


 2

A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 1. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály Oktatási és Hatósági Osztálya 

• Békés Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztálya 
• Békés Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai és Szervezési 

Osztálya 
• Békés Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály Koordinációs, Jogi és 

Perképviseleti Osztálya. 
 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  2/2 db. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenységek: központi államigazgatási szerv a kormányhivatal ellenőrzési jogkörébe tartozó 
területi szervének a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. r. (a továbbiakban: Khr.) 19. § (1) 
bekezdés a) – d) pontja alapján ellenőrzött tevékenysége, helyi önkormányzati szerv a Khr. 
20. § a) – c) pontjai alapján ellenőrzött tevékenysége, 

• ügyfelek típusa: központi államigazgatási szerv a kormányhivatal ellenőrzési jogkörébe tartozó 
területi szerve, illetve helyi önkormányzati szerv. 
 

A közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek, hatóságok együttm űködésének módja:  az 
ellenőrzések lefolytatása a belső integrációt követően a Jogi és Koordinációs Főosztály 
főosztályvezető-helyettesének koordinációja mellett, a szervezeti egységek elektronikus úton 
megvalósult egyeztetése alapján kialakított ellenőrzési program alapján történt. Az ellenőrzési 
program az ellenőrzött szervek számára előzetesen megküldésre került. Az ellenőrzési jelentés és 
jegyzőkönyv az ellenőrzésben részt vevők hivatalos feljegyzései alapján készült és került megküldésre 
az ellenőrzött szerv részére. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás: - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  

• az ellenőrzött területi államigazgatási szerv (Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság) a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény hatálya alá tartozó tevékenységet nem végez, így erre az ellenőrzés nem terjedt ki. A 
vizsgálat a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedések 
törvényessége, az ügyiratkezelés, a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos 
jogszabályi rendelkezések érvényesülése, valamint az infokommunikációs rendszerek 
üzemeltetése kapcsán állapított meg kisebb súlyú hiányosságokat, amelyek rendezésére - a 
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 
29.) Korm. r. 67/C. § (4) bekezdésében meghatározott – 5 munkanapos határidőben 
megküldött külön ügyiratkezelési jegyzőkönyvben, illetve az egyéb tárgykörökre kiterjedő 
összefoglaló jelentésben határidőt tűztünk. Az ellenőrzött szerv a jegyzőkönyvben és 
jelentésben megfogalmazottaknak határidőben eleget tett.   

• Az önkormányzati szerv (jelenlegi megnevezése szerint: Gádorosi Polgármesteri Hivatal) 
ellenőrzésére 2015. november 18-án került sor. A vizsgálat a közszolgálati jogviszonnyal 
kapcsolatos munkáltatói intézkedések törvényessége, az ügyiratkezelés, a közérdekű adatok 
nyilvánosságával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések érvényesülése, továbbá a 
kereskedelmi igazgatási és adóhatósági területen állapított meg hiányosságokat. Az 
ellenőrzési jegyzőkönyv már megküldésre került a jegyző részére, amelyben a feltárt 
hiányosságok orvoslására vonatkozóan határidőt tűztünk.  
 

Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  továbbra is javasoljuk a 
335/2005. (XII. 29.) Korm. r. 67/C. § (4) bekezdésében előírt határidő emelését 21 munkanapra, mert 
az abban meghatározott 5 munkanapos határidő túl rövid, és nincs összhangban a komplex 
kormányhivatali ellenőrzés egyéb tárgyköreire vonatkozó ellenőrzési jelentéskészítés időigényével. 
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A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 2. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2015. január 1-től 2015. december 31-ig. 
 
Az összevont ellen őrzés során közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek, hatóságok 
megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal, mint megyei működést engedélyező szerv (Békés Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály) 

• Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal népegészségügyi feladatkörében 
eljárva (Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

• Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva 
(Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály) 

• Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal népegészségügyi feladatkörében 
eljárva (Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály) 

• Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal élelmiszer-ellenőrző feladatkörében 
eljárva (Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi Osztály) 

• Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal élelmiszer-ellenőrző 
feladatkörében eljárva (Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály) 

• Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal élelmiszer-ellenőrző feladatkörében 
eljárva (Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály) 

• Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal élelmiszer-ellenőrző feladatkörében 
eljárva (Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály) 

• Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal építésügyi feladatkörében eljárva 
(Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály) 

• Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal építésügyi feladatkörében eljárva (Békés 
Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Építésügyi Osztály) 

• Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal építésügyi feladatkörében eljárva 
(Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Építésügyi Osztály) 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett száma:  14 db. 
 
Az összevont ellen őrzések ténylegesen megtartott száma:  14 db. 
A 2015. március hónapra a Szent Lázár Alapítvány (székhely: 5630 Békés, Gorkij u. 2/2.) által 
fenntartott Szent Lázár Szociális Központ (székhely: 5630 Békés, Hunyadi tér 1/1.) ellenőrzése 
elmaradt, helyette 2015. február 19-én az „ÉRME” Élet-Remény-Munka-Esély Közhasznú Alapítvány 
(5630 Békés, Posta u.2.) által fenntartott, Békés, Posta u. 2. sz. alatt működő Békés-Rehab Integrált 
Szociális Intézmény ellenőrzése valósult meg. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 
szabályozott gyermekjóléti alapellátás: bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátás: lakásotthon; 

• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján 
szabályozott szociális alapszolgáltatás: szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása, 
fogyatékos személyek nappali ellátása; és a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
szakosított ellátás: idősek otthona szolgáltatások. 

 
Az összevont ellen őrzéssel érintett ügyfelek típusa : a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartói. 
 
A közösen eljáró hatóságok együttm űködésének módja:  a kijelölt kapcsolattartók a 2015. évi 
összevont ellenőrzési tervben foglaltak szerint a pontos időpontra vonatkozóan telefonon egyeztettek, 
ezt követően a Békés Megyei Kormányhivatal mint megyei működést engedélyező szerv a szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
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ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 39. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint – a 
rendes ellenőrzést megelőzően legalább tizenöt nappal – ellenőrzés lefolytatása céljából végzéssel 
kereste meg az összevont ellenőrzésben népegészségügyi, élelmiszer-ellenőrző vagy építésügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatalokat. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  a hatósági 
ellenőrzési eljárásban az ellenőrzött engedélyesek, illetve azok fenntartói számára előnyt jelentett, 
hogy az egy időben megszervezett helyszíni ellenőrzéskor több hatóság részére egyszerre kerülhetett 
bemutatásra az ellenőrzött dokumentum, illetve a tárgyi feltétel megléte.  
Az ellenőrzésben részt vevő hatóságok a helyszínen kölcsönösen segítették és tájékoztatták egymást 
minden jelentős tényről és körülményről.  
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére  tett javaslatok:  - 
 
 
A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 3. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
  
Az 1. időpontban:  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése :  

• 2015. március 30 – április 3. között 1 nap                           
 
Ellenőrzés napja: 

• 2015. március 30. (Békéscsaba, Gyula) 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 
• Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 
• Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai és Gyulai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi 

és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal. 
 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma: 

• a tervezett és a megtartott ellenőrzés: 3 egység. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenység: kereskedelem (húsbolt), 
• ügyfelek: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok. 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja: 

• telefonos egyeztetés (időpont, üzlet) alapján,  
• a résztvevő hatóságok a saját hatáskörbe tartozó szempontok alapján. 
 

Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás: - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k: 
Békéscsaba és Gyula közigazgatási területén a húsvéti ünnephez kapcsolódva 3 húsbolt 
(kereskedelmi egység) ellenőrzését az ellenőrző hatóságok közösen, egy időben megjelenve hajtották 
végre. 
 
Az ellenőrzött kereskedelmi egységek közül két-két vállalkozó/vállalkozás esetében tárt fel 
jogszabálysértést a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség valamint a Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szerv Munkaügyi Felügyelősége. 
A Békéscsabai Járási Hivatal Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala egy vállalkozó 
terhére élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szabott ki. 
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A társhatósági együttműködés során kialakult kapcsolatok gyors és hatékony szervezést 
eredményeztek. Az ellenőrzések lebonyolítása is ennek megfelelően alakult. Az ellenőrzéssel érintett 
kereskedelmi egységek rendeltetésszerű működést nem akadályozták, nem hátráltatták az 
ellenőrzéseken megjelent három hatóság munkatársai. 
 
