatjelölő eszközök, 

állatok szabályos jelölése, nyomtatványok kezelése, 

jelentési kötelezettség, nyilvántartási dokumentációk 

(marhalevél, szállítólevél)

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

345.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

A Kölcsönös Megfeleltetés keretében lefolytatott 

hatósági ellenőrzések (10 db)
2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartás, dokumentáció, személyzet, 

jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények 

csoport besorolási rendszerének speciális követelményei

A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző 

szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet

346.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állatgyógyászati készítményeket forgalmazó 

kiskereskedők ellenőrzése ( 1 db)
2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Működési engedély, személyi feltételek, nyilvántartások, 

bevételezés, tárolás, szállítás, kedvtelésből tartott állatok 

kezelésére szolgáló vények ellenőrzése, élelmiszer-

termelő állatok kezelésére szolgáló vények ellenőrzése, 

megrendelők, állatgyógyászati készítmények 

piacfelügyeleti ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

347.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Szolgáltató állatorvosok kábítószer és 

pszichotróp szerek felhasználásának 

ellenőrzése  ( 1 db)

2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés
Kamarai engedély, ORFK engedély, tárolás, 

nyilvántartás, felhasználás, készlet

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

348.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Humán gyógyszertárak (közforgalmú 

gyógyszertár) állatgyógyászati készítmények 

forgalmazásának ellenőrzése ( 1 db)

2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Működési engedély, személyi feltételek, nyilvántartások, 

bevételezés, tárolás, kedvtelésből tartott állatok 

kezelésére szolgáló vények ellenőrzése, élelmiszer-

termelő állatok kezelésére szolgáló vények ellenőrzése, 

megrendelők, állatgyógyászati készítmények 

piacfelügyeleti ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény



349.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Élelmiszer-forgalmazók ellenőrzése (10 db) 2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés
Élelmiszer-higiénia, nyomonkövetés, dokumentáció 

ellenőrzés

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság

létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások 

megállapításáról szóló 178/2002/EK rendelet, az élelmiszerláncról 

és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, az 

élelmiszerhigiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet , az élelmiszerek 

forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, 

illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet, az állati 

eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai 

szabályokról szóló 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet, az állati 

eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés 

helyén történő élelmiszer előállításának élelmiszerhigiéniai 

feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM rendelet , az 

élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-

higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 

szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet ,az élelmiszer-

vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés 

meghatározásáról szóló 47/2011. (V. 31.) VM rendelet 

350.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Élelmiszer-előállítók ellenőrzése (10 db) 2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés
Élelmiszer-higiénia, nyomonkövetés, dokumentáció 

ellenőrzés

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság

létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások 

megállapításáról szóló 178/2002/EK rendelet, az élelmiszerláncról 

és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, az 

élelmiszerhigiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet , az élelmiszerek 

forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, 

illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet, az állati 

eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai 

szabályokról szóló 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet, az állati 

eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés 

helyén történő élelmiszer előállításának élelmiszerhigiéniai 

feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM rendelet , az 

élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-

higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 

szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet ,az élelmiszer-

vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés 

meghatározásáról szóló 47/2011. (V. 31.) VM rendelet 

351.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Takarmány-forgalmazók ellenőrzése (2 db) 2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Műszaki-technológiai feltételek,

dokumentáció,nyilvántartások

Nyomonkövethetőség, rágcsálóirtás,

higiénia,termékjelölés ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

352.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Nyers hús emberi fogyasztásra való 

alkalmasságának elbírálása (húsvizsgálat) (400 

db)

2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés Hatósági húsvizsgálat

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági 

ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok 

megállapításáról szóló 854/2004/EK rendelet,  a húsban előforduló 

Trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok 

megállapításáról szóló 2015/1375 végrehajtási rendelet

353.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állati melléktermékek felhasználásának 

ellenőrzése (1 db)
2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Nyilvántartások és egyéb dokumentációk áttekintése, 

higiéniai állapot ellenőrzése, technológiai és műszaki 

feltételek vizsgálata

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

354.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Monitoring programok végrehajtása 

(adalékanyagok, felmérő vizsgálatok,kémiai 

biztonsági ellenőrzés,mikrobiológiai vizsgálat, 

minőség-ellenőrzés, radiológiai vizsgálat, GMO 

vizsgálat,reziduum toxikológia,takarmány 

vizsgálat, növényvédő szer maradék 

ellenőrzése, csomagolóanyag ellenőrzés) ( 20 

db)

2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés Mintavétel

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény, az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 

2073/2005/EK rendelet, az élelmiszerekben előforduló 

mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet, az élelmiszer-adalékanyagokról 

szóló 1333/2008/EK rendelet, az élelmiszerenzimekről, valamint a 

83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 

2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 

258/97/EK rendelet módosításáról szóló 1332/2008/EK rendelet, az 

élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és 

egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-

összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 

2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK 

irányelv módosításáról szóló 1334/2008/EK rendelet 

355.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Első betárolási hely ellenőrzése ( 1 db) 2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés Élelmiszer és dokumentáció ellenőrzés

Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos 

adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 

5.) VM rendelet

356.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Kistermelői élelmiszer termelés és forgalmazás 

ellenőrzése ( 10 db)
2021. április 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, 

illetve monitoring programok) ellenőr személyére, 

pontos időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem 

tervezhető ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatos

Helyszíni ellenőrzés
Élelmiszer-higiénia, nyomonkövetés, dokumentáció 

ellenőrzés

A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés 

feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 

357.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Egyszerűsített hatósági ellenőrzés (3 db) 2020. július 1. - 2020. december 31. 2021. július 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, iratbekérés, egyéb 

tájékoztatás kérése,  hatósági 

nyilvántartás ellenőrzése 

Az egyszerűsített hatósági ellenőrzés lefolytatásának 

rendjéről szóló módszertani útmutató szerint.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény



358.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 

program (5 db)
2021. április 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés, iratbekérés, 

adat- és információgyűjtés

A hatósági szerződésekben megítélt támogatások 

jogszerű és szabályszerű felhasználása, időarányos 

teljesülése, a foglalkoztatás szabályszerűsége, a 

vállalt/előírt kötelezettségek teljesítése

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CVI. törvény, az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi 

és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és 

más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 

rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, a közfoglalkoztatási bér és a 

közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. 

