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a járási hivatal illetékességi területéhez tartozó temetők (köztemetők) fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatainak ellátásáról 
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A temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.), valamint 
annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 59. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint, továbbá az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016.évi 
CL.törvény 98.§.-100.§.-ai alapján a temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő 
feladatok ellátásának 2021. évi hatósági ellenőrzési tervét a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Rétsági Járási Hivatal illetékességi területén az alábbiak szerint állapítom meg. 
 
1. Az ellenőrzési terv célja: 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala egységes, következetes irányelvek 
alapján adjon útmutatást az ellenőrzések végzéséhez.  
 
2. Az ellenőrzés célja: 
Annak vizsgálata, hogy a temető fenntartása során érvényesülnek-e a Ttv., valamint a R. 
előírásai, a jogszabályban előírt kötelezettségek hogy teljesülnek. Elsődleges cél a prevenció, 
a másodlagos a hibák feltárása, a jogkövetésre való figyelmeztetés, illetve a jogkövetés 
kikényszerítése. 
 
3. Az ellenőrzési terv általános irányelvei: 
Törvényesség és a jogszabályok maradéktalan betartása. 
 
4. Ellenőrzési időszak: 
2022. szeptember 1. – 2022. október 31. 
 
5. Az ellenőrzések ütemezése: 
1.számú függelék alapján 
 
6. Felelős: Hatósági és Gyámügyi Osztály- Osztályvezető 
 
7. Határidő: 2022. október 31. 
 
 
8. A hatóságnak ellenőrzést kell folytatnia: 
Évente legalább egy alkalommal, illetve panasz, közérdekű bejelentés, megkeresés alapján, 
ami helyszínen történő eljárást igényel. 
 
9. Az ellenőrzés eszközei : 

- Adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló 
ellenőrzés, 

- Helyszíni ellenőrzés, 
- Hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés. 

 
10. Az ellenőrzés keretében kiemelten vizsgálni szükséges: 
 
A kegyeleti közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeinek illetve teljesítésének 
ellenőrzése: 

- A kegyeleti közszolgálati szerződés Ttv. 39. § (2) bekezdése szerinti kötelező 
tartalmi elemeit, illetve maradéktalan teljesítését. 

 
A temetőüzemeltetéssel összefüggő nyilvántartások, szabályzatok, egyéb 
dokumentációk ellenőrzése: 

- A temetőszabályzat R. 41/A § által meghatározott tartalmi elemei meglétének 
vizsgálata. 
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- Sírboltkönyvnek és nyilvántartó könyvnek a Ttv. 18. § (2) és (3) bekezdés által 
meghatározott tartalmi elemeinek és vezetésének vizsgálata. 

- A temetői térkép meglétét (vázrajz, mely sírtáblák, sorok milyen temetési 
helyek céljára vannak fenntartva). 

- A temető bejáratánál található részletes térképeket (a változásokkal legalább 
évente ki kell egészíteni),  

- A nyitva tartás idejéről és a temető rendjéről szóló tájékoztatás meglétének 
ellenőrzése. 

- A kegyeleti közszolgáltatási szerződés a R. 55. § (3) bekezdésében foglalt 
kötelezettség teljesítését. 

- A temetőben vezetett nyilvántartásokat (sírboltkönyv, nyilvántartó könyv), a 
bejegyzett személyes adatok biztonságos kezelését, a nyilvántartó könyv 
tartalmát (urna elhelyezés, urnakiadás, urnakiemelés, hamuszórás időrend 
szerinti bejegyzése), holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén az 
időpont és a „közös sír” megjelölés feltüntetését. 

- A temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát. 
 
A temetőüzemeltető kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése: 

- Az üzemeltető Ttv.  16. § a) – m) pontjában foglalt kötelezettségeinek 
ellenőrzése. 

- Üzemeltető kötelezettségei például a temetői rend, eltemetés (urnaelhelyezés) 
feltételeinek biztosítása, ideértve a temetési helyre való első temetést 
megelőzően a sírhely kiadásáról (sírásás) való gondoskodás ellenőrzése. 

- Hulladékkezelés ellenőrzése (R. 4. § (1) bekezdés). 
- Temetőüzemeltetés R. 54. § szerinti szakképesítés meglétének vizsgálata. 
- 150 méterenként vízvételi lehetőség biztosításának ellenőrzése (R. 4. § (2) 

bekezdés). 
- A ravatalozó kialakításának, akadálymentesítésének, takarításának, szükség 

szerinti fertőtlenítésének ellenőrzése (R. 5. §) 
 

A temető létesítményeinek ellenőrzése: 
- A temetőbejárat, fogadótér, ravatalozóhoz vezető út, ravatalozó 

környezetének parkszerű kialakítása, a fásítás (tájékozódást segítse, és ne 
akadályozza a közlekedést), az utak gépjárművel történő átjárhatóságának 
ellenőrzése (R. 2. §. (4) bekezdés). 

- A temetőhöz vezető utak és a sírhelytáblákat összefogó úthálózat gépjárművel 
való járhatóságának ellenőrzése (R. 3. § (1). 

- A hamvak szétszórására és bemosására alkalmas temetőrész (kegyeleti park) 
kialakításának ellenőrzése (R. 12. § (5) bekezdés). 

- Mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, 
emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére külön sírtábla biztosításának 
ellenőrzése (R. 12. § (6) bekezdés). 

