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A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PÁSZTÓI JÁRÁSI HIVATALA 

2022. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE 

I. 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: 

2022. január 1. – 2022. december 31. 

Az ellenőrzésért felelős: 

Hatósági és Gyámügyi Osztály vezetője 

Az ellenőrzést végzi: 

Hatósági és Gyámügyi Osztály kormánytisztviselői 

Ellenőrzések ütemezése: 

Folyamatos 

Az ellenőrzés befejezésének határideje: 

2022. 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. 

II. TEMETŐK (KÖZTEMETŐK) FENNTARTÁSÁNAK, ÜZEMELTETÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 

Az ellenőrzéssel érintett ágazat: 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala illetékességi területéhez tartozó temetők 
fenntartásának, üzemeltetésének ellenőrzése. 

Az ellenőrzés jogalapja: 

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

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

- a temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) 
Kormányrendelet 

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

Az ellenőrzés célja: 

Annak vizsgálata, hogy a temető fenntartása során érvényesülnek-e a Törvény, valamint a 
Kormányrendelet előírásai, a jogszabályban előírt kötelezettségek.   

Az ellenőrzés ideje: 

2022. január 1. – 2022. december 31. 

Az ellenőrzésért felelős: 

A Hatósági és Gyámügyi Osztály Vezetője 

Az ellenőrzést végzi: 

A Hatósági és Gyámügyi Osztály kormánytisztviselői 

Ellenőrzések ütemezése: 

Folyamatos 

Az ellenőrzés befejezésének határideje: 

2022. december 31. 

Az ellenőrzés eszközei: 

- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés 

- helyszíni ellenőrzés 

- hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés 

Az ellenőrzés szempontrendszere: 

- Nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás rendelkezésre áll-e, 
megfelelően, naprakészen vezetett-e (tv. 16. § f), tv. 18. §, Korm. rend 41. § (1);  

- Temetői szabályzat (általános szabályok, szolgáltatások, kegyeletgyakorlás rendje, díjak mértéke, 
temetőgondnoki feladatok, kötelezettségek) rendelkezése áll-e, tartalmát tekintve a tv. és korm. rend.-
ben foglaltaknak megfelel-e (tv. 6. § (4), tv. 16. §, Korm. rend 41/A. §)  

- Temetői térkép rendelkezésre áll-e (Korm.r. 17.§ (1);  

- Sírhelytáblák, sorok számozása megfelelő-e (Korm. r. 10. § (2);  

- Rendelkezési jog időtartama betartott-e (tv. 22. § (4), Korm. rend. 18. § (1);  

- Ravatalozó (akadálymentes, búcsúztató helyiség, technikai helyiség)  (Korm.r. 5.§ (1), tv. 6. § (1), tv. 
13. § (1) bekezdés Korm. r. 5.§ (6), tv. 16. § d);  

- Hűtés megfelelő-e (Korm.r. 5.§ (3));  



- Tájékoztatás nyitva tartásról, temetők rendjéről megfelelően történik-e (Korm.r. 17.§ (3);  

- Fásítás megfelelő mértékű-e (Korm.r. 10. § (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1); 

- Parkoló rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1); 

- Megfelelő minőségű út rendelkezésre áll-e (Korm.r. 3. § (1), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1);  

- Kerítés megfelelő-e (Korm.r. 3.§ (3), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1) (Korm.r. 8. § (1) lezárt temető); 
Hulladékgyűjtés megfelelően történik-e (Korm.r. 4.§ (1), tv. 16. § j);  

- Vízvételi lehetőség biztosított-e (Korm.r. 4.§ (2), tv. 6. § (1), tv. 13. § (1);  

- Temető üzemeltetési szerződés (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) esetén az abban foglaltak 
megtartása (Korm.r. 55.§ (3), tv. 39. §);  

- Jogosultságok, feltételek szakképesítés vizsgálata (Korm. r. 54. § (1) tv. 17. §); 

- Telephely megfelelően kialakított-e (Korm.r. 47.- 48.§);  

- Tevékenységet engedélyező határozat: a végzett tevékenység az engedélyben foglaltaknak 
megfelelően történik-e (tv. 30. § (1);  

- Milyen tevékenységeket végeznek, ezek felsorolása (tv. 25. §);  