A 2. időpontban:  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  

• 2015. június 15-19. között 1 nap             
 
Ellenőrzés napja:  

• A Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztálya költözése miatt 2015. december 8. napján került sor az ellenőrzésre. 

 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése:  

• Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztálya 

• Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztálya. 

Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma: 2 db. 

 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenység: kereskedelem, személy- és vagyonvédelem, 
• ügyfelek: gazdasági társaságok (kft.). 
 

A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  
• előzetesen telefonos egyeztetés (pontos időpont, település, helyszín) 
• a résztvevő hatóságok a saját hatáskörbe tartozó szempontok alapján, 

Az ellenőrzéseket az áruházak területén, egyidőben megjelenve, de egymástól független módon 
végezték hatáskörükbe tartozó ellenőrzési szempontok alapján.  
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás: - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k: 
A közös ellenőrzésre Szarvason került sor, ami két kereskedelmi üzletláncot érintett. A 
Fogyasztóvédelmi Hatóság az érintett áruházakat, Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 
az áruházak személy és vagyonvédelemért felelős gazdasági társaságokat ellenőrizte.                
Az összevont ellenőrzések során a Fogyasztóvédelmi Osztály szabálytalanságot nem tárt fel.  
A Munkaügyi Ellenőrzési Osztály által lefolytatott ellenőrzés során mind a két esetben megállapítottuk, 
hogy az ellenőrzött munkáltatók megsértették a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
97. §-ában, valamint a  134. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat, ami a munkaidő-beosztás és a 
munkaidő-nyilvántartás szabályaira vonatkozik. Az érintett munkáltatóknak szabálytalanság 
megszüntetésére kötelező I. fokú munkaügyi határozat kerül kiadmányozásra. 
 
A 3. időpontban:  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  

• 2015. augusztus vagy szeptember hónapban 2 alkalom 
 
Ellenőrzés napja: 

• 2015. szeptember 26.  
 

a) Mezőhegyes – Mezőhegyesi Fiatal Lovak Fogathajtó Világbajnoksága 
b) Medgyesegyháza – XXIII. Medgyesegyházi Napok 
 
Két olyan rendezvény kerül kiválasztására az ellenőrzés helyszínének, melyeken közös ellenőrzés 
megtartása eddig nem került sor. A két helyszín közelsége pedig indokolta, hogy egy napon történt a 
közös ellenőrzés megszervezése és lebonyolítása.  
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Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 
a) 

• Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály, 

• Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztály, 

• Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály, 

• Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály. 
 
b) 

• Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály, 

• Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztály, 

• Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály, 

• Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály. 
 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma: 

• az összevont ellenőrzések tervezett száma két alkalom volt; 
• az ellenőrzés helyszínein a hatáskörök figyelembe vételével a hatóságok ellenőrzése hét 

kereskedelmi és vendéglátó egységet érintett. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenység: rendezvény és a kitelepült kereskedelmi és vendéglátó egységek, 
• ügyfelek: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok. 
 

A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  
• telefonos egyeztetés (időpont, rendezvény helye) alapján, 
• a résztvevő hatóságok a saját hatáskörbe tartozó szempontok alapján.  

 
Az ellenőrzéseket a rendezvény területén, egy időben megjelenve, de egymástól független módon 
végezték hatáskörükbe tartozó ellenőrzési szempontok alapján a hatóságok. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás: - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  
Mezőhegyesen és Medgyesegyházán ellenőrzött rendezvényen, illetve a kitelepüléseken részt vett 
kereskedelmi és vendéglátó egységek kerültek ellenőrzésre. 
 
Az ellenőrzött egységek közül Mezőhegyesen egy vállalkozó esetében tárt fel jogsértést a Békés 
Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 
Osztály. A Medgyesegyházán végzett ellenőrzéseik során jogsértést nem tapasztaltak. 
A Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztály a Mezőhegyesen és Medgyesegyházán végzett ellenőrzéseik során két-két egység 
ellenőrzése során tártak fel jogsértő magatartást. 
Az ellenőrzések helyszínein a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Osztálya és a Népegészségügyi Osztálya közös ellenőrzések során 
vizsgálta a jogszabályi megfelelőségeket. A mezőhegyesi ellenőrzés helyszínén élelmiszer-higiéniai 
hiányosságokat nem tártak fel. A medgyesegyházi ellenőrzés helyszínén az ellenőrzéssel érintett 
vállalkozás esetében jogsértést állapítottak meg. 
 
A 4. időpontban:  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése: 

• 2015. december 7-11. között 1 nap 
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Ellenőrzés napja: 
• 2015. december 7. 
 

Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése:  
• Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztálya 
• Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztálya 
• Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya 
• Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi 

Ellenőrzési Osztálya. 

Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma: 3/3. 

 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenység: kereskedelem 
• ügyfelek: gazdasági társaságok (kft.). 
 

A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  
• előzetesen telefonos egyeztetés (pontos időpont, település, helyszín) 
• az ellenőrzést végzők a megbeszélt helyen és időpontban történő találkozást követően 

szakterületüknek megfelelően önálló hatósági ellenőrzést végeztek és önálló jegyzőkönyvet 
vettek fel.  

 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás: - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k: 
Az ellenőrzések élelmiszer-biztonsági szempontból hiányosságot nem tártak fel. Mintavétel is történt 
4-féle termékből (bejgli, húskészítmény, tejtermék, csomagolt készétel) jelölési és monitoring 
vizsgálatra. 
A fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai jogszabálysértést az 5700 Gyula, Zrínyi Miklós tér 1. alatt 
lévő üzletben tártak fel.  
A BÉMKH Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály beszámolója 
szerint mind a három üzletben állapítottak meg hiányosságot (3 + 2 + 3 = 8) és a szabálytalansággal 
érintett munkavállalók száma összes létszáma 6 fő. Az ellenőrzések eredményeként 2 db hiányosság 
megszüntetésére kötelező határozatot is kiadtak. 
 
Az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos a BÉMKH Élel miszerlánc-biztonsági és 
Földm űvelésügyi F őosztálya munkatársai által elvégzett vagy koordinál t terven felüli hatósági 
ellenőrzések száma – 7 db: 
 
Ellenőrzések id őpontjai:  
1. 2015. január 13. 
2. 2015. február 10. 
3. 2015. február 23. 
4. 2015. április 2. 
5. 2015. április 22. 
6-7.2015. december 16. 
 
Közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek, hatóságok megnevezése:  
1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gyulai Határkirendeltség 
2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
3. BÉMKH Békéscsabai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
4. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
BÉMKH Békéscsabai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
BÉMKH Békéscsabai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
6.-7. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
BÉMKH Békéscsabai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
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A célellen őrzött tevékenységek és ügyfelek:  
1. Nemzetközi forgalomban lévő szállító jármű fagyasztott húsok nyomon követése, jelölése 
2. Közérdekű bejelentés kivizsgálása, Békés  
3. Zsadány, pékség, nyomon követés, élelmiszer-higiéniai követelmények 
4. Orosháza, pékség 
5. Elek, élelmiszerszállító jármű ellenőrzése, engedély nélküli tevékenység kivizsgálása 
6. Pusztaföldvár, kistermelői élelmiszer előállítás és kiskereskedelmi tevékenység ellenőrzése 
7. Orosháza, vendéglátóipari tevékenység élelmiszer-biztonsági ellenőrzése. 
 
Az összevont ellen őrzési tervben nem szerepl ő/terven felüli ellen őrzések járási hivatalok 
bontásában: 
1. A BÉMKH Gyomaendr ődi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Álla tegészségügyi 
Osztály jelentése szerint 4 db terven felüli társha tóságokkal közös ellen őrzésre került sor:  
 
Ellenőrzések id őpontjai: 
1. 2015. május 13. 
2. 2015. július 13. 
3. 2015. augusztus 08. 
4. 2015. október 21. 
 
Közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek, hatóságok megnevezése: 
1. NAV Békés Megyei Adóigazgatósága 
2. BÉMKH Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Szeghalmi Kirendeltsége, 
3. BÉMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya, 
BÉMKH Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, 
BÉMKH Szarvasi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya, Katasztrófavédelem, 
4. BÉMKH Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Szeghalmi Kirendeltsége 
 
A célellen őrzött tevékenységek és ügyfelek:  
1. Cosmetic&Nails Kft., Makk Hetes Kiskocsma Füzesgyarmat, Rákóczi u. 32. teljes körű ellenőrzés  
2. Füzesgyógy/Henkel Mo. Kft. főzőkonyha Körösladány, Vásárszél 2. ételmérgezés gyanú 
kivizsgálása 
3. Ótemplomi Szeretetszolgálat – a tevékenység a hatóság hatáskörébe tartozik-e 
4. Profi-Média Kft., Körösladány, Dévaványai u. 37. étkeztetés ellenőrzése 
 
Közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek és hatóságok együttm űködésének módja:  
1.-4./ Együttes ellenőrzés és helyszíni szemle. 
 
2015. évben a BÉMKH Gyámügyi és Igazságügyi F őosztály megkeresésére 8 egység (3 
tálalókonyha, 2 főzőkonyha és 3 lakóotthon) ellenőrzésére került sor. 
 
 
2. BÉMKH Orosházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-bi ztonsági és Állategészségügyi Osztály 
terven felüli ellen őrzése – 2 db:  
 
Ellenőrzések id őpontjai: 
1. 2015. április 27. 
2. 2015. szeptember 27.  
 
Közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek, hatóságok megnevezése:  
1. NAV Békés Megyei Adóigazgatósága 
2. Orosházi Rendőrkapitányság, 
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 
BÉMKH Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 
NAV Békés Megyei Adóigazgatósága, 
Csanádapáca Község Önkormányzata 
 
A célellen őrzött tevékenységek és ügyfelek:  
1./ Vendéglátó egység - Sherry Étterem és Kávézó Orosháza, Vásárhelyi út 23/A. sz. 
üzemeltető: AVAS-Gyopár Kft. 
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2./ Vendéglátó egység - ”New York Pub” 5662 Csanádapáca, Szent Gellért u 42 sz. 
üzemeltető: Szilvivien Kereskedelmi Bt. 
 
Közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek és hatóságok együttm űködésének módja:  
1./-2./ Előzetes egyeztetés alapján találkozás a helyszínen és a hatóságok szakterületüknek 
megfelelő önálló hatósági ellenőrzést végeztek és külön jegyzőkönyvet vettek fel. 
 
Az ellen őrzések végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok:  
A hatóságok együttműködése alapján az ellenőrzések végrehajtása hatékony. 

2015. évben a BÉMKH Gyámügyi és Igazságügyi F őosztály megkeresésére 5 db  tálalókonyha 
ellenőrzésére került sor. 
 
 
3. BÉMKH Gyulai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állate gészségügyi Osztály terven 
felüli ellen őrzése – 1 db:  
 
Ellenőrzés id őpontja:  
2015. május 13. 
 
Közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek, hatóságok megnevezése:  
BÉMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
 
A célellen őrzött tevékenységek és ügyfelek:  
Zsadány, Béke u. 84. sz alatti Piroska Presszó vendéglátóipari egység  
A BÉMKH Gyámügyi és Igazságügyi F őosztály részér ől a 2015. január 1 -2015. december 31. 
időszakban 10 megkeresés érkezett, 22 egység  (tálalókonyha) ellenőrzésére vonatkozóan. 
Az ellenőrzések többségét nem a megkereső hatóság által megjelölt időpontban, hanem külön 
időpontban, de határidőn belül végezték el, és a jegyzőkönyveket, valamint az intézkedések ügyiratait 
megküldték. Az egy időben, több hatóság részt vételével történő vizsgálat lassítja az ellenőrzés 
menetét. 
 
A BÉMKH Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály ával a gépjárm ű megfelel ő 
kihasználása miatt 4-5 alkalommal mentünk közösen, azonos egységbe (pl. új üzlet miatti 
megkeresés), de a két hatóság önállóan egymástól függetlenül dolgozott. 
 
 
4. BÉMKH Békéscsabai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-bi ztonsági és Állategészségügyi Osztály 
terven felüli társhatóságokkal végzett ellen őrzéseinek száma 10 db.  
 
Ellenőrzések id őpontjai:  
1. 2015. április 9. 
2. 2015. április 15. 
3. 2015. április 23. 
4. 2015. május 28. 
5. 2015. szeptember 26. 
6. 2015. október 20. 
7. 2015. november 5. 
8. 2015. december 4. 
9. 2015. december 14. 
10. 2015. december 17. 
 
Közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek, hatóságok megnevezése:  
1. BÉMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 
2. BÉMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 
3. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
4. BÉMKH Foglalkoztatási Főosztály 
5. Békéscsabai Rendőrkapitányság és Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
6. BÉMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály és Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
7. BÉMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 
8. BÉMKH Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 
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9. Békéscsabai Rendőrkapitányság 
10. Békéscsabai Rendőrkapitányság 
 
A célellen őrzött tevékenységek és ügyfelek:  
1. Szőke és Társa Kft., nagykereskedelmi tevékenység 
2. Trafik Jam Kft. - bejelentés köteles élelmiszer előállító üzem 
3. Békéscsaba, első betárolási helyen élelmiszerszállító járművön lévő élelmiszer ellenőrzése 
4. Békéscsaba, Mokry ABC – kereskedelmi tevékenység ellenőrzése közérdekű bejelentés kivizsgálása 
5. Békéscsaba, Cápa Söröző, vendéglátóipari egység 
6. Békéscsaba, 44-es út mellett élelmiszerszállító gépjármű és szállított áru ellenőrzése 
7. Békés – mézüzem közös ellenőrzése 
8. Békéscsaba, Szeberényi Gusztáv Gimnázium – közétkeztetés ellenőrzése 
9. Mezőberény – kistermelői élelmiszer előállítás ellenőrzése 
10. Mezőberény – 3 db kistermelői élelmiszer előállítás ellenőrzése   
 
Az ellen őrzések végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok:  
Az együttes ellenőrzések pozitív tapasztalata, hogy a több hatóság jelenlétében és 
együttműködésében az ellenőrzött egység/terület jól biztosítható, az ellenőrzött fél együttműködési 
készsége jó.  

Negatív tapasztalat, hogy a kis egységekben (1-3 főnyi üzemeltető személyzet) több hatóság 
egyszerre nem tud eredményesen ellenőrizni, azaz „várni kell a másikra”. Nincs érdemi 
együttműködés a szakhatóságok között, hiszen más-más hatáskörben és szakterületeken 
tevékenykednek. 

Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  
Az együttes ellenőrzések jelentősége a több hatósági személy egyidejű megjelenésében, ezáltal az 
eredményesebb és biztonságosabb munkavégzésben kereshető. Társhatósági összevont ellenőrzések 
(különös tekintettel a NAV-ra és a rendőrségre) nagy objektumok, pl. nagykereskedelmi raktárak, 
hűtőházak, disztribúciós központok, hipermarketek, bevásárlóközpontok, települési és helyi piacok 
ellenőrzésénél, vagy az illegális élelmiszer előállítás/forgalmazás felszámolásában lehetnek igazán 
hatékonyak. A jövőben ilyen ellenőrzési célokra kellene összpontosítani az erőket, a kisebb egységek 
szezonális együttes ellenőrzései helyett. 

 
 
A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 4. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:                                            

• 2015. január 1. – december 31. 
 