- A Ttv. 9. § szerinti kötelezettségének teljesítése. 
 
A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzés: 

- A köztemető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet, vagy 
temetőszabályzat alapján a temető működését. 

- Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében megtartja-e az egyenlő 
bánásmód követelményeit. 

- A ravatalozó takarítását, szükség szerinti fertőtlenítését. 
 
11. Az ellenőrző hatóság ellenőrzési kötelezettsége kiterjed: 
A temető fenntartására és működtetésére. 
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12. Az ellenőrzést végzi: 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya –  
hatósági és igazgatási szakügyintéző, szociális szakügyintéző. 
 
 
13. Az ellenőrzés hatásköre kiterjed: 
Nyilvántartási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésének vizsgálatára, üzemeltetéssel 
összefüggő kötelezettségek vizsgálatára. 
 
 
14. Az ellenőrzés lefolytatásának szabályai: 

1. Az ellenőrzés az üzemeltető(k) előzetes értesítése nélkül a helyszínen történik. 
2. Önállóan vagy a társhatóságokkal együttműködve végzi a hatóság az ellenőrzést. 
3. Az ellenőrzést két ügyintéző végzi. 
4. Az ellenőrzések lefolytatása 8.00 és 16.30 közötti időszakban történik. 
5. Amennyiben az ellenőrzést követően más hatóság hatáskörébe tartozó intézkedés válik 

szükségessé, haladéktalanul meg kell keresni az érintett hatóságot a szükséges 
intézkedés megtétele céljából. 

6. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet 10 napon belül meg kell küldeni az ügyfél 
részére. 

7. Az ellenőrzés során az üzemeltető terhére előírt kötelezettségek teljesítését 
utóellenőrzés keretében kell vizsgálni. 

8. 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 típusait, 
illetve egyéb, általa fontosnak tartott megállapításokat. 

9. Az ellenőrzési tervet és jelentést a hatóság a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján 
a „Járási hivatalok” menüpont alatt, valamint a Rétsági Járási Hivatal honlapján, 
valamint a Hatósági és Gyámügyi Osztálya ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben 
közzéteszi. 

 
 
15. Az ellenőrzés lezárását követő eljárás: 

- Felhívás a jogszabályi rendelkezések betartására. 
- A kegyeleti közszolgáltatási szerződés megszegése esetén a járási hivatal 

kezdeményezheti a szerződés felmondását ( Ttv. 7. § (3) bek.). 
 
16. Az ellenőrzést szabályozó, az ellenőrzéshez kapcsolódó jogszabályok: 

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

2. Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény 

3. A temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) kormányrendelet 
5. A Fővárosi és Megyei Kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, 

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 
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FÜGGELÉK 
 
Az ellenőrzés időpontjai és menete 2022. évben. 
 
 
 
Rétság, 2021. december 9. 
 
 
Az ellenőrzési tervet készítette:    
 
 
 
             Saligáné Kis Szilvia 

                osztályvezető 
 
 
 
 
Az ellenőrzési tervet jóváhagyom: 
 
Rétság, 2021. december 9. 
 
 
 

 
                               Tácsik Bálint 
                              hivatalvezető  
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1. számú FÜGGELÉK 

 
 

Az ellenőrzés időpontjai és menete: 
 
 
2022. szeptember 1- 2022. október 31 -ig:  
 
 
Szátok, Tereske, Kétbodony 
 
 



Nógrád Megyei Kormányhivatal
Rétsági Járási Hivatala

Ikt. szám: NO-04/KAB/332-4/2021

ELLENŐRZÉSI TERV

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK HATÓSÁGI
ELLENŐRZÉSE

2022



A Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Rétsági  Járási  Hivatala  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,
valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról  szóló  86/2019.  (IV.23.)  Korm.  rendelet  29.  §  (2)
bekezdésében foglaltaknak  megfelelően,  a  Pénzügyminisztérium Adóügyekért  Felelős  Államtitkár  által
kiadott Országos Éves Ellenőrzési Terv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mint szakmai irányító által a 2022.
évre meghatározott  egyéni  vállalkozói  hatósági  ellenőrzésekről  figyelembevételével  készítette  el 2022.
évre szóló egyéni vállalkozók ellenőrzési tervét.

Az ellenőrzést végző szerv megnevezése:

Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal (a továbbiakban: Járási Hivatal) – Kormányablak
Osztály 

Az ellenőrzés célja: 

Az  egyéni  vállalkozói  tevékenység  ellenőrzésének  közvetlen  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  (továbbiakban:  Evectv.)
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.  A  bejelentés  alapján  a  nyilvántartást  vezető  szerv  törli  a
tevékenységet. 
Ezen túlmenően, 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 egyéni  vállalkozói  tevékenység ellenőrzése utólagos jelleggel  történik  a tevékenység megkezdését
követően, összhangban az európai uniós szabályozással, figyelemmel a vállalkozói szabadság kiemelt
fontosságára.

Az  ellenőrzések  lefolytatására  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalai
rendelkeznek hatáskörrel,  míg a Nemzeti  Adó- és Vámhivatal a járási (fővárosi kerületi)  hivatalok ezen
típusú ellenőrzési  tevékenysége tekintetében szakmai  irányítói  és felügyeleti  jogkört  gyakorló  szervnek
minