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Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés 

a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala 

2020. évi hatósági ellenőrzési tevékenységéről 

             A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.) Kormányrendelet 29. § (3) bekezdése alapján a Nógrád 

Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala (továbbiakban: Járási Hivatal) a 2020. évi 

hatósági ellenőrzések lefolytatását az alábbiakban összegzi: 

 

1. Az NMKH Pásztói Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya által 

lefolytatott népegészségügyi hatáskört érintő a nemdohányzók védelmére 

vonatkozó egyes szabályok betartásával összefüggő feladatok 2020. évi 

hatósági ellenőrzése 

 

Az ellenőrzéseket az osztálya folytatta le 2020. évben a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.) 
Korm. rendelet 4. számú mellékletének 6. pontja alapján.  
 
Az ellenőrzés célja: 
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alábbi pontjainak ellenőrzése: 

- dohánytermékek – beleértve az elektronikus cigarettát, valamint a dohányzást imitáló 
elektronikus eszközt is - fogyasztására vonatkozó tilalmak, valamint kötelezettségek 
megszegése, 

- a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeken, 
helyiségekben, közterületeken a feliratok, jelzések hiánya, 

- a nemdohányzó intézményekben a feliratok, jelzések hiánya. 
 
Az ellenőrzött terület a  Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatal illetékességi 
területe. 
Az ellenőrzés időszaka: 2020. január 1. – 2020. december 31. 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 2020. június 18. napi 
hatálytalanná válásáig, valamint a veszélyhelyzet ismételt kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelet fennállása miatt helyszíni ellenőrzésekre nem került sor. 
 
Fentiek alapján az ellenőrzési időszakban 2 közforgalmú intézmény ellenőrzése történt meg.  
Érintett település: Pásztó 
Az ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyv készült. 
 
Az ellenőrzés lefolytatása során jogsértés megállapítására nem került sor, az ellenőrzött 
intézmények minden esetben a jogszabályi előírásokat betartva működtek. A hatósági 
ellenőrzésről szóló jelentés az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. 
törvény 98 -102.§.-a alapján készült. 
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2. Az NMKH Pásztói Járási Hivatal Kormányablak Osztálya által lefolytatott egyéni 

vállalkozói tevékenység hatósági ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni 
vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása.  
Az egyéni vállalkozói tevékenység 2020. évi hatósági ellenőrzését a Pásztói Járási Hivatal 
illetékességi területére vonatkozóan, az  egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 
2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evectv.)   3/A. §-a és 19/A §-a alapján, illetve  az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 98. – 101. §  alapján 
elvégezte. 
 
Az ellenőrzést végző a hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizte, hogy az ellenőrzési tervnek 
megfelelően, a Járási Hivatal illetékességi területén az egyéni vállalkozói tevékenységet 
létesítő, módosító, szünetelést követően folytató egyéni vállalkozó, az egyéni vállalkozói 
tevékenység folytatása során betartja-e a működésre vonatkozó jogszabályokban foglaltakat, 
különös tekintettel az Evectv. 15.§ - 16.§-ban foglaltakra (pl. bejelentés, képesítéshez kötött 
tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelmények 
teljesülése). 
 
Az Evectv. 2020. január 1-jétől hatályos módosítása alapján ettől az időponttól nem volt 
lehetőség az u. 30 napos ellenőrzések lefolytatására.  
 
Az ellenőrzés időszaka: az ellenőrzés  2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő 
időszakban folyamatosan zajlott. 
 
Az ellenőrzés kiemelt szakterülete:  

662101 Biztosítási kockázat értékelés, kárszakértés 
662201 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység 
662901 Biztosítási állomány kezelése, adminisztrációja 
662902 Biztosítási szaktanácsadás 
702202 Pénzügyi, társadalombiztosítási és marketing üzletviteli tanácsadás 
661901 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység m.n.s. 
493101 Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás  
493201 Taxis személyszállítás 
493203 Személygépkocsival nem menetrendszerű személyszállításként végzett taxis  
gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes    közúti közlekedési szolgáltató részére  
493901 Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás 
493903 Nem menetrendszerű közúti távolsági személyszállítás 
493906 Autóbusszal nem menetrendszerű személyszállításként végzett gpjárművezetői 
szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére 
493907 Autóbusszal nem menetrendszerű személyszállításként végzett gépjárművezetői 
szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére 
493908 Személygépkocsival nem menetrendszerű személyszállításként végzett 
személygépkocsis személyszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti 
közlekedési szolgáltató részére 
 
 
 Ellenőrzést végezte: Istenes-Galcsó Edit kormányablak szakügyintéző 
 
Az ellenőrzések száma és az ellenőrzések eredménye: 
 
Az ellenőrzési terv alapján 113 db ellenőrzés valósult meg.  
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Ebből: 

 42 esetben a járási hivatal rendelkezésére álló adatok alapján (korábban lefolytatott 
eljárás(ok) során megküldött iratok/adatok nem változtak; TAKARNET használat) az 
ellenőrzés lezárható volt.  