Ellenőrzés napja: 

• 2015. január 18. – december 14. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály,  

• Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma: 
Az összevont ellenőrzések tervezett száma 20 alkalom volt. 
A ténylegesen megtartott összevont ellenőrzés 31 kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységet érintett. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenység: kereskedelmi egységek, vendéglátó-helyek, zenés táncos szórakozóhelyek; 
fiatalkorúak alkohollal és dohánytermékekkel történő kiszolgálása, zenés-táncos 
szórakozóhelyek éjszakai ellenőrzése, 

• ügyfelek: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok. 
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A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  
• telefonos egyeztetés (időpont, helye) alapján, 
• a szakmai irányító által elkészített útmutatóban megjelölt alkalommal és szempontok alapján, 

bejelentések során, illetve a rendezvényekhez igazodóan,  
• a résztvevő hatóságok a saját hatáskörbe tartozó szempontok alapján.  

 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  
A két hatóság között az elmúlt évek során kialakult közös ellenőrzési gyakorlat alapján a közös 
ellenőrzések szervezésékor és megvalósításakor is a feladat hatékony, gyors és szakszerű 
megoldása került előtérbe.  
 
Egyéb, nem tervezett összevont ellen őrzések:  
Békéscsaba Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya hét alkalommal kérte fel 
a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztályát közös ellenőrzésen való részvételre. Az ellenőrzések során 
jogszabálysértést nem tapasztalt a Hatóság. A hét ellenőrzésből öt alkalommal jelen volt a Békés 
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya 
is. 
 
Beadványban foglaltak kivizsgálása érdekében – mely a kiskereskedelmi szektorban történő 
vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény betartásához kapcsolódott – a Békés 
Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 
Osztály kereste meg a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályát és a Nemzeti Adó és Vámhivatal Békés Megyei Vám- és Pénzügyőri 
Igazgatóságát közös ellenőrzés megtartása okán.  Ezen ellenőrzés során a Fogyasztóvédelmi Osztály 
jogsértést állapított meg. 
 

Egy újabb beadványban foglaltak kivizsgálása érdekében – mely a kiskereskedelmi szektorban 
történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény betartásához kapcsolódott – a 
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály kereste meg a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályát közös ellenőrzés megtartása érdekében. Az 
ellenőrzés alkalmával jogszabálysértés nem került megállapítására.  

 

A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 5. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2015. április, szeptember és október hónapban egy-egy 
munkanapon. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
• Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  60 / 12 db. 

A tervezettnél kevesebb ellenőrzés indoka: a rendőrhatóság migrációs feladatok ellátása; a 
kormányhivatal részéről az útügyi szakterületen dolgozó 5 főből 1 fő nyugdíjba ment, 1 fő 
pedig NIF Zrt.-hez beruházói feladatokra munkahelyet változtatott és pótlásuk csak késéssel, 
szakaszosan valósult meg, ezért a tervezett nagy volumenű ellenőrzés helyett csak a 
leginkább balesetveszélyes helyszíneket tudtuk felkeresni. 

 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenység: szintbeni vasúti keresztezések forgalomtechnikai felülvizsgálata, 
• ügyfelek: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatósága – közút kezelő, helyi 

önkormányzatok – önkormányzati közutak kezelői; MÁV Zrt. Területi Központ Szeged – vasút 
üzemeltető. 
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A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  a Békés Megyei 
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály ütemterve és szemle meghívója 
alapján. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  

• A forgalomtechnikai felülvizsgálatban a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési 
és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya és a rendőrhatóság mellett az ellenőrzésben 
részt vettek az országos és a helyi közutak kezelői, valamint az önkormányzatok képviselői. A 
vasúti átjárók közúti és vasúti biztonsági feltételeinek az ellenőrzése kiemelt fontosságú 
közlekedésbiztonsági kérdés. A vasúti balesetek nagyon alacsony számaránya ellenére, nagy 
közfeltűnést keltő és igen súlyos (többnyire halálos) kimenetelű balesetek. Az ellenőrzés 
során a tizenkét átjáróból egyik sem felelt meg minden követelménynek. Az ellenőrzési 
jegyzőkönyvek alapján: 

� Kétegyházán a 121-es Újszeged – Kétegyháza vasútvonal 373+30 hm vasúti 
szelvényben az Aradi úti fénysorompós keresztezésben, az ívben haladó 
vasútvonal és erdőterület miatt a rálátási terület nem tehető szabaddá, ezért a 
vasút üzemeltetőjét a vasúti sebesség 30 km/órára történő csökkentésére és az 
erdőterület tulajdonosait a túlnyúló ágak visszavágására határozattal köteleztük. 

� Medgyesegyházán a 121-es Újszeged – Kétegyháza vasútvonal 261+00 hm vasúti 
szelvényben a vasútállomás területén lévő illegális gyalogos átjárás 
megszüntetése érdekében határozattal új vasúti gyalogos-átkelőhely létesítését 
írtuk elő a MÁV Zrt. és Medgyesegyháza Város Önkormányzata kötelezésével. 

� A többi átjáró esetében a közút kezelőket és a vasút üzemeltetőket a 
hiányosságok megszüntetésére felszólítottuk. A hiányosságokat 2016. május 31-ig 
kell megszüntetniük.  
 

Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  -  
 
 
A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 6. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
• Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  a szakmai irányító 
Nemzeti Közlekedési Hatóság által az adott év elején meghatározott számban 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenységek: veszélyes anyagot szállító járművek (ADR) ellenőrzése, a forgalomkorlátozás 
betartása, a megengedett össztömeg és tengelyterhelés, közúti közlekedési szolgáltatások 
betartása, vezetési- és pihenőidő betartása, a járművek közlekedésbiztonsági és 
környezetvédelmi állapota, 

• ügyfelek: közúti közlekedésben résztvevő járművezetők, üzembentartók. 
 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  a Békés Megyei 
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztálya és a 
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság folyamatos, heti egyeztetéssel történő, vezénylése alapján. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  kiemelt 
ellenőrzési terület volt a Békés megyében található három határátkelőhely. A Nemzeti Közlekedési 
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Hatóság által meghatározott ellenőrzési darabszámokat ellenőrzési fajtánként az EKÁER 
ellenőrzésben történő folyamatos részvétel miatt teljesíteni nem tudtuk. Az EKÁER ellenőrzésben való 
részvétel miatt az előírt ellenőrzési darabszámok teljesítése alól a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
felmentést adott. Az ellenőrzési tevékenységünk hatékonysága a rendőrséggel kialakult jó 
munkakapcsolat folytán megfelelő. 
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  a közösen végzett 
ellenőrzés hatékonysága nagyobb, az érintett ügyfeleket kevésbé terhelő, mint a külön hatóságonként 
végzett ellenőrzés. 
 
 
A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 7. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
• Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  havonta egy alkalommal 
/12 alkalom. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenységek: közúton közlekedő, veszélyes anyagot szállító járművek (ADR) ellenőrzése 
szolgáltatás, veszélyes anyag biztonságos szállítása szempontjából, 

• ügyfelek: közúti közlekedésben résztvevő járművezetők. 
 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  a Békés Megyei 
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztálya és a 
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság folyamatos, havonta történő egyeztetése alapján. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  a tervezett 
ellenőrzéseket a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségével és az Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségével előzetes egyeztetések után 
hajtottuk végre. Az EKÁER ellenőrzésben történő részvétel miatt a tervezett éves ellenőrzéseket nem 
tudtuk teljesíteni. Az ellenőrzések lefolytatása során az eljáró hatóságok közúti ellenőrzések 
keretében végezték tevékenységüket. A két hatóság a hatásköri eltérések miatt kiegészítette egymás 
tevékenységét a közös munka során. 
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  - 
 

 
A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 8. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Közlekedési Osztály 

• Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  2 alkalom/2 db. 
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Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 
• tevékenység: taxi szolgáltatás ellenőrzése, 
• ügyfelek: gépjárművezető és jármű. 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  a Békés Megyei 
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és 
Fogyasztóvédelmi Osztályainak előzetes egyeztetése alapján. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  a 2015. évben a 
közösen meghatározott ellenőrzések elvégzésére a nyári időszakban került sor. Kettő taxi szolgáltató 
vállalkozó ellenőrzését végeztük el. Az elvégzett ellenőrzések mindkét alkalommal frekventált, a taxik 
által sűrűn látogatott helyen történtek. Az ellenőrzés alá vont vállalkozók a jogszabályoknak megfelelő 
módon végezték tevékenységüket. 
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  - 
 
Egyéb, nem tervezett összevont ellen őrzések: a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az 
„Autókereskedések, autószervizek és autósboltok általános kereskedelmi feltételeinek ellenőrzéséhez” 
kapcsolódóan a Nemzeti Közlekedési Hatósággal egyeztetve közös ellenőrzést határozott meg. A 
közös ellenőrzések megtartásának időpontjára 2015. május 4-8., május 11-12. és 2015. július 6-10. 
közötti időszakot jelölte meg. 
A Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztálya a megjelölt időszakban 17 közös ellenőrzésben vett részt. Az 
ellenőrzések során 10 kereskedelmi egységben tárt fel hiányosságot. 
 
