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Kormányablak Osztály 

 

 

A járási hivatal vezetője az illetékességi területén székhellyel rendelkező, 2021. január 1. 

napja előtt alapított és ma is működő egyéni vállalkozókkal kapcsolatban éves ellenőrzési 

tervet készít, és eszerint hatósági ellenőrzést folytat le.  

 

Az ellenőrzés az egyéni vállalkozó működésének törvényességére terjed ki.  

 

Az ellenőrzési terv összeállításánál kiemelt szempontként szerepelt azon egyéni vállalkozók 

ellenőrzése, akik közúti áruszállítással és költöztetéssel kapcsolatos tevékenységet folytatnak. 

 

A kormányablak elektronikus úton ellenőrzi az egyéni vállalkozókat. Az ellenőrzés kiterjed az 

egyéni vállalkozó által folytatott szabályozott szakma esetén a szakképzési követelmény 

teljesülésének az ellenőrzésére, illetve a szükséges engedélyek, bejelentések, szerződések 

meglétének vizsgálatára is.  

 

 2021. évben az ellenőrzés során a 2021. január 1. napja előtt alapított és ma is működő 

egyéni vállalkozók közül a 494101 Közúti teherszállítás , 494102 Szekérfuvarozás, 494104 

Autómentés rakfelülettel rendelkező járművel , 494106 Személygépkocsival végzett 

kisteherszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató 

részére, 494107 Személygépkocsival végzett kisteherszállító gépjárművezetői szolgáltatás 

nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére, 494108 Tehergépjárművel végzett 

teherszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére, 

494109  Tehergépjárművel végzett teherszállító gépjárművezetői szolgáltatás nem 

engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére tevékenységet végző egyéni vállalkozói 

kört tartjuk szükségesnek ellenőrizni. 

 

Az illetékességi területen belül valamennyi településen szükségesnek látjuk a fent 

meghatározott vállalkozói réteget ellenőrizni.  

 

Az ellenőrzés eredményének megfelelően döntünk a szükséges intézkedések megtételéről. 



 
Balassagyarmati Járási Hivatal 

2660 Balassagyarmat, Ady Endre u. 2., Tel: (35)795-001, Fax: (35)795-030,  
e-mail: titkarsag.balassagyarmat@nograd.gov.hu 

 

 

 

Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

 
Az ellenőrzés tárgya: A szociális igazgatásról és szociális ellátásárokról szóló 1993. évi III. törvény 

5. § (1) bekezdése alapján az ápolási díjra jogosultak ellenőrzése 

 

 

Ellenőrzési időszak: 2021. 01. 01. – 2021. 12. 31.  

 

Ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés keretében környezettanulmány készítése 

 

Ellenőrzések ütemezése: 2021. III. negyedév 

 

a./ Balassagyarmat (3 fő) 

b./ Csitár (1 fő) 

c./ Becske (1 fő) 

d./ Ipolyvece (1 fő) 

e./ Cserháthaláp (1 fő) 

 

Ellenőrzés szempontrendszere: az ápoló ápolási díjra való jogosultsága fennáll – e, az ápoló az ápolási 

tevékenységet ellátja – e.  

 

 

 

 

Népegészségügyi Osztály 

 

A Népegészségügyi Osztály ellenőrzési tervét a Nemzeti Népegészségügyi Központ adja ki. 

 

 

 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály a NÉBIH által kiadott ellenőrzési terv 

alapján végzi hatósági ellenőrzési feladatait.  

 

 

 

 

 

Balassagyarmat, 2021. január 14. 

 
 
 
         dr. Szabó Ágnes 
         hivatalvezető  
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