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A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PÁSZTÓI JÁRÁSI HIVATALA 

2021. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE 

1. A JÁRÁSI HIVATAL ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ ÜZLETSZERŰ 
TÁRSASHÁZKEZELŐI- ÉS INGATLAN-KEZELŐI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZOLGÁLTATÓK 
ELLENŐRZÉSE 

Az ellenőrzés célja: 

Annak vizsgálata, hogy az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerűen végzett 
ingatlankezelői tevékenység gyakorlásának időtartama alatt annak ellenőrzése, hogy a 
nyilvántartásba vett üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetve ingatlankezelői tevékenység 
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik-e a megfelelő iskolai 
végzettséggel. 

A szolgáltatást nyújtónál a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változás 
ellenőrzése. 

Az ellenőrzési terv általános irányelvei: 

Törvényesség és jogszabályok maradéktalan betartása. 

Ellenőrzési időszak: 

2021. január 1. – 2021. december 31. 

Az ellenőrzésért felelős: 

Hatósági és Gyámügyi Osztály vezetője 

Az ellenőrzést végzi: 

Hatósági és Gyámügyi Osztály kormánytisztviselője 

Ellenőrzések ütemezése: 

Folyamatos 

Az ellenőrzés befejezésének határideje: 

2021. december 31. 

Az ellenőrzés eszköze: 

adatszolgáltatás 
iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés 
hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés 

Az ellenőrzés lezárását követő eljárás: 

Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást, vagy ha a feltárt 
jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását kezdeményezi. 



Az ellenőrzést szabályozó, az ellenőrzéshez kapcsolódó jogszabályok 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 
évi LXXVI. törvény 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

- A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény  

- A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon – értékelő 
és közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 
nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017.(XII.29.) Korm. rendelet 

- A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén 
fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről 
szóló 186/2009.(IX.10) Korm. rendelet 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019.(IV.23.) Kormányrendelet 
 

 
2. A JÁRÁSI HIVATAL ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ TEMETKEZÉSI 
SZOLGÁLTATÓK ELLENŐRZÉSE 

Az ellenőrzéssel érintett ágazat: 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala nyilvántartásában szereplő temetkezési 
szolgáltatók ellenőrzése. 

Az ellenőrzés jogalapja: 

- A temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény), 
- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának álatalános szabályairól szóló 2009. 

évi LXXVI. törvény, 
- A temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) 

Kormányrendelet,  

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019.(IV.23.) Kormányrendelet 

Az ellenőrzés tárgya, célja: 

Annak vizsgálata, hogy a temetkezési szolgáltatások működése során érvényesülnek-e a Törvény, 
valamint a Kormányrendelet előírásai, a jogszabályban előírt kötelezettségek hogy teljesülnek. 
Elsődleges cél a megelőzés, a másodlagos a hibák feltárása, a jogkövetésre való figyelmeztetés, 
illetve a jogkövetés kikényszerítése. 

Ellenőrzés ideje: 

2021. január 1. – 2021. december 31. 

Ellenőrzés formája: 

Helyszíni vizsgálat, iratbekérés. 

Az ellenőrzés helyszíne: 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala nyilvántartásában szereplő temetkezési 
szolgáltatók telephelye, székhelye. 

Az ellenőrzést végző munkaköre: 

A Hatósági és Gyámügyi Osztály kormánytisztviselői 

 

 



3. A JÁRÁSI HIVATAL ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ KÖZFORGALMÚ 
INTÉZMÉNYEK EGYSZERŰSÍTETT HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE A NÉPEGÉSZSÉGÜGY 
TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN 

Az ellenőrzést szabályozó, az ellenőrzéshez kapcsolódó jogszabályok 

- A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLIII. törvény 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény  

- A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 
39/2013. (II.14.) Korm. rendelet 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019.(IV.23.) Kormányrendelet 

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 ellenőrzési terv általános irányelvei: 

Törvényesség és jogszabályok maradéktalan betartása. 

Ellenőrzési időszak: 

2021. január 1. – 2021. december 31. 