- Ügyfélfogadás (helyisége, rendje) megfelelően történik-e (Korm.r. 47.§ (1), (2), tv. 26. § (2); 
Kellékbemutató helyiséget kialakítottak-e (Korm. r. 47. § (1), tv. 26. § (3);  

- Halott szállítása megfelelően történik-e (Korm.r. 43. § tv. 35. §)  

- Alkalmazottak, szakképesítése (Korm.r. 51. § (1) tv. 26. § (1);  

- Vagyoni biztosíték rendelkezésre áll-e (Korm.r. 52. § , 53. § tv. 30. §);  

Az ellenőrzés lefolytatásának szabályai: 

- az ellenőrzés a helyszínen történik 

- önállóan vagy társhatóságokkal együttműködve végzi a hatóság az ellenőrzést 

- az ellenőrzést két ügyintéző végzi 

- az ellenőrzés lefolytatása 08,00 és 16,30 óra közötti időszakban történik 

- amennyiben az ellenőrzés követően más hatóság hatáskörébe tartozó intézkedés válik szükségessé, 
haladéktalanul meg kell keresni az érintett hatóságot a szükséges intézkedés megtétele céljából 

- az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet 10 napon belül meg kell küldeni az ügyfél részére 

- az ellenőrzés során az üzemeltető terhére előírt kötelezettségek teljesítését utóellenőrzés keretében 
kell vizsgálni 

- az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont 
következtetésekről a hatóság ellenőrzési jelentést készít, mely tartalmazza az ellenőrzések számát, az 
ellenőrzések eredményét, a megállapított jogsértések típusát, továbbá a hatóság vezetője által 
meghatározott egyéb statisztikai adatokat 

- az ellenőrzési tervet és jelentést a hatóság a honlapján és ügyfélfogadásra alkalmas helyiségében 
közzéteszi. 

Az ellenőrzés lezárását követő eljárás: 

- felhívás a jogszabályi rendelkezések betartására 

- ha a köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat az önkormányzat a 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján látja el, a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság 
ellenőrzi a szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését, szerződésszegés esetén 
kezdeményezheti a szerződés felmondását 
 
 

III. 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 2022. évre meghatározott egyéni 
vállalkozói hatósági ellenőrzésekről figyelemvételével készítette el 2022. 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:  

 
Ágazat, illetve tevékenység megnevezése 
 

 
ÖVTJ-kód 

Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, 
olajos mag termesztése m.n.s. 

011101 

Vegyes-kiskereskedelem élelmiszer jelleggel, 
élelmiszer diszkont 

471101 

Dohányáru kiskereskedelem m.n.s. 472601 

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 493901 - 493910 

Szálláshely-szolgáltatás 551001 - 559007 

Közúti teherszállítás 494101 

Belvízi személyszállítás 503001 - 503002 

Éttermi, mozgó vendéglátás 561002 - 561010 

Italszolgáltatás 563001 - 563007 

Múzeumi tevékenység 910201 - 910202 

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 
működtetése 

910301 - 910302 

Növény-, állatkert, természetvédelmi terület 
működtetése 

910401 

Sportlétesítmény működtetése 931101 

Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 932101 - 932908 

Fürdő szolgáltatás 960403 

 

A fenti tevékenységek valamelyikét folyató, a Hatóság illetékességi területén székhellyel rendelkező 
vállalkozók közül elsősorban azok tevékenységét kell ellenőrizni, akiket a Hatóság 2020. január 1-je óta 
nem ellenőrzött, vagy az ellenőrzés óta a fenti tevékenységek valamelyikét újként vették fel.  

Ellenőrzési időszak: 

2022. január 1. - 2022. december 31. 

Az ellenőrzés során elsősorban azt kell vizsgálni, hogy az egyéni vállalkozó működése, bármely 
időponttal elkezdett és még nem befejezett tevékenysége, bejelentett adatai az ellenőrzés időszakában 
megfelelnek-e a jogszabályi rendelkezéseknek. 

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 ellenőrzésben érintett egyéni vállalkozók létszámának felmérése követően az ellenőrzés lefolytatása 
folyamatos. 

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.  

 

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             

 

Pásztó, 2021. december 31. 

 

                                                                                                                      Zsiga Tamás  
                                                                                                                járási hivatalvezető                                                                  
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