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I. földművelésügyi szakterület 1. 

 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

Termeléshez kötött gyümölcstermesztés támogatása, a Földművelésügyi Miniszter rendeletéhez köthető extenzív 

és intenzív gyümölcstermesztés jogalapi feltételeinek helyszíni ellenőrzése; tárgyévben minimum 20 darab. 

 

Az ellenőrzés jogalapja:  

A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. FM rendelet. 

  

Az ellenőrzés formája: 

Helyszíni ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés ideje:  

 2021. május 01. - 2021. augusztus 31. 

 

Az ellenőrzés helyszíne:  

A termeléshez kötött gyümölcstámogatást igénylő gyümölcsösének helyszíne 

 

Az ellenőrzést végzi: 

Földművelésügyi szakügyintéző 

 

 

I. földművelésügyi szakterület 2. 

 

 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

Gyümölcsültetvények telepítésének, meglévő ültetvények nyilvántartásba vételével kapcsolatos helyszíni 

ellenőrzések; tárgyévben minimum 20 darab. 

 

Az ellenőrzés jogalapja:  

A Termőföld védelméről szóló törvény gyümölcsültetvény – kataszter vezetésével kapcsolatos eljárás 2007. évi 

CXXIX törvény. 

  

Az ellenőrzés formája: 

Helyszíni ellenőrzés 

Ügyiratszám: NO/FMO/01701-2/2020 

Ügyintéző: Tácsik Boldizsár 

Elérhetőségi: tacsik.boldizsar@nograd.gov.hu 

            +3632521502 

Tárgy: 2021. évi hatósági ellenőrzési 
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Az ellenőrzés ideje:  

 2021. január 01. - 2021. december 31. 

 

 

Az ellenőrzés helyszíne:  

A gyümölcsültetvény helyrajzi szám szerinti pontja 

 

Az ellenőrzést végzi: 

Földművelésügyi szakügyintéző 

 

 

I. földművelésügyi szakterület 3. 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

Mezőgazdasági káresemények bekövetkeztének igazolása kapacitástól függően, szükség szerint; tárgyévben 

minimum 150 darab. 

 

Az ellenőrzés jogalapja:  

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. CLXVIII. 

törvény, illetve a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI.25.) FM rendelet. 

 

Az ellenőrzés formája: 

Helyszíni ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés helye:  

A kárbejelentésben szereplő mezőgazdasági területek, megyei illetőséggel 

 

Az ellenőrzés ideje:  

Kárenyhítési év 2020. november 01. – 2021. október 30. 

 

Az ellenőrzést végzi: 

Földművelésügyi szakügyintéző 

 

 

 

 

 

 

I. földművelésügyi szakterület 4. 

 

 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

Vis maior események helyszíni ellenőrzése kapacitástól függően, szükség szerint, de tárgyévben minimum 5 

darab. 

Gazdálkodók által elektronikus úton bejelentett vis maior események bekövetkeztének igazolása. 

 

Az ellenőrzés jogalapja:  

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból 

finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén 
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alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII.23.) MvM rendelet, a az elháríthatatlan külső ok (vis 

maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 94/2015. (XII.23.) FM rendelet és a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII.23.) 

Korm.rendelet. 

 

Az ellenőrzés formája: 

Helyszíni ellenőrzés  

 

Az ellenőrzés helye:  

A vis maior bejelentésben szereplő mezőgazdasági területek, megyei illetőséggel 

 

 

Az ellenőrzés ideje:  

2021. január 01. – 2021. december 31. 

 

Az ellenőrzést végzi: 

Földművelésügyi szakügyintéző 

 

I. földművelésügyi szakterület 5. 

 

 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

Kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének és fogalomba hozatalának ellenőrzése kapacitástól 

függően szükség szerint. 

Ipari - , étkezési -, díszítőmák , kender termesztésének és forgalomba hozatalának helyszíni ellenőrzése. 

 

Az ellenőrzés jogalapja:  

A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről 

szóló 162/2003. (X.16.) Korm.rendelet. 

 

Az ellenőrzés formája: 

Helyszíni ellenőrzés  

 

Az ellenőrzés helye:  

Bejelentett mezőgazdasági terület, forgalmazás helyén történő helyszíni ellenőrzés (piacok) 

 

Az ellenőrzés ideje:  

2021. január 01. – 2021. december 31. tárgyévben minimum 3 darab. 

 

Az ellenőrzést végzi: 

Földművelésügyi szakügyintéző, élelmiszerbiztonsági szakügyintéző 

 

 

 

 

I. földművelésügyi szakterület 6. 

 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

Őstermelői igazolványok jogszerű használatának ellenőrzése. 
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Az ellenőrzés jogalapja:  

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII.28.) Korm.rendelet, illetve a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény. 

 

Az ellenőrzés formája: 

Helyszíni ellenőrzés  

 

Az ellenőrzés helye:  

Az őstermelő telephelye, illetve az őstermelő által előállított termék értékesítési helyszíne 

 

Az ellenőrzés ideje:  

2021. január 01. – 2021. december 31., tárgyévben minimum 30 darab. 

 

Az ellenőrzést végzi: 

Földművelésügyi szakügyintéző, NÉBIH  

 

 

 

II. Vadászati szakterület 

 

 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

Társas vadászatok ellenőrzése kapacitástól függően, eseti jelleggel, de tárgyévben minimum 5 darab. 

 

Az ellenőrzés jogalapja:  

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény. 

 

Az ellenőrzés formája: 

Helyszíni ellenőrzés  

 

Az ellenőrzés helye:  

Nógrád megyei vadászatra jogosultak társas vadászat bejelentései alapján 

 

Az ellenőrzés ideje:  

2021. január 01. – 2021. december 31. 

 

Az ellenőrzést végzi: 

Vadászati szakügyintéző 

 

 

III. Halgazdálkodási szakterület 1. 

 

 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

Halkihelyezés ellenőrzése kapacitástól függően, eseti jelleggel, de tárgyévben minimum 10 darab. 

 

Az ellenőrzés jogalapja:  

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

 

Az ellenőrzés formája: 
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Helyszíni ellenőrzés  

 

Az ellenőrzés helye:  

Halgazdálkodásra jogosultak bejelentése alapján, halgazdálkodási vízterületeken 

 

Az ellenőrzés ideje:  

2020. január 01. – 2020. december 31. 

 

Az ellenőrzést végzi: 

Halgazdálkodási szakügyintéző 

 

 

 

III. Halgazdálkodási szakterület 2. 

 

 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

Horgászversenyek ellenőrzése kapacitástól függően, eseti jelleggel, de tárgyévben minimum 3 darab. 

 

Az ellenőrzés jogalapja:  

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

 

Az ellenőrzés formája: 

Helyszíni ellenőrzés  

 

Az ellenőrzés helye:  

Halgazdálkodásra jogosultak bejelentése alapján, halgazdálkodási vízterületeken 

 

Az ellenőrzés ideje:  

2020. január 01. – 2020. december 31. 

 

Az ellenőrzést végzi: 

Halgazdálkodási szakügyintéző 
 
 

Salgótarján, 2020. december 29. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Készítette: 

 

 

Tácsik Boldizsár 

osztályvezető 

 

 

 

Jóváhagyta: 

 

 

dr. Ispán Eszter 

főosztályvezető 