Az ellenőrzésért felelős: 

Hatósági és Gyámügyi Osztály vezetője 

Az ellenőrzést végzi: 

Hatósági és Gyámügyi Osztály kormánytisztviselői 

Ellenőrzések ütemezése: 

Folyamatos, illetve az alábbiak szerint: 
Pásztó - 6 közforgalmú intézmény 
Csécse teleülés – 3 közforgalmú intézmény 
Ecseg település - 3 közforgalmú intézmény 
Jobbágyi település -  3 közforgalmú intézmény 
Palotás település - 3 közforgalmú intézmény 
Szarvasgede település - 2 közforgalmú intézmény 
Tar település - 1 közforgalmú intézmény 

Az ellenőrzés befejezésének határideje: 

2021. december 31. 

Az ellenőrzés eszköze: 

Helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés lezárását követő eljárás: 

Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást, vagy ha a feltárt 
jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását kezdeményezi. 

 

 



 

4. EGYÉNI VÁLLALKOZÓK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.) Kormányrendelet 29. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Pénzügyminisztérium által kiadott Országos Éves Ellenőrzési 
Terv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mint szakmai irányító által a 2021. évre meghatározott egyéni 
vállalkozói hatósági ellenőrzésekről figyelemvételével készítette el 2021. évre szóló egyéni vállalkozók 
ellenőrzési tervét.  

Az ellenőrzést végző szerv megnevezése: 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatal (továbbiakban: járási  hivatal) – Kormányablak 
Osztály 

Az ellenőrzés célja:  

Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás 
közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása, 
áttételesen pedig a fogyasztói jogok védelme, továbbá a jogkövető egyéni vállalkozók arányának 
növelése, ezáltal az egyéni vállalkozók pozitív társadalmi megítélésének folyamatos fenntartása. 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény értelmében az egyéni vállalkozó 
a nyilvántartásba olyan tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi 
előírásokat teljesítette. Az egyéni vállalkozó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a tevékenység 
gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem felel meg. 

Az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó 
tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult. 

 

Az ellenőrzés tárgya: 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019.(IV.23.) Kormányrendelet 1. mellékletének 12.3 pontjában meghatározottak alapján: 

Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Cserhátszentiván, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, 
Felsőtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Kutasó, Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, 
Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, Tar, Vanyarc 

települések területén székhellyel rendelkező, az ellenőrzés időpontjában működő, vagy szünetelő 
státuszú egyéni vállalkozók. 

 

Az ellenőrzés szakterülete:  

ÖVTJ kód                         Megnevezés 

021001 - 024003             Erdőgazdálkodás 

452001 - 452008  Gépjárműjavítás-, karbantartás 

383103                 Gépjármű bontása 

551001 - 559007  Szálláshely szolgáltatás 

411001 – 439918            Épületek építése 

A Hatóság elsősorban a tevékenységüket 2019. december 31-én követően elkezdő vállalkozók, 
másodsorban a feltüntetett tevékenységek valamelyikét főtevékenységként folytató vállalkozók esetén 
folytatja le az ellenőrzést. 

 

Ellenőrzési időszak: 

2021. január 1. - 2021. december 31. 

Ellenőrzött időszak: 

2020. január 1. – 2021. december 31. 

 



Az ellenőrzés formája: 

 Adat- és információgyűjtés, 

 iratbetekintés, iratellenőrzés 

figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. § (2) bekezdésében 
foglaltakra. 

 

Az ellenőrzés ütemezése:  

Az ellenőrzés egész évben folyamatos, az ellenőrzéssel érintett egyéni vállalkozók számának, és az 
ellenőrzések elvégzésére kijelölt ügyintéző egyéb feladataira tekintettel. 

Az ellenőrzés módja: 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény rendelkezései szerinti elektronikus kapcsolattartási mód. 

A visszacsatolás módja:  

Az ellenőrzési időszak befejeztével az elvégzett ellenőrzésekről a járási hivatal jelentést készít, melyet 
2022. január 30. napjáig megküld a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mint szakmai irányító részére.  

Jogszabályi háttér: 

 Az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV tv.  3/A. § (2) bekezdésének e) 
pontja, 19/A. § (2) bekezdése, 

 Az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018.(XII.18.) 
Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése, 7-10. §-ai, 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 98 – 101. §, 

  A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019.(IV.23.) Kormányrendelet 3. §, 29. §.               