(VIII. 24.) Korm. rendelet, illetve az egyes munkaerőpiaci 

intézkedésekről szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat, a 

közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről szóló 

1179/2020. (IV.24.) Korm. határozat

359.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

A GINOP 6.1.1 projektben megvalósuló képzési 

programokhoz biztosított közfoglalkoztatási 

támogatások vizsgálata (Amennyiben program 

indul az illetékességi területünkön: 1 db)

2021. április 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31.
Helyszíni ellenőrzés, iratbekérés, 

adat- és információgyűjtés

A hatósági szerződésekben megítélt támogatások 

jogszerű és szabályszerű felhasználása, időarányos 

teljesülése, a foglalkoztatás szabályszerűsége, a 

vállalt/előírt kötelezettségek teljesítése

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CVI. törvény, az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi 

és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és 

más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 

rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, a közfoglalkoztatási bér és a 

közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. 

(VIII. 24.) Korm. rendelet, illetve az egyes munkaerőpiaci 

intézkedésekről szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat, a 

közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről szóló 

1179/2020. (IV.24.) Korm. határozat

360.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Iskolabüfék, áruautomaták árukínálatának 

vizsgálata (1 db)
2021. szeptember 1. -  2021. november 30. 2021. szeptember 1. -  2021. november 30. Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Az illetékességi területen büfével üzemelő és/vagy 

áruautomatával rendelkező általános iskolák, 

középiskolák 10 %-ának árukínálat vizsgálata 

laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet és a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. 

Törvény

361.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Forgalomban lévő kozmetikai termékek címke 

ellenőrzése laborvizsgálattal kiegészítve (5 db 

termék)

2021. március 1. - 2021. november 30. 2021. március 1. - 2021. november 30. Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Kiemelten ellenőrizendő:                                                  - 

CPNP bejelentése                                                         - 

címke vizsgálat -  magyar nyelvű felirat, összetétel 

ellenőrzése                                                                              

- a címkén szerepel-e a felelős személy neve és 

elérhetősége                                                                            

- a termékekről tett állítások, elsőroban azon termékek 

kiszűrése, amelyeket kozmetikai terméktől nem elvárható 

hatásokkal ruháznak fel

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet és a 

246/2013 (VII. 2. ) Korm. Rendelet

362.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
Óvodák közegészségügyi felmérése (5 db) 2021. április 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Óvodák közegészségügyi felmérése egységes 

szempontrendszer alapján, a 2020-ban elkezdett felmérés 

folytatása. A járási hivatalok munkatársai jogszabályban 

rögzített népegészségügyi feladatkörükben eljárva 

hatósági helyszíni ellenőrzést végeznek, melynek 

keretében kitöltésre kerülnek az NNK által kidolgozott, az 

óvodák épületeinek felmérésére vonatkozó egységes 

felmérőlapok.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 

1991. évi XI. sz. tv. 4.§ (1) j) pontja, a  2011.CXC tv. 46. §  a 

nemzeti köznevelésről valamint a 20/2012(VIII.31) EMMI rendelet a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról

363.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

A szezonálisan üzemelő medencés fürdők 

ellenőrzése (5 db)
2021. május 1. - 2021. szeptember 5. 2021. május 1. - 2021. szeptember 5. Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A 37/1996.(X.18.) NM rendelet szerinti hatósági 

ellenőrzések, vízminőség-vizsgálatok végzése és 

jelentések küldése a táblázatok kitöltésével, megyei 

összesítésben

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi 

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

364.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Középfokú oktatási intézmények kollégiumainak 

közegészségügyi-járványügyi ellenőrzése (3 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Középfokú kollégiumok ellenőrzése (higiénés, 

egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési 

hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, COVID-19 

járványügyi vonatkozású követelmények, rovar- és 

rágcsálóírtás, valamint a 49/2015. (XI. 6.) EMMI 

rendeletben foglaltak hatósági ellenőrzése). 

A legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, 

illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról 

szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet

365.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Részvétel a Forum REF-9 egységes ellenőrzési 

projektben: a REACH engedélyezési 

kötelezettségek betartásának ellenőrzése és 

végrehajtása (járásonként érintett cégek 

felkutatása)

2021. április 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A REF-9 projekt során ellenőrzésre kerül a REACH 

rendelet engedélyezési követelményeinek való 

megfelelés az engedélyezési listában (lásd REACH 

rendelet XIV. melléklete) felsorolt azon anyagok 

forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozóan, 

melyek lejárati ideje a projekt kezdetének dátumáig már 

elmúlt.

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az 

anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről és 

csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 

1907/2006/EK rendelet módosításáról, Az Európai Parlament és a 

Tanács 528/2012/EK rendelete a biocid termékek forgalmazásáról 

és felhasználásáról

366.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Kiskereskedelmi egységekben forgalmazott 

veszélyes anyagok és keverékek, ezen belül 

kifejezetten a fertőtlenítőszerek CLP rendelet 

szerinti címkézésének ellenőrzése (10 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Kiskereskedelmi egységekben forgalmazott veszélyes 

anyagok és keverékek, ezen belül kifejezetten a 

fertőtlenítőszerek - magyar nyelvű - CLP rendelet szerinti 

címkéjének ellenőrzése. Az ellenőrzés online 

kereskedelem esetén is végezhető, amely esetben a 

feladat összevonható az "Online árusított veszélyes 

anyagok és keverékek, valamint biocid termékek CLP 

szerinti ellenőrzése" (korábbi REF-8) feladattal. Ez 

esetben az ellenőrzés mindkét feladathoz elszámolható. 

Az ellenőrzés célja a termékek magyar nyelvű CLP 

címkéért felelős forgalmazójának azonosítása, a feltárt 

hiányosságok kijavíttatása

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az 

anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről és 

csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 

1907/2006/EK rendelet módosításáról, Az Európai Parlament és a 

Tanács 528/2012/EK rendelete a biocid termékek forgalmazásáról 

és felhasználásáról

367.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Építőanyag kereskedések kémiai biztonsági 

ellenőrzése (1 db)
2021. június 1. - 2021. december 31. 2021. június 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Az építőanyag kereskedések (tüzépek) tevékenységének, 

valamint az általuk forgalmazott termékek 

megfelelőségének ellenőrzése, különös tekintettel a 

REACH (regisztráció, biztonsági adatlap, korlátozás) és a 

CLP rendelet (címkézés, csomagolás) szerinti 

kötelezettségekre.

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a 

vegyi anyagok regisztrálásáról, értékesítéséről, engedélyezéséről 

és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség 

létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 

793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 

76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 

93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 

helyezéséről, Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK 

rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről 

és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 

1907/2006/EK rendelet módosításáról



368.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Biocid hatóanyagok jóváhagyásához 

kapcsolódó ellenőrzési feladatok (4 db/félév)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 

szóló 528/2012/EU rendelet 89. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott valamennyi létező hatóanyag 

szisztematikus vizsgálatára irányuló munkaprogramban 

értékelt hatóanyagokat tartalmazó termékek ellenőrzése a 

hatóanyagok felvételi dátumához vagy a hatóanyagok 

jóváhagyásának megtagadásához kötött, az előző 

termékek forgalmazására és felhasználására vonatkozó 

türelmi idők lejártával, a mellékelt segédlet alapján.

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 

528/2012/EU rendelet 89. cikk (1) bekezdés

369.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Szociális intézmények, egészségügyi ellátók 

kockázatértékeléssel egybekötött kémiai 

biztonsági ellenőrzése (3 db)

2021. április 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Fontosnak tartjuk az alapfokú oktatási/nevelési 

intézmények ellenőrzésén túlmenően további 

intézmények általános kémiai biztonsági helyzetének 

felmérését is, így a jelen feladat keretében a szociális 

intézményeknél (pl. idősotthonok), valamint az 

egészségügyi ellátóknál (pl. kórházak) kerül sor a 

veszélyes besorolású anyagok és keverékek, különösen 

a biocid hatású termékek tárolási, hozzáférhetőségi, 

felhasználási körülményeinek kockázatbecsléssel 

egybekötött ellenőrzésére. A vizsgálat célja az érintett 

egységek kémiai biztonsági állapotának ellenőrzése, a 

kockázati szintek és pontok meghatározása, a vegyi 

anyagokkal való helyes gyakorlat kialakítása

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvény

370.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
Kézfertőtlenítő szerek ellenőrzése 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Kézfertőtlenítés végrehajtásához szükséges adagolók, 

valamint az alkalmazott kézfertőtetlenítő szerek 

rendelkezésre állásának ellenőrzése a háziorvosi és a 

házi gyermekorvosi rendelőkben.

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, 

e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 

szóló 20/2009. (VI.18.)EüM rendelet

371.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

A járási járóbeteg szakrendelőkben (azaz a nem 

kórházakhoz integrált rendelőkben) a 

kardiológiai-, a sebészeti- és az urológiai 

egységekben  a személyi, tárgyi, szakmai 

környezeti feltételek és a dokumentáció 

ellenőrzése

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A 60/2003.(X.20.) ESZCSM rendeletben előírt 

minimumfeltételek ellenőrzése a kardiológiai-, a sebészeti- 

és az urológiai egységekben. A szakdolgozók 

tevékenységének vizsgálata és annak dokumentálása. 

60/2003.(X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások 

nyújtásához szükséges szakmai minimunfeltételekről

372.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
Egyszerűsített hatósági ellenőrzés (3 db) 2020. július 1. - 2020. december 31. 2021. július 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Az egyszerűsített hatósági ellenőrzés lefolytatásának 

rendjéről szóló módszertani útmutató szerint

A higanyról és a 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács  2017/852 

rendelete 10. cikke

373.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Téti 

Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes 

működési feltételeinek ellenőrzése  (72 db)
2020. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31.

Adatszolgáltatás, iratbemutatás 

kérése, hatósági nyilvántartás 

ellenőrzése alapján

Hatóságnál lefolytatott: szakképesítések meglétének 

ellenőrzése, székhely és telephelyhasználat 

jogosságának ellenőrzése, engedélyek, bejelentések 

meglétének ellenőrzése és szakmai regisztrációhoz kötött 

tevékenységek esetén azok meglétének ellenőrzése

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 

törvény, 

az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő 

részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

374.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Téti 

Járási Hivatal Hatósági és Gyámügy Osztály

Reklámhordozókkal, reklámhordozót tartó 

berendezésekkel kapcsolatos ellenőrzés (1 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

reklámokra vonatkozó szabályai betartásának 

ellenőrzése 

A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 

kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 

28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés

375.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Téti 

Járási Hivatal Hatósági és Gyámügy Osztály
Egyszerűsített hatósági ellenőrzés (12 db) 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, iratbekérés, egyéb 

tájékoztatás kérése,  hatósági 

nyilvántartás ellenőrzése 

Az egyszerűsített hatósági ellenőrzés lefolytatásának 

rendjéről szóló módszertani útmutató szerint

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

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

376.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Kormányablak Osztály 1.

Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes 

működési feltételeinek ellenőrzése (330 db)
2020. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31.