 
A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 9. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2015. január 1. – 2015. december 31.  
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
• Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  6 / 6 db. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenység: a veszélyes hulladékok tárolása, kezelése és adminisztrációja, továbbá a bontó 
és hulladékkezelő tárgyi és személyi, technológiai, informatikai feltételeinek ellenőrzése, 
illetőleg a HKR-KöKIR rendszerben letárolt dokumentumok megfelelőségének vizsgálata. 
Kiemelt figyelmet kapott a klímagáz lefejtésének, kezelésének a módja.  

• ügyfelek: Megbízási Szerződéssel rendelkező bontó- hulladékkezelő vállalkozások. 
 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  a Békés Megyei 
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztályának 
ütemterve és a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
meghívója alapján. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és 
dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet, valamint a közúti járművek bontásának 
feltételeiről szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet. 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  
A bontó-hulladékkezelő tevékenység ellenőrzésében a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztálya és a Békés Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya vett részt. Egy munkanapon egy 
bontó-hulladékkezelő tevékenységének ellenőrzésére került sor. A környezetvédelmi hatóság és a 
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közlekedési hatóság a saját szakmai szempontjai figyelembevételével ellenőrzött. Általánosságban 
megállapítható hogy a vállalkozások tevékenységükhöz szükséges engedélyekkel folyamatosan 
rendelkeznek, személyi- és tárgyi feltételei megfelelőek. Az ellenőrzéseink mindegyike eredményesen 
megvalósult, jelentős hiányosságot nem tapasztaltunk.   

 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  A bontó-hulladékkezelő 
tevékenység tételes ellenőrzésének megvalósítása, a visszaélések kiküszöbölése érdekében.  
 
 
A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 10. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2015. március, április, augusztus és december hónapokban. 
 
Ellenőrzés napjai:  

• 2015. március 11. 
• 2015. április 2. 
• 2015. augusztus 26. 
• 2015. december 16. 

 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek, hatóságok 
megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, 
illetve Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 
Járványügyi és Állatvédelmi Osztálya 

• Békés Megyei Rendőr-főkapitányság illetékes rendőrkapitányságai 
 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  4/10 alkalom. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• tevékenységek: állat-egészségügyi-, állatvédelmi- és járványvédelmi előírások teljesítése, 
állatok származásának igazolása, 

• ügyfelek: élőállatokat szállító magánszemélyek vagy vállalkozások. 
 
A közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek, hatóságok együttm űködésének módja:  
telefonos egyeztetés illetve megállapodás időpontról és helyszínről. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás: - 
 
Terven felüli állategészségüggyel kapcsolatos ellen őrzések – 6 db:  
A BÉMKH Gyomaendr ődi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Álla tegészségügyi 
Osztály jelentése:  
 
1. Az ellen őrzés id őpontja:  2015. április 24. 
Közösen eljáró hatóságok: 
BÉMKH Gyomaendrődi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 
Szeghalmi Rendőrkapitányság 
Az ellen őrzött tevékenység és ügyfél:  állatszállítás; magánszemély 
A közösen eljáró hatóságok együttm űködésének módja:  helyszín biztosítása és ellenőrzés 
 
2. Az ellen őrzés id őpontja:  2015. június 5. 
Közösen eljáró hatóságok:  
BÉMKH Gyomaendrődi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 
BÉMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 
BÉMKH Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Szeghalmi Telephelye 
Az ellen őrzött tevékenység és ügyfél:  állattartás körülményei; Szeghalom, magánszemély 
A közösen eljáró hatóságok együttm űködésének módja:  közös helyszíni szemle 
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3. Az ellen őrzés id őpontja:  2015. szeptember 10. 
Közösen eljáró hatóságok: 
BÉMKH Gyomaendrődi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Igazgatósága 
Az ellen őrzött tevékenység:  szabálytalan élőállat szállítás, magánszemély 
A közösen eljáró hatóságok együttm űködésének módja:  rendőrhatóság kérésére az általuk 
feltartóztatott élőállat szállítmány hatósági ellenőrzése 
 
4. Az ellen őrzés id őpontja:  2015. október 20. 
Közösen eljáró hatóságok: 
BÉMKH Gyomaendrődi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 
Békés Megyei Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Az ellen őrzött tevékenység:  EKÁER nyomonkövetés közös ellenőrzés 
A közösen eljáró hatóságok együttm űködésének módja:  számlák ellenőrzése, nyomonkövetési 
ellenőrzése, élelmiszerhigiéniai ellenőrzés, első betárolási hely megléte,  
 
5. Az ellen őrzés id őpontja:  2015. október 21. 
Közösen eljáró hatóságok:  
BÉMKH Gyomaendrődi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
BÉMKH Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 
Az ellen őrzött tevékenység és ügyfél:  ivóvíz szennyezés vizsgálata, Bucsa, magánszemély 
A közösen eljáró hatóságok együttm űködésének módja:  közös helyszíni ellenőrzés 
 
6. Az ellen őrzés id őpontja:  2015. december 02. 
Közösen eljáró hatóságok:  
BÉMKH Gyomaendrődi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 
BÉMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
Az ellen őrzött tevékenység és ügyfél:  nem megfelelő állattartás és hulladékkezelés, Körösújfalu, 
magánszemély 
A közösen eljáró hatóságok együttm űködésének módja:  közös helyszíni ellenőrzés 
 
A BÉMKH Gyulai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-bizton sági és Állategészségügyi Osztály a NAV 
Békés Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Gyulai és Méhkeréki határállomásról érkező 
megkeresések egész év folyamán voltak, átlagban heti 1-2 esetben , ilyenkor az ellenőrzést minden 
alkalommal elvégeztük (munkaidőn túl is). 
 
 
A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 11. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2015. november 1. – 2015. november 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 
Földművelésügyi Osztálya 

• Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 
             

Összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  11/6. 

Az ellenőrzések számát minden évben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal írja elő, ezért 
történt a tervezettnél kevesebb számú ellenőrzés. 
           
 
A közösen eljáró hatóságok együttm űködésének módja:   a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági   
Hivatal (főhatóság-szakmai irányító szerv) által előírtak szerint. 
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Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 
Az ellenőrzés tárgya: az 1999-2004. évek között nemzeti támogatással megvalósuló 
agrárberuházások célellenőrzése. Az ellenőrzések során ültetvénytelepítési és építési beruházások 
ellenőrzése történt meg, az alábbi szempontok figyelembe vételével: 

• Támogatási Okiratban foglalt cél szerinti megvalósítás 
• üzembe helyezés megtörténte 
• rendeltetési célnak megfelelő hasznosítás 
• ültetvények esetében termőre fordulási jegyzőkönyv megléte 

      
Az ellenőrzött ügyfelek köre ebben évben őstermelők és egyéni vállalkozók. Az ellenőrzések 
eredményeként elmarasztalásra illetve a támogatási összeg részbeni vagy teljes visszafizetésének 
elrendelésére nem került sor. 
 