 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény             

 

 

5 .ÉLELMISZERHIGIÉNIAI SZAKTERÜLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE  

 

Ellenőrzés tárgya: 

 Élelmiszer-vállalkozások tevékenységének, az élelmiszer-előállító, -elosztó, és forgalomba hozó 
létesítmények, a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások 
betartásnak, az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának, 
szállításának és forgalomba hozatalának, illetve az ennek során közreműködő személyekre 
vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartásának ellenőrzése. 

 Az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomon követési, az 
élelmiszer-visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP) 
vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált tisztító- és 
fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, beleértve a rovar- és rágcsálóirtást is, 
felügyelete és ellenőrzése. 

 Szakkérdés vizsgálata és szakhatósági állásfoglalás kiadása élelmiszerhigiéniai és 
élelmiszerbiztonsági szempontból. 

 Az emberi fogyasztásra szánt állatok és az élelmiszereket kísérő bizonyítványok, okiratok 
megfelelőségének ellenőrzése. 

 Kistermelői tevékenység ellenőrzése. 

 Külön engedély köteles termékek forgalmazásának ellenőrzése. 

 Vendéglátó-ipari egységek, engedélyköteles és bejelentés köteles előállítók ellenőrzése. 

 Panasz és közérdekű bejelentések kivizsgálása. 



 

Az ellenőrzés jogalapja: 

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 

- a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) 
FVM rendelet 

- az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, 
illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 

- a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 
(XII.2.) Korm. rendelet 

- a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 
feltételeiről szóló 62/2011.(VI.30.) VM rendelet 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 

- az élelmiszer-vállalkozások működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről 
szóló 28/2017. (V.30.) FM rendelete 

- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 

 

Ellenőrzési időszak:   

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott létesítmény ellenőrzési terv, szükség szerint 
(kérelem, bejelentés, elrendelés) 

Hatósági ellenőrzések eszköze: hatósági helyszíni ellenőrzés, monitoring mintavétel 

Ellenőrzést végzi: élelmiszerbiztonsági felügyelő, hatósági állatorvos 

Az ellenőrzésért felelős: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Vezetője 

 

 

6. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTERÜLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE 

 

Ellenőrzés tárgya: 

 Bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegségek megelőzésére és leküzdésére 
irányuló tevékenységek (laboratóriumi vizsgálatok az állatbetegségektől való mentesség 
ellenőrzés céljából). 

 Állattartó telepek (nagylétszámú, kislétszámú) ellenőrzése állatjóléti, állategészségügyi és 
járványvédelmi szempontból. 

 Kölcsönös Megfeleltetés keretében kijelölt állattartók ellenőrzése. 

 Az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének (TIR, ENAR) ellenőrzése. 

 Szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából állattartó létesítmény ellenőrzése. 

 Panasz és közérdekű bejelentések kivizsgálása. 

 Vadászatra jogosultak ellenőrzése. 

 

Az ellenőrzés jogalapja: 

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

- a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 
(XII.2.) Korm. rendelet 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 



- az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 

- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 

- Országos Főállatorvos 2/2020.számú határozata 

 

 

Ellenőrzési időszak:  

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott létesítmény ellenőrzési terv, szükség szerint 
(kérelem, bejelentés, elrendelés) 

Hatósági ellenőrzések eszköze: hatósági helyszíni ellenőrzés, monitoring mintavétel 

Ellenőrzést végzi: járási főállatorvos, hatósági állatorvos 

Az ellenőrzésért felelős: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Vezetője 

 

7. TAKARMÁNY-ELLENŐRZÉSI SZAKTERÜLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE 

 

Ellenőrzés tárgya: 

 A takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítmények ellenőrzése. 

 

Az ellenőrzés jogalapja: 

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

- a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 
(XII.2.) Korm. rendelet 

 

Ellenőrzési időszak:   

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott létesítmény ellenőrzési terv, szükség szerint 
(kérelem, bejelentés, elrendelés) 

Hatósági ellenőrzések eszköze: hatósági helyszíni ellenőrzés 

Ellenőrzést végzi: járási főállatorvos, hatósági állatorvos 

Az ellenőrzésért felelős: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Vezetője 

 

 

 

Pásztó, 2020. január 18. 

 

 

                                                                                          Zsiga Tamás 

                                                                                    járási hivatalvezető 
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