Adatszolgáltatás, iratbemutatás 

kérése, hatósági nyilvántartásokban 

történő ellenőrzés alapján  

Szakképesítések meglétének ellenőrzése, székhely és 

telephelyhasználat jogosságának ellenőrzése, 

engedélyek, bejelentések meglétének ellenőrzése és 

szakmai regisztrációhoz kötött tevékenységek esetén 

azok meglétének ellenőrzése 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 

törvény, 

az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő 

részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

377.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Hatósági Osztály

Reklámhordozókkal, reklámhordozót tartó 

berendezésekkel kapcsolatos ellenőrzés (2 db)
 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

reklámokra vonatkozó szabályai betartásának 

ellenőrzése 

A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 

kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 

28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés

378.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Hatósági Osztály

Üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői 

tevékenység ellenőrzése (10 db)
 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31.

Adategyeztetés, helyszíni ellenőrzés 

iratok alapján, személyes 

meghallgatás

Az üzemeltető ellenőrzése jogszabályba foglalt 

kötelezettségének teljesítésére vonatkozóan

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 54. § (4) 

bekezdés

379.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állattartó telepek komplex ellenőrzése  2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Nyomon követés, dokumentációk, azonosíthatóság 

(állatjelölés), biológiai védekezés, egészségügyi 

ellenőrzés (állatfajonként más), állattartás módja 

(technológia), tartási irány, állatlétszám, takarmányozás, 

hulladékkezelés szabályainak ellenőrzése,állatok 

általános állatjóléti állapota, szabad mozgás, épületek, 

berendezési tárgyak, elhelyezés, férőhely, méretek, 

takarmányellátás, vízellátás, alomanyag, csonkítások, 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény ,Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény,



380.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állatgyógyászati készítmények piacfelügyeleti 

ellenőrzése
 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Gyógyszer ellenőrzés:Forgalomba hozatali engedély, 

alaki hiba, lejárat, csomagolás, címke, használati 

utasítás, minőségi ellenőrzés, tárolási hőmérséklet, 

beszerzés bizonylatai, pharmacovigialence ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

381.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állatkereskedők, állatszállítmányozók és 

állatszállító járművek ellenőrzése
 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Engedélyek, jóváhagyási igazolások, nyilvántartási 

számok, dokumentáció, nyilvántartás, tervezési 

kötelezettség, állatok általános állapota, elhelyezése, 

gondozása, férőhely, berendezések állapota, 

szállítóeszköz állapota, tisztítása, fertőtlenítése, jelölése

Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni 

védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 

1255/97/EK rendelete módosításáról szóló 1/2005/EK Tanácsi 

rendelet,

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

382.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Járványügyi monitoring programok elvégzése  2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Szalmonella gyérítés, TSE, br. melitensis, klasszikus-és 

afrikai sertéspestis, kéknyelv, magas-patogenitású 

madárinfluenza, Aujeszki, halbetegségek, vaddisznó 

gümőkór, róka parazitológia monitoring programok 

szabályainak meghatározása, a megvalósulás 

ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

383.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Vágóhidak állatvédelmi ellenőrzése  2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, 

szabványműveleti előírások, nyomonkövetési eljárások, 

képesítés, állatok elhelyezése, elszállásolása, féken 

tartás, kábítás, rituális vágás vizsgálata

Az  állatok  leölésük  során  való  védelméről szóló a Tanács 

1099/2009/EK rendelet,

a vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi szabályairól 

szóló 140/2012. (XII. 22.) VM rendelet,

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

384.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Keltető üzemek állatvédelmi ellenőrzése  2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, személyzet, 

felesleges naposcsibék leölése, mechanikus berendezés 

alkalmazása, gáz alkalmazásának ellenőrzése

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény

385.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Veszélyes állatok tartásának ellenőrzése  2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, személyzet, 

engedélyek, állatok elhelyezése, ellenőrzése, gondozása, 

méreggel ölő állatok különleges tartási követelményeinek 

vizsgálata

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény

386.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állatkert járványügyi és állatvédelmi ellenőrzése  2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, személyzet, 

engedélyek, szabványműveleti előírások, állatok 

elhelyezése, ellenőrzése, gondozása, veszélyes állatok 

és a méreggel ölő állatok különleges tartási 

követelményei, biológiai védekezés, egészségügyi 

ellenőrzés (állatfajonként), hulladékkezelés, 

takarmányozás ellenőrzése

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény,

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

387.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állatmenhely és állatpanzió állatvédelmi 

ellenőrzése  2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, személyzet, 

engedélyek, állatok elhelyezése, ellenőrzése, gondozása, 

állategészségügyi ellátás vizsgálata

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény

388.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Ebrendészeti telepek állatvédelmi és 

járványügyi ellenőrzése
 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, személyzet, 

engedélyek, állatok elhelyezése, ellenőrzése, gondozása, 

állategészségügyi ellátás vizsgálata

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény,

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

389.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Díszállat-kereskedések állatvédelmi ellenőrzése  2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartások, dokumentáció, személyzet, 

engedélyek, állatok elhelyezése, ellenőrzése, gondozása, 

állategészségügyi ellátás vizsgálata

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény

390.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Haszonállatok egységes nyilvántartási 

rendszerének, az állatok egyedi megjelölésének 

ellenőrzése

 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Állattartó, állattartási hely regisztrációs adatai, 

nyilvántartások, dokumentációk, állatjelölő eszközök, 

állatok szabályos jelölése, nyomtatványok kezelése, 

jelentési kötelezettség, nyilvántartási dokumentációk 

(marhalevél, szállítólevél) vizsgálata

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

391.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

A Kölcsönös Megfeleltetés keretében lefolytatott 

hatósági ellenőrzések
 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Létesítmény, nyilvántartás, dokumentáció, személyzet, 

jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények 

csoport besorolási rendszer speciális követelményeinek 

vizsgálata

A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző 

szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet



392.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állatgyógyászati készítményeket forgalmazó 

kiskereskedők ellenőrzése
 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Működési engedély, személyi feltételek, nyilvántartások, 