 
A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 12. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság/Földművelésügyi Osztály 
• Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  1/0 db. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• Horgászat ellenőrzése a 2013. évi CII. törvény előírásainak betartására vonatkozóan.  
• Az ellenőrzött ügyfelek a halgazdálkodási vízterületen horgászatot folytató természetes 

személyek.  
• Az ellenőrzést 1-1 fő közrendvédelmi feladatot ellátó halászati őrrel közösen végeztük el. 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  A rendőrhatóság helyett a 
halgazdálkodási jogosulttal történt közös ellenőrzések lefolytatása a szervezeti egységek telefonos és 
elektronikus úton történt egyeztetése alapján kialakított ellenőrzési útvonal alapján történt.  
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  A rendőrhatóság és a halászati hatóság 
együttműködése és kapcsolattartása rendszeres. A közös ellenőrzésre 2015. évben nem került sor. 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  

• Az ellenőrzött terület 1-1 alkalommal a Fehér-Körös, Kettős-Körös, Sebes-Körös folyó, 
valamint második alkalommal a Hármas-Körös, Hortobágy-Berettyó folyó Békés megyei 
szakaszai.  

• Az ellenőrzés a vízterületeken motorcsónakkal haladva történt, a horgászok szúrópróbaszerű 
ellenőrzésével. Az ellenőrzés ténye az intézkedés alá vont horgász fogási naplójába került 
bejegyzésre. Jogszabálysértő horgászat 2 esetben történt, mely ügyben közigazgatási eljárás 
lefolytatására került sor. Rendőri intézkedés igénybe vételére nem került sor. 

• A horgászati és halászati tevékenység a halászati őrök, a rendőrhatóság és a halászati 
hatóság által rendszeres és valamennyi Békés megyei halgazdálkodási vízterületet érint. Az 
ellenőrzéseknek köszönhetően a horgászatot és halászatot folytató személyek 
jogszabálykövető magatartása a jellemző. 

• A rendőrhatóság kezdeményezése által jogosulatlan horgászat és halászat ügyében 
lefolytatott eljárások száma 16 db. 

 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  Az ellenőrzések jól 
működnek, a megközelíthetetlen folyószakaszok esetén a motoros csónakból végzett ellenőrzés 
eredményessége jobb. A halászati hatóság vízen végrehajtott ellenőrzése a halászatra jogosult 
halászati őreivel közösen történik. A jövőben továbbra is tervezzük a rendőrhatósággal közös vízen 
végrehajtott ellenőrzés lefolytatását is.  
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A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 13. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság/Földművelésügyi Osztály 
• Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  1/0 db. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• A társas vadászatok megtartása során a vadászat rendjének betartására irányuló hatósági 
ellenőrzés az 1996. évi LV. törvény előírásai szerint.  

• Az ellenőrzött ügyfelek a Békés megyei vadászatra jogosultak és a társas vadászaton 
megjelent vadászok. 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  Az ellenőrzések lefolytatása 
során előzetesen szóbeli egyeztetés követően a rendőrhatóság a vadásztársasági tagi vadászatokat 
ellenőrizte a vadászati hatóság a külföldi bérvadászatok ellenőrzését tette meg, mely elsősorban 
hétköznapi időpontokban történt. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  A rendőrhatóság és a vadászati hatóság 
együttműködése és kapcsolattartása rendszeres. Közös ellenőrzés megtartására nem került sor. A két 
hatóság összehangoltan, de eltérő időpontokban tartotta meg az ellenőrzéseit. 
  
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  

• Az ellenőrzéseket az ellenőrzés alá vont vadászatra jogosult előzetes tájékoztatásának 
mellőzésével hajtottuk végre. Az előzetes tájékoztatás mellőzése az eredményesség 
érdekében történt. A vadászatra jogosultak az ellenőrzések megtarthatósága érdekében 
minden társas vadászatot kötelesek bejelenteni a vadászati hatóság és a rendőrhatóság 
részére egyaránt, így az előzetes tájékoztatás indokolatlan.  Az ellenőrzésről jegyzőkönyv 
felvétele megtörtént. 

• A vadászati hatósági ellenőrzés során jogszabálysértést nem tapasztaltunk. A vadászatra 
jogosultak ellenőrzése a rendőrhatóság által rendszeres és valamennyi Békés megyei 
vadászterületet érint. Az ellenőrzéseknek köszönhetően a vadászatra jogosultak és a 
sportvadászok jogszabálykövető magatartása a jellemző. A rendőrhatóság egy alkalommal 
kezdeményezett közigazgatási eljárást a vadászati hatóságnál elmaradt társas vadászat 
bejelentésének mulasztása miatt. 

• A rendőrhatósággal összevont ellenőrzés előnye a személyekkel, hogy az intézkedés az 
eltérő hatáskörök miatt szélsőséges esetekben eredményesebb lehet, mint az önállóan 
végzett ellenőrzések során. A vadászterületeken feladatot ellátó hivatásos vadászok 
közrendvédelmi személyek is egyben. A hivatásos vadászokkal közösen intézkedő 
rendőrhatóság jogszabály megsértése esetén az ügyet a vadászati hatóság részére 
közigazgatási eljárás lefolytatása céljából átteszi. A rendőrhatóság kezdeményezése által 
lefolytatott jogosulatlan vadászatra vonatkozó eljárás 2015. évben nem volt. 

 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  Az ellenőrzések jól 
működnek, a társas vadászatok ellenőrzése a rendőrkapitányságok illetékességi területein 
rendszeres. A vadászati hatóság is folytatja a társas vadászatok ellenőrzését. A két hatóság 
ellenőrzési tevékenységének ellenőrzésre történő előzetes összehangolása a jövőben szükségtelen, 
mivel jogszabálysértés esetén a hatáskörökre figyelemmel a két hatóság egymást értesíti. A 
különböző jellegű és időpontban történő vadászati ellenőrzés a megye vadászatra jogosultjai által 
megtartásra kerülő társas vadászatok során fokozottabb jelenlétet biztosít. 
 
 
 
 



 19

A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 14. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság/Földművelésügyi Osztály 
• Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága/ 

Járványügyi és Állatvédelmi Osztály 
 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  1/1 db. 
A tervezett fácántelep és vadréce telep ellenőrzése megtörtént.  
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• A zárttéri fácán és vadréce tartás jogszabály szerinti előírásainak betartása, engedélyezett 
tartható mennyiség ellenőrzése.   

• Az ellenőrzött ügyfél a vadászatra jogosult egyesület, Békés megyei vadászatra jogosultak. 
 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  az ellenőrzések lefolytatása a 
szervezeti egységek személyes úton történt egyeztetése alapján történt. Az ellenőrzést az ellenőrzés 
alá vont vadászatra jogosult előzetes tájékoztatása mellett történt. Az ügyfél-tájékoztatást a vadászati 
hatóság tette meg. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv felvétele megtörtént. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  Az állategészségügyi hatóság és a vadászati 
hatóság együttműködése és kapcsolattartása rendszeres. 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  

• A vadászatra jogosult által folytatott fácánnevelés szabályos volt. Az engedélyében szereplő 
mennyiségtől nem tért el. A vonatkozó állategészségügyi előírásokat betartotta. 

• Jelen ellenőrzés mellett a két hatóság (szervezeti egység) általánosan együttműködik 
egymással. A vadászati hatóság által kiadott fácán- és vadréce-kihelyezési engedélyek az 
állategészségügyi hatósággal egyeztetett módon történtek. A vadászatra jogosultak a fácán 
és vadréce állategészségügyi igazolásainak beküldési kötelezettségüknek eleget tettek. A 
vadászati hatóság az állategészségügyi hatóság részére 72 esetben végezte el a fácán és 
vadréce kihelyezések adminisztratív ellenőrzését.       

• Az állategészségügyi hatósággal történő összevont ellenőrzések előnye, hogy eltérő 
szakterületeken (szakágakban) feladatot ellátó felügyelők közös munkavégzése a hatáskörök 
és szakmai ismeretek figyelembevételével eredményesebb és az ügyintézés gyorsabb. A 
vadászatra jogosultak által folytatott apróvad-nevelés és vadászterületre történő kihelyezés 
állategészségügyi és vadegészségügyi szempontok szerint történhet.  