 16 ellenőrzés esetében az egyéni vállalkozó megszüntette azon tevékenységi 
körét(ei), amelyet nem gyakorolt vagy a kapcsolódó követelményeknek nem tudott 
eleget tenni, ezt követően az ellenőrzés lezárásra került; 

 48 esetben az egyéni vállalkozó benyújtotta az ellenőrzéshez szükséges iratokat és 
az ellenőrző hatóság le tudta zárni az ellenőrzést; 

 2 esetben az egyéni vállalkozó megszüntette vállalkozását; 

 4 esetben az eljárás megszüntetésére került sor, 

 1 ellenőrzés eredményeképpen az  Evectv. 19.§ (3) bekezdése alapján tevékenység 
folytatásának megtiltására került sor.  

 
Az ellenőrzés során a Járási Hivatal részére megküldendő dokumentumokat, beadványokat 
az e-Papír szolgáltatás igénybevételével küldték meg az egyéni vállalkozók. 
 
A hatósági ellenőrzési során a hatósági ellenőrzésről és annak során tett megállapításokról, 
az egyéni vállalkozó által tett nyilatkozatról az ellenőrzés lezárásáról feljegyzés készült, mely 
elektronikusan megküldésre került az egyéni vállalkozó részére is.  
 
Az ellenőrzés megállapításai:  
 
Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy az egyéni vállalkozók többsége 
közreműködő az ellenőrzések lefolytatásában, az eljárások során feltárt hiányosságokat  az 
előírt határidő alatt teljesítették. Az ellenőrzött egyéni vállalkozók zöme megfelelt a 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak.   
Az ellenőrzés során a rendelkezési nyilvántartás ellenőrzése minden esetben megtörtént.  
 
Az ellenőrzések 2020. december 31-i határidőre befejezésre kerültek. 
 

3. Az NMKH Pásztói Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések 

 

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 2020. évre vonatkozó hatósági 
ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket elvégezte. Így élelmiszerhigiéniai, 
állategészségügyi és takarmány-ellenőrzési szakterület vonatkozásában hajtotta végre 
ellenőrzéseit.  
 
Az osztály 2020. évben 11 db Kölcsönös Megfeleltetés keretében végzett hatósági 
ellenőrzést  (KM) és 15 db ENAR ellenőrzést hajtott végre.  
 
 
Összesen 317 db hatósági ellenőrzés valósult meg, melyek a következők voltak: 

 takarmány előállítás, vagy forgalmazás: 11 db, 

 kistermelői élelmiszer-előállítás és forgalmazás: 74 db, 

 engedélyköteles élelmiszer-előállítás: 12 db, 

 bejelentés köteles élelmiszer-előállítás: 13 db, 

 élelmiszerforgalmazás: 124 db, 

 vendéglátás, közétkeztetés: 82 db, 

 első magyarországi tárolás helyen bejelentés köteles élelmiszer-előállítás: 1 db. 
 
A terv szerinti ellenőrzéseken kívül az ügyfél kérelmére és a bejelentés köteles kereskedelmi 
tevékenységek belejelentése alapján indult eljárás során történt ellenőrzés.  
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A NÉBIH „zöld szám” bejelentő vonalára, valamint a hivatalhoz közvetlenül érkező lakossági 
közérdekű bejelentést és panaszt is kivizsgálásra került, ami összesen 17 db volt az elmúlt 
évben. 
 
A Covid 19 járványhelyzet miatt elrendelt védelmi intézkedések nagyban befolyásolták a 
vendéglátó-ipari egységek évközbeni működését. 
 
Az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy a legtöbb problémát a foglalkozás-
egészségügyi alkalmasságot bizonyító érvényes egészségügyi könyv hiánya jelentette. 
Az ellenőrzések következtében a hatóság 9 esetben összesen 740 000 Ft összegű bírságot 
szabott ki. 
 
Az élelmiszer monitoring vizsgálatok háromhavonta történnek. A meghatározott monitoring 
minták megfeleltek az előírásoknak, így szankciót nem kellett kiróni a 2020. évben.  
 

Pásztó, 2021. január 22. 

 

                                                                                            Zsiga Tamás  

                                                                                            hivatalvezető 

 

 

Az ellenőrzési jelentés a Nógrád Megyei Kormányhivatal hivatalos honlapján közzé kell 

tenni, valamint a Pásztói Járási Hivatal Kormányablak Osztályán megtekinthető. 


		2021-02-05T08:55:50+0100
	Nógrád Megyei Kormányhivatal