bevételezés, tárolás, szállítás, kedvtelésből tartott állatok 

kezelésére szolgáló vények ellenőrzése, élelmiszer-

termelő állatok kezelésére szolgáló vények ellenőrzése, 

megrendelők, állatgyógyászati készítmények 

piacfelügyeleti ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

393.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állatgyógyászati készítményeket forgalmazó 

nagykereskedők piacfelügyeleti ellenőrzése
 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Forgalomba hozatali engedély, alaki hiba, lejárat, 

csomagolás, címke, használati utasítás, minőségi 

ellenőrzés, tárolási hőmérséklet, beszerzés bizonylatai, 

pharmacovigialence ellenőrzés

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

394.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Humán gyógyszertárak (közforgalmú 

gyógyszertár) állatgyógyászati készítmények 

forgalmazásának ellenőrzése

 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Működési engedély, személyi feltételek, nyilvántartások, 

bevételezés, tárolás, kedvtelésből tartott állatok 

kezelésére szolgáló vények ellenőrzése, élelmiszer-

termelő állatok kezelésére szolgáló vények ellenőrzése, 

megrendelők, állatgyógyászati készítmények 

piacfelügyeleti ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

395.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Élelmiszer-forgalmazók ellenőrzése  2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés
Élelmiszer-higiénia, nyomon követés, dokumentáció 

ellenőrzése

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az 

élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 

az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete ,

az élelmiszerhigiéniáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 

852/2004/EK rendelete,

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény,

396.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Élelmiszer-előállítók ellenőrzése
 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés
Élelmiszer-higiénia, nyomon követés, dokumentáció 

ellenőrzése

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az 

élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 

az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete ,

az élelmiszerhigiéniáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 

852/2004/EK rendelete,

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény,

397.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Vendéglátás ellenőrzése
 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés
Élelmiszer-higiénia, nyomon követés, dokumentáció 

ellenőrzése

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az 

élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 

az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete ,

az élelmiszerhigiéniáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 

852/2004/EK rendelete,

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény,

398.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Élelmiszer szállítmányok 3. országba történő 

szállításának ellenőrzése  2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés Élelmiszer és dokumentáció ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény,

harmadik ország jogszabályi előírásai

399.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Takarmányforgalmazók ellenőrzése
 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Műszaki-technológiai feltételek, dokumentáció, 

nyilvántartások, nyomon követés, rágcsálóirtás, higiénia, 

termékjelölés ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

400.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Takarmánytárolók ellenőrzése
 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Műszaki-technológiai feltételek, dokumentáció, 

nyilvántartások, nyomon követés, rágcsálóirtás, higiénia, 

termékjelölés ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

401.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Nyers hús emberi fogyasztásra való 

alkalmasságának elbírálása (húsvizsgálat)

(Egyenlő a vágási napok számával, előre nem 

meghatározható)

 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés A vonatkozó jogszabály szerinti hatósági húsvizsgálat

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű élelmiszerek hatósági 

ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok 

megállapításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 

854/2004/EK Rendelete,

a húsban előforduló Trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó 

különös szabályok megállapításáról szóló a Bizottság (EU) 

2015/1375 végrehajtási rendelete

402.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Állati melléktermékek felhasználásának 

ellenőrzése  2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Nyilvántartások és egyéb dokumentációk áttekintése, 

higiéniai állapot ellenőrzése, technológiai és műszaki 

feltételek vizsgálata

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény

403.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Monitoring programok végrehajtása 

(adalékanyagok, felmérő vizsgálatok,kémiai 

biztonsági ellenőrzés,mikrobiológiai vizsgálat, 

minőség-ellenőrzés, radiológiai vizsgálat, GMO 

vizsgálat,reziduum toxikológia,takarmány 

vizsgálat, növényvédő szer maradék 

ellenőrzése, csomagolóanyag ellenőrzés)

 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés Mintavétel

Az élelmiszer-adalékanyagokról szóló az Európai Parlament és a 

Tanács 1333/2008/EK rendelete,

Az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és 

egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-

összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 

2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK 

irányelv módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 

1334/2008/EK rendelete,



404.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Közösségen belüli és export élőállat szállítások 

ellenőrzése  2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Traces rendszer üzemeltetése, bejövő szállítmányok 

ellenőrzése, az ellenőrzés rögzítése a Traces 

rendszeren, 3. országok esetén az ország által előírt 

állategészségügyi feltételek meglétének ellenőrzése, a 

szükséges diagnosztikai vizsgálatok elvégzése, az 

állategészségügyi megfigyelési idő (karantén) 

szabályainak meghatározása

Az állatszállításról szóló 1/2005. Bizottsági rendelet,

a szarvasmarha és sertés közösségen belüli kereskedelmét érintő 

állategészségügyi problémákról szóló 64/432 EGK Tanácsi 

irányelv,

az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény 

405.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Első betárolási hely ellenőrzése
 2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés Élelmiszer és dokumentáció ellenőrzése

Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos 

adatszolgáltatásról és nyomon követhetőségről szóló 3/2010. (VII. 

5.) VM rendelet

406.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Kistermelői élelmiszertermelés és  -forgalmazás 

ellenőrzése  2021. január 1. - 2021. december 31.