 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  Az ellenőrzések jól 
működnek, a feladatellátás során a jövőben indokolt lenne a közös ellenőrzések számának bővítése. 
Az ellenőrző hatóságok közös jelenléte megfelelően hatékony ellenőrzéseket tesz lehetővé. 
 
 
A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 15. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság/Földművelésügyi Osztály 
• Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága/ 

Járványügyi és Állatvédelmi Osztály 
 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  1/3 db. 
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Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 
• a vadászatra jogosultak mezei nyúl exportja céljából történő befogása, valamint az 

állategészségügyi előírások betartása; 
• az ellenőrzött ügyfél a vadászatra jogosult, valamint a vadkereskedő iroda. 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  a közös ellenőrzések a 
szervezeti egységek személyes úton történt egyeztetése alapján kerültek lefolytatásra. Az ellenőrzést 
az ellenőrzés alá vont vadászatra jogosult előzetes tájékoztatása mellett történt. Az ügyfél-
tájékoztatást a vadászati hatóság tette meg. Az ellenőrzésről feljegyzés készült. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  Az állategészségügyi hatóság és a vadászati 
hatóság együttműködése és kapcsolattartása rendszeres. 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  

• az ellenőrzés a vadászatra jogosultak által tartott élővad befogásra/majd a zárttéri tartására 
vonatkozó állategészségügyi előírások betartására vonatkozott; 

• a vadászatra jogosultak által befogott mezei nyúl export kereskedelmének ellenőrzése 
állategészségügyi, állatjóléti és vadászati hasznosítási szempontból indokolt. A mezei nyúl 
export ellenőrzése során a törzsállomány védelme, a vadkereskedelmi előírások betartás 
érdekében a hatáskörök figyelembe vételével az összehangolt hatósági munkavégzés 
indokolt. 

 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  - 
 
 
A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 16. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság/Földművelésügyi Osztály 
• Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága/ 

Járványügyi és Állatvédelmi Osztály  
 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  1/1 db. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• hal és vadhús felhasználás ellenőrzése; 
• a vadászatra jogosultak, halgazdálkodási jogosultak, halászok, kereskedők.  

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  a közös ellenőrzés a 
szervezeti egységek személyes úton történt egyeztetése alapján kerültek lefolytatásra. Az ellenőrzést 
az ellenőrzés alá vont halászvadászatra jogosult előzetes tájékoztatása mellett történt. Az ügyfél-
tájékoztatást a vadászati hatóság tette meg. Az ellenőrzésről feljegyzés készült. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  Az állategészségügyi hatóság és a vadászati 
hatóság együttműködése és kapcsolattartása rendszeres. 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:  

• Az ellenőrzés a vadhúskezelés adminisztratív előírásainak betartására vonatkozott.  
• A vadászatra jogosultak elejtett vad és a vadhúsvizsgálat adminisztrációja lehetővé teszi a 

kereskedelmi forgalomba, illetve közfogyasztásra kerülő élelmiszer nyomonkövethetőségét. 
Az ellenőrzés során jogszabálysértés megállapítására nem került sor. A jogszabálykövetés 
ezen a területen megfelelő. 

  
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  - 
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A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 17. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az eljárás megindításának napja:  2015. március 9. 
 
A hatósági ellen őrzés id őpontja:  2015. április 9. 14: 00-15:00 között 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró szervezeti egységek, ha tóságok 
megnevezése :  

• Gyulai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala, 
• Gyulai Járási Hivatal Hatósági Osztály. 
 

Az összevont ellen őrzések tervezet, és ténylegesen megtartott száma : 1 db. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek, és ügyfelek típusa:  állatvédelem, 
állatmenhely ellenőrzés. 
 
A közösen eljáró ellen őrző szervezeti egységek, hatóságok együttm űködésének módja:   
Közös helyszíni szemle, melynek során egy jegyzőkönyv készült, amit mindkét hatóság az eljárás 
során eredményesen felhasznál. Az ellenőrzési témakörökben megjelölt kérdések listájának kitöltése. 
 
Az együttm űködésre történ ő utalás:   
Helyszíni szemléről való értesítésről szóló végzésben az Állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 
334/2006. (XII.23.) kormányrendelet 1.§ 1) bekezdése, valamint a 4) bekezdés szerint. 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:   
A hatóságok egymás között a szakmai kérdéseket megtárgyalják, az ügyfélnek elég csak az egyik 
hatósághoz pótolni a hiányosságokat és a két hatóság továbbítja a másik hatóság részére. 
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságára tett javaslatok : nincs, mert az összevont ellenőrzés 
hatékony. 
 
 
A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 18. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:   
2015. január 1. – 2015. december 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztálya 

• Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője – általános építésügyi hatóság 
• Békés Város Jegyzője – általános építésügyi hatóság 
• Szeghalom Város Jegyzője – általános építésügyi hatóság 
• Békés Megyei Mérnöki Kamara 
• Békés Megyei Építész Kamara 
• Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
• Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége 
• Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 

 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:   
Tárgyi ellenőrzési időszakra 10 helyszínre volt összevont ellenőrzés tervezve, a társhatóságokkal való 
jó együttműködés alapján 11 helyszínen valósult meg az összevont ellenőrzés. 
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Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek típusa és ügyfelek k öre: 
• tevékenységek: a Békéscsabai Járási Hivatalnak, mint építésfelügyeleti hatóságnak a 

Békéscsabai járás, Békési járás, Szeghalmi járás illetékességi területén az építési kivitelezési 
tevékenységek végzésének ellenőrzése az új építésű építményeknél, a meglévő építmények 
átalakításánál, a meglévő építmények bővítésénél;  

• ellenőrzés alá vont ügyfelek: az építési beruházások építtetői, további egyéb résztvevői mint 
vállalkozó kivitelezők, felelős műszaki vezetők, építési műszaki ellenőrök, kiviteli terv készítői. 

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  a társhatóságokkal való 
együttműködés szóbeli megállapodásokon alapul, az ellenőrzések szóbeli egyeztetés alapján 
kerülnek kitűzésre. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  - 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k:   
A közös munka során területileg illetékes társhatóságok az eltérő hatáskörük alapján hatósági 
ellenőrzés vizsgálati szempontjait kiegészítették a saját (jogszabályon alapuló) szakmai 
szempontrendszerükkel és ezáltal átfogóbb, komplexebb ellenőrzés valósulhatott meg. Az 
ellenőrzések időpontja az építőipari beruházás olyan készültségi fokában kerültek kitűzésre, hogy az 
az ellenőrzésbe bevont hatóság, szervezet is saját szempontrendszere szerint is vizsgálni tudja a 
tevékenységet, és a kivitelezés megvalósításában résztvevők szélesebb körét. 
Az ügyfelek számára pozitív volt, hogy az összevont ellenőrzés következtében kevesebb alkalommal 
kellett egyedi hatósági ellenőrzés alá vetni magukat. Az ellenőrzésben résztvevőhatóságok, szervek, a 
beruházáshoz kapcsolódó szakmai elvárásaikról összefüggéseiben is tájékoztatni tudták az 
ügyfeleket. 
A hatóságok számára a közös ellenőrzések megtartása a szakmai tapasztalatcserén túl, 
költséghatékonyabb megvalósítást is eredményezett. 
 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok: - 
 
 
A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 19. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2015. január hó 1. – 2015. december hó 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Építésügyi Osztálya 
• Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
• Békés Megyei Mérnöki Kamara 
• Békés Megyei Építész Kamara 
• Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
• Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztálya  
• Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya  
• Gyulai Polgármesteri Hivatal Építéshatósága 
• Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal Építéshatósága 

Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:   
• Tervezett: 12 db; 
• Ténylegesen megtartott: 16 db. 
2015-re a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Békés Megyei Mérnöki Kamarával, a 
Békés Megyei Építész Kamarával, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a BÉMKH 
Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi valamint a Szarvasi Járási Hivatal 
Építésügyi Osztályával terveztünk közös ellenőrzéseket. Tekintettel arra, hogy az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 61. § (2) bekezdése szerint: „Az építésfelügyeleti 



 23

hatóság szükség esetén, de évente legalább két alkalommal az építésügyi hatósággal (ideértve a 
sajátos építményfajták szerinti hatóságokat is), más illetékességi területen működő 
építésfelügyeleti hatósággal, az illetékes területi építész-, illetve mérnöki kamara, területi 
kereskedelmi és iparkamara, vagy más - ellenőrzésre jogosult - hatósággal vagy szervezettel 
közös ellenőrzés végzését kezdeményezi.”, szükségesnek tartottam bevonni a közös 
ellenőrzésekbe a Gyulai Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályát, valamint a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal Építéshatóságát is. Egy-egy ellenőrzésen esetenként több 
társhatóság is részt vett. 

Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa:  
• Tevékenységek: Építési engedéllyel rendelkező építmények építőipari kivitelezési 

tevékenységének ellenőrzése (az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők megfelelő 
jogosultságának, regisztrációja meglétének ellenőrzése, a jogerős építésügyi hatósági 
engedélynek, a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 
dokumentációnak, illetve a kivitelezési dokumentációnak megfelelő építkezés, illetve a szakmai 
és biztonsági előírások megtartásának ellenőrzése, az építési napló jogszabályszerű vezetése, 
az építési termékek beépítésére vonatkozó jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok 
megtartása, kivitelezési szerződésre vonatkozó előírások teljesítésének ellenőrzése) 

• Ügyfelek: magánszemélyek, társaságok, önkormányzatok, mint építtetők; egyéni vállalkozások, 
részben kis- és középvállalkozások, mint tervezők, kivitelezők, felelős műszaki vezetők és 
műszaki ellenőrök. 

A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja: az Építésügyi Osztály e-mail-
en keresztül megküldött szemleértesítője és egyeztetés alapján. 

Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  
Az összevont ellenőrzés levezetője az Építésügyi Osztály építésfelügyelője. Az ellenőrzés során 
közreműködő hatóságok a hatáskörükbe tartózó esetekben nyilatkozatot, észrevételt tettek, amely 
az eljárás során készített jegyzőkönyvben rögzítésre került. 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k: 

A tapasztalt hiányosságok leginkább az elektronikus építési naplóval kapcsolatosak. Általában nem 
kerültek feltöltésre a biztonsági és egészségvédelmi tervek, árazatlan költségvetési kiírások, a 
jogerős építési engedély határozatok, a záradékolt építési engedély tervek, vagy az egyes 
kivitelezésben résztvevők adatai. A hiányzó adatok pótlólagosan feltöltésre kerültek az e-naplóba. A 
közös ellenőrzések során súlyosabb, szankcionálandó hiányosságokat nem tapasztaltunk. 

 
Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  - 
 
 
A 2015. évi összevont ellen őrzési terv 20. pontjában meghatározott ellen őrzés 
végrehajtásáról szóló jelentés  
 
Az ellen őrzési id őszak megjelölése:  2015. január hó 1. – 2015. december hó 31. 
 
Az összevont ellen őrzések során közösen eljáró ellen őrző hatóságok megnevezése: 
Tervezett: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya 
• Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Építésügyi Osztálya 
• Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztálya 
• Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 
• Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 
• Szarvasi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
• Orosházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
• Békés Megyei Mérnöki Kamara 
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• Békés Megyei Építész Kamara 
• Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 
Megvalósult 1. sz. ellen őrzés: 
Kárai Transz Kft. (5900 Orosháza, Szent István utca 104. 7144. hrsz.) 2015. május 27. napján: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Építésügyi Osztálya 
• Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztálya 
• Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 
• Orosháza Város Jegyzője 
• Békés Megyei Mérnöki Kamara 
• Békés Megyei Építész Kamara 

 
Meghívott, de az eljáráson részt nem vett hatóság: 

• Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
 
Megvalósult 2. sz. ellen őrzés: 
Turul Cip ő Ipari Kft. ( 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 2. 3741/45. hrsz.) 2015. július 2. napján: 

• Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztálya 

• Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 
• Gyomaendrőd Város Önkormányzat Jegyzője  

 
Meghívott, de az eljáráson részt nem vett hatóságok: 

• Békés Megyei Építész Kamara  
• Békés Megyei Mérnöki Kamara 
• Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
• Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Építésügyi Osztálya 

 
A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya illetékességi területe a 
Szarvasi-, az Orosházi- és a Gyomaendrődi Járás illetékességi területére terjed ki. A 2015. évi 
összevont ellenőrzési tervben az összevont ellenőrzési eljárások helyszíneként a Szarvasi- és az 
Orosházi járás illetékességi területe került meghatározásra. 
Az összevont ellenőrzések helyszíneit a ténylegesen folyamatban lévő kivitelezések helyszíneinek, 
azok készültségi fokának és típusának függvényében lehet csak meghatározni. Az összevont 
eljárásokban a fentiek ismeretében más és más területileg illetékes társhatóság működik közre. 
Az ellenőrzési tervben meghatározott időpontokban a tervezett helyszíneken nem volt összevont 
ellenőrzés megtartására alkalmas, folyamatban lévő építőipari kivitelezés, ezért az ellenőrzési tervben 
tervezett számú összevont ellenőrzés a megnyitott elektronikus építési naplók alapján kiválasztott 
helyszíneken és a társhatóságokkal előzetesen egyeztetett időpontban került megtartásra, amely 
ügyekben a fentiekben felsorolt közösen eljáró hatóságok vettek részt. 
 
Az összevont ellen őrzések tervezett és ténylegesen megtartott száma:  2/2 alkalom. 
 
Az összevont ellen őrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: 

• Tevékenységek: Építési engedéllyel rendelkező építmények építőipari kivitelezési 
tevékenységének ellenőrzése (az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők megfelelő 
jogosultságának, regisztrációja meglétének ellenőrzése, a jogerős építésügyi hatósági 
engedélynek, a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 
dokumentációnak, illetve a kivitelezési dokumentációnak megfelelő építkezés, illetve a 
szakmai és biztonsági előírások megtartásának ellenőrzése, az építési napló 
jogszabályszerű vezetése, az építési termékek beépítésére vonatkozó jogszabályok, 
szabványok és szakmai szabályok megtartása, kivitelezési szerződésre vonatkozó előírások 
teljesítésének ellenőrzése) 
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• Ügyfelek: Az összevont ellenőrzések során az építtetők mindkét esetben gazdasági 
társaságok, a kivitelezési tevékenységek végzői részben egyéni vállalkozások, részben kis- és 
középvállalkozások voltak.  

 
A közösen eljáró ellen őrző hatóságok együttm űködésének módja:  előzetes egyeztetést 
követően, helyszíni ellenőrzés megtartását kiíró végzéssel kerülnek értesítésre. 
 
Az együttm űködési megállapodásra történ ő utalás:  az összevont ellenőrzés levezetője (gesztori 
feladatokat ellátó szervezeti egysége) a Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala 
Építésügyi Osztályának építésfelügyelője. Az ellenőrzés során közreműködő hatóságok a 
hatáskörükbe tartózó esetekben nyilatkozatot, észrevételt tettek, amely az eljárás során készített 
jegyzőkönyvben rögzítésre került. 
 
Az éves összevont ellen őrzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalato k: 

• Az első ellenőrzés során a hiányzó teljesítmény-nyilatkozatok, tanúsítványok feltöltését, az 
elektronikus építési napló hiányosságait pótoltattuk. Az előírt hiányosságokat a kötelezett 
meghatározott határidőre pótolta. 

• A második ellenőrzés esetében szintén az egyik kivitelező felelős műszaki vezetőjének 
adatainak, a szükséges teljesítmény nyilatkozatok, tanúsítványok feltöltését pótoltattuk, 
továbbá az építési napló vezetésének hiányosságainak pótlását írtuk elő. 
Az előírt hiányosságokat a kötelezettek meghatározott határidőre pótolták.  
 

Az összevont ellen őrzések hatékonyságának növelésére tett javaslatok:  - 