Tervezhető ellenőrzések esetében (ITNET-

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv ill. 

monitoring programok) ellenőr személyére, pontos 

időpontra kiosztott ellenőrzés, a nem tervezhető 

ellenőrzések esetében azonnal, illetve 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés
Élelmiszer-higiénia, nyomon követés, dokumentáció 

ellenőrzése

A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés 

feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet

407.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Cirkuszi menazséria ellenőrzése  2021. január 1. - 2021. december 31. Azonnal, illetve folyamatosan Helyszíni ellenőrzés
Menazséria útinapló érvényesítés, állatvédelmi és 

állategészségügyi ellenőrzése

A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése 

engedélyezésének, valamint  fenntartásának részletes szabályairól 

szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet

408.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Egyszerűsített hatósági ellenőrzés

(3 db)
2020. január 1. - 2020. december 31. 2021. július 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, iratbekérés, egyéb 

tájékoztatás kérése,  hatósági 

nyilvántartás ellenőrzése 

Az egyszerűsített hatósági ellenőrzés lefolytatásának 

rendjéről szóló módszertani útmutató szerint

A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése 

engedélyezésének, valamint  fenntartásának részletes szabályairól 

szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet

409.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal, Foglalkoztatási Osztály

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 

program megvalósításának ellenőrzése (12 db)
2020. március 1. -  2021. február 28.              2021. április 1. -  2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés a megadott 

módszertan szerint, iratellenőrzés

A támogatás jogszerű, a hatósági szerződésben 

rögzítetteknek megfelelő felhasználása, időarányos 

teljesülése, foglalkoztatás szabályszerűsége. A 2011. évi 

CVI. törvény előírásainak megtartása

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény; az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és 

más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) 

Korm.rendelet; az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási 

(fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi 

területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

410.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal, Foglalkoztatási Osztály

A magas hozzáadott értékű közfoglalkoztatási 

programok , illetve a járási mintaporgramok 5 

éves fenntartási kötelezettségének ellenörzése 

Téten és Rábaszentmihályon (2 db)

2017. május 1. -  2018. december 31. 2021. május 1. -  2021. december 31. Iratbekérés, helyszíni ellenőrzés

A beszerzett nagy értékű tárgyi eszköz megfelelése a 

hatályos jogi feltételeknek, a rendeltetészserű használat 

vizsgálata. A hozzá kapcsolódó foglalkoztatás 

feltételeinek ellenőrzése

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

szóló 1991. évi IV. törvény, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható 

támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31) Korm.rendelet, az állami 

foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak 

ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm.rendelet

411.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal, Foglalkoztatási Osztály
Közérdekű foglalkoztató ellenőrzése (2 db) 2021. január 1. - 2021. december 31.

2021. június 1. - 2021. augusztus 31.

2021. október 1. – 2021. december 31.
Helyszíni ellenőrzés 

A munkavégzés kezdetének végének fizikai ellenőrzése, 

dokumentáltság naprakészségének vizsgálata

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 144. §; a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény,  , az állami foglalkoztatási szerv, a 

munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e 

szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. 

(XII. 13.) Korm.rendelet, az állami foglalkoztatási szervként eljáró 

járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi 

területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

412.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Iskolabüfék, áruautomaták árukínálatának 

vizsgálata - sós termék  (általános iskolában 

üzemelő büfé árukínálatának 1 db sós termék 

vizsgálata)

 2021. szeptember 1. -  2021. november 30.  2021. szeptember 1. -  2021. november 30. Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Az illetékességi területen büfével üzemelő és/vagy 

áruautomatával rendelkező általános iskolák, 

középiskolák 10 %-ának árukínálat vizsgálata 

laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet és a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. 

Törvény

413.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Forgalomban lévő kozmetikai termékek címke 

ellenőrzése laborvizsgálattal kiegészítve (1 db 

babapopsikrém, 1 db törlőkendő címke 

ellenőrzése laboratóriumi vizsgálat nélkül)

2021. március 1. - 2021. november 30. 2021. március 1. - 2021. november 30. Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Kiemelten ellenőrizendő:                                                  - 

CPNP bejelentése                                                         - 

címke vizsgálat -  magyar nyelvű felirat, összetétel 

ellenőrzése                                                                              

- a címkén szerepel-e a felelős személy neve és 

elérhetősége                                                                            

- a termékekről tett állítások, elsőroban azon termékek 

kiszűrése, amelyeket kozmetikai terméktől nem elvárható 

hatásokkal ruháznak fel

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet és a 

246/2013 (VII. 2. ) Korm. Rendelet

414.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt 

célcsoportot képező interneten forgalmazott 

potencianövelő és interneten, üzletben vagy 

fitness teremben forgalmazott zsírégető (fogyást 

elősegítő, vagy kifejezetten sportolóknak szánt) 

termékek jelölésének és célzott laboratóriumi 

vizsgálatának elvégzése (1 db interneten 

forgalmazott potencianövelő -étrend-kiegészítő 

készítmény)

2021. március 1. - 2021. november 30. 2021. március 1. - 2021. november 30. internetes vásárlás, mintavétel

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

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó  - a megmintázott 

készítmény tekintetében - jelölések vizsgálata és a 

1924/2006/EK rendelet szerint engedélyzett/függőben 

lévő egészségre vonatkozó  állítások ellenőrzése, 

gyógyszer-hatóanyag, valamint anabolikus szteroid 

tartalomra vonatkozó célzott laboratóriumi vizsgálatokkal.

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

és a 1924/2006/EK rendelet.



415.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Web áruházak próbavásárlással egybekötött 

ellenőrzése (1 db szempillanövesztő termék 

próbavásárlása bimatoprost tartalom 

vizsgálatra)

2021. március 1. - 2021. november 30. 2021. március 1. - 2021. november 30. internetes vásárlás, mintavétel

A webáruházakban értékesített kozmetikai készítmények 

ellenőrzése a 1223/2009/EK rendeletnek, valamint a 

246/2013. (VII.2) Korm. rendeletnek való megfelelés 

szempontjából.

Kiemelten ellenőrizendő:

- CPNP bejelentés

- címke vizsgálat - minőség-megőrzési idő, magyar nyelvű 

felirat, összetétel

- a címkén szerepel-e a felelős személy neve és 

elérhetősége

- a termékekről tett állítások, elsősorban azon termékek 

kiszűrése, amelyeket kozmetikai terméktől nem elvárható 

hatásokkal ruháznak fel

Ellenőrzési és laboratóriumi viszgálati szám:

-10 megye tekintetében minimum 1 webáruház 

ellenőrzése, valamint  megyénként 1 db 

szempillanövesztő termék próbavásárlása bimatoprost 

tartalom vizsgálatra

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet és a 

246/2013 (VII. 2. ) Korm. Rendelet

416.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
Óvodák közegészségügyi felmérése (80 db)  2021. január 1. -  2021. december 31.  2021. január 1. -  2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Óvodák közegészségügyi felmérése egységes 

szempontrendszer alapján, a 2020-ban elkezdett felmérés 

folytatása. A járási hivatalok munkatársai jogszabályban 

rögzített népegészségügyi feladatkörükben eljárva 

hatósági helyszíni ellenőrzést végeznek, melynek 

keretében kitöltésre kerülnek az NNK által kidolgozott, az 

óvodák épületeinek felmérésére vonatkozó egységes 

felmérőlapok.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 

1991. évi XI. sz. tv. 4.§ (1) j) pontja, a  2011.CXC tv. 46. §  a 

nemzeti köznevelésről valamint a 20/2012(VIII.31) EMMI rendelet a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról

417.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

A szezonálisan üzemelő medencés fürdők 

ellenőrzése (8 db)
2021. május 1. - 2021. szeptember 5. 2021. május 1. - 2021. szeptember 5. Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A 37/1996.(X.18.) NM rendelet szerinti hatósági 

ellenőrzések, vízminőség-vizsgálatok végzése és 

jelentések küldése a táblázatok kitöltésével, megyei 

összesítésben

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi 

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

418.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Középfokú oktatási intézmények kollégiumainak 

közegészségügyi-járványügyi ellenőrzése (5 db)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Középfokú kollégiumok ellenőrzése (higiénés, 

egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési 

hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, COVID-19 

járványügyi vonatkozású követelmények, rovar- és 

rágcsálóírtás, valamint a 49/2015. (XI. 6.) EMMI 

rendeletben foglaltak hatósági ellenőrzése). 

A legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, 

illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról 

szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet

419.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Részvétel a Forum REF-9 egységes ellenőrzési 

projektben: a REACH engedélyezési 

kötelezettségek betartásának ellenőrzése és 

végrehajtása (járásonként érintett cégek 

felkutatása)

2021. április 1. - 2021. december 31. 2021. április 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A REF-9 projekt során ellenőrzésre kerül a REACH 

rendelet engedélyezési követelményeinek való 

megfelelés az engedélyezési listában (lásd REACH 

rendelet XIV. melléklete) felsorolt azon anyagok 

forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozóan, 

melyek lejárati ideje a projekt kezdetének dátumáig már 

elmúlt.

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az 

anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről és 

csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 

1907/2006/EK rendelet módosításáról, Az Európai Parlament és a 

Tanács 528/2012/EK rendelete a biocid termékek forgalmazásáról 

és felhasználásáról

420.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Kiskereskedelmi egységekben forgalmazott 

veszélyes anyagok és keverékek, ezen belül 

kifejezetten a fertőtlenítőszerek CLP rendelet 

szerinti címkézésének ellenőrzése (10 db)

2021.  január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Kiskereskedelmi egységekben forgalmazott veszélyes 

anyagok és keverékek, ezen belül kifejezetten a 

fertőtlenítőszerek - magyar nyelvű - CLP rendelet szerinti 

címkéjének ellenőrzése. Az ellenőrzés online 

kereskedelem esetén is végezhető, amely esetben a 

feladat összevonható az "Online árusított veszélyes 

anyagok és keverékek, valamint biocid termékek CLP 

szerinti ellenőrzése" (korábbi REF-8) feladattal. Ez 

esetben az ellenőrzés mindkét feladathoz elszámolható. 

Az ellenőrzés célja a termékek magyar nyelvű CLP 

címkéért felelős forgalmazójának azonosítása, a feltárt 

hiányosságok kijavíttatása

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az 

anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről és 

csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 

1907/2006/EK rendelet módosításáról, Az Európai Parlament és a 

Tanács 528/2012/EK rendelete a biocid termékek forgalmazásáról 

és felhasználásáról

421.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Online árusított veszélyes anyagok és 

keverékek, valamint biocid termékek CLP 

szerinti ellenőrzésének folytatása 

(2020. évi  feladat folytatásaként 2021. évben 1 

forgalmazó)

2021. január 1. - 2021. június 30. 2021. január 1. - 2021. június 30. Internetes vásárlás, mintavétel

A Forum REF-8 egységes ellenőrzési projekt egyik része 

az online árusított veszélyes anyagok és keverékek, 

valamint biocid termékek CLP-szerinti megfelelésére 

fókuszált, különös tekintettel a címkén feltüntetendő 

információkra, illetve a reklámozással kapcsolatos 

követelményekre. A feladat a projekt keretében megadott 

kötelezettségek ellenőrzésének folytatása, a kérdőív 

lejelentése nélkül, az azonban felhasználható 

segédletként.

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az 

anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről és 

csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 

1907/2006/EK rendelet módosításáról, Az Európai Parlament és a 

Tanács 528/2012/EK rendelete a biocid termékek forgalmazásáról 

és felhasználásáról

422.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

REACH korlátozás ellenőrzése: ftalátok 

korlátozásának ellenőrzése műanyag 

termékekben (2 db)

2021. június 1. - 2021. július 31. 2021. június 1. - 2021. július 31. Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A REACH rendelet XVII. melléklet 51. bejegyzésében 

nevezett ftalátoknak a korlátozásban meghatározott 

árucikkekben (nem gyermekápolási cikkekben, 

játékokban, hanem egyéb használati cikkekben) való 

laborvizsgálattal egybekötött ellenőrzése.

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az 

anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről és 

csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 

1907/2006/EK rendelet módosításáról, Az Európai Parlament és a 

Tanács 528/2012/EK rendelete a biocid termékek forgalmazásáról 

és felhasználásáról

423.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Építőanyag kereskedések kémiai biztonsági 

ellenőrzése (2 db)
2021. június 1. - 2021. december 31. 2021. június 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Az építőanyag kereskedések (tüzépek) tevékenységének, 

valamint az általuk forgalmazott termékek 

megfelelőségének ellenőrzése, különös tekintettel a 

REACH (regisztráció, biztonsági adatlap, korlátozás) és a 

CLP rendelet (címkézés, csomagolás) szerinti 

kötelezettségekre.

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a 

vegyi anyagok regisztrálásáról, értékesítéséről, engedélyezéséről 

és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség 

létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 

793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 

76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 

93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 

helyezéséről, Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK 

rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről 

és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 

1907/2006/EK rendelet módosításáról



424.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Hatósági Főosztály, Népegészségügyi 

Osztály

Alkoholtartalmú (etanol, propanol, izopropil-

alkohol) kézfertőtlenítőszerek hatóanyag 

tartalmának laboratóriumi vizsgálattal 

egybekötött ellenőrzése (1 db)

2021. április 1. - 2021. május 31. 2021. április 1. - 2021. május 31. Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A feladat keretében a laboratóriumi vizsgálathoz 

szükséges mintavételen túl ellenőrizendő a 

kézfertőtlenítőszerek címkéjének és az engedélyükben 

szereplő használati útmutatóban található adatoknak az 

összhangja, továbbá az osztályozási, címkézési, 

csomagolási és bejelentési előírások teljesülése, a 

biztonsági adatlapra vonatkozó előírások és a tárolási 

követelmények.

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az 

anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről és 

csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 

1907/2006/EK rendelet módosításáról, Az Európai Parlament és a 

Tanács 528/2012/EK rendelete a biocid termékek forgalmazásáról 

és felhasználásáról

425.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Biocid termékek jogszerű 

forgalmazhatóságának ellenőrzése (4db/félév)
2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 

szóló 528/2012/EU rendelet 89. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott valamennyi létező hatóanyag 

szisztematikus vizsgálatára irányuló munkaprogramban 

értékelt hatóanyagokat tartalmazó termékek ellenőrzése a 

hatóanyagok felvételi dátumához vagy a hatóanyagok 

jóváhagyásának megtagadásához kötött, az előző 

termékek forgalmazására és felhasználására vonatkozó 

türelmi idők lejártával, a mellékelt segédlet alapján.

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 

528/2012/EU rendelet 89. cikk (1) bekezdés

426.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Hatósági Főosztály, Népegészségügyi 

Osztály

Alapfokú oktatási/nevelési intézmények 

kockázatértékeléssel egybekötött kémia 

biztonsági ellenőrzése. (A felfüggesztett 2020. 

évi kiemelt feladat folytatásaként 2021. évben 2 

db)

2021. január 1. - 2021. június 30. 2021. január 1. - 2021. június 30. Helyszíni ellenőrzés

Az ellenőrzési tapasztalatok és a hivatali megkeresések 

alapján indokolt a veszélyes besorolású anyagok és 

keverékek, különösen a biocid hatású termékek tárolási, 

hozzáférhetőségi, felhasználási körülményeinek 

bölcsődékben, óvodákban, általános iskolákban való 

ellenőrzése, a vonatkozó előírások, dokumentációk 

meglétének ellenőrzése. 

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 

528/2012/EU rendelet 89. cikk (1) bekezdés, A kémiai biztonságról 

szóló 2000. évi XXV. törvény

427.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Szociális intézmények, egészségügyi ellátók 

kockázatértékeléssel egybekötött kémiai 

biztonsági ellenőrzése (3 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Fontosnak tartjuk az alapfokú oktatási/nevelési 

intézmények ellenőrzésén túlmenően további 

intézmények általános kémiai biztonsági helyzetének 

felmérését is, így a jelen feladat keretében a szociális 

intézményeknél (pl. idősotthonok), valamint az 

egészségügyi ellátóknál (pl. kórházak) kerül sor a 

veszélyes besorolású anyagok és keverékek, különösen 

a biocid hatású termékek tárolási, hozzáférhetőségi, 

felhasználási körülményeinek kockázatbecsléssel 

egybekötött ellenőrzésére. A vizsgálat célja az érintett 

egységek kémiai biztonsági állapotának ellenőrzése, a 

kockázati szintek és pontok meghatározása, a vegyi 

anyagokkal való helyes gyakorlat kialakítása

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

428.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
Kézfertőtlenítő szerek ellenőrzése (1 db) 2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

Kézfertőtlenítés végrehajtásához szükséges adagolók, 

valamint az alkalmazott kézfertőtetlenítő szerek 

rendelkezésre állásának ellenőrzése a háziorvosi és a 

házi gyermekorvosi rendelőkben.

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, 

e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 

szóló 20/2009. (VI.18.)EüM rendelet

429.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

A járási járóbeteg szakrendelőkben (azaz a nem 

kórházakhoz integrált rendelőkben) a kardiológi-

, a sebészeti- és az urológiai egységekben  a 

személyi, tárgyi, szakmai környezeti feltételek 

és a dokumentáció ellenőrzése (2 db)

2021. január 1. - 2021. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31. Helyszíni ellenőrzés

A 60/2003.(X.20.) ESZCSM rendeletben előírt 

minimumfeltételek ellenőrzése a kardiológiai-, a sebészeti- 

és az urológiai egységekben. A szakdolgozók 

tevékenységének vizsgálata és annak dokumentálása. 

60/2003.(X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások 

nyújtásához szükséges szakmai minimunfeltételekről

430.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
Egyszerűsített hatósági ellenőrzés (3 db) 2020. január 1. - 2020. december 31. 2021. január 1. - 2021. december 31.

Helyszíni ellenőrzés, 

adatszolgáltatás, iratbekérés, egyéb 

tájékoztatás kérése,  hatósági 

nyilvántartás ellenőrzése

Az egyszerűsített hatósági ellenőrzés lefolytatásának 

rendjéről szóló módszertani útmutató szerint

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről szóló  60/2003.(X.20.) ESZCSM rendelet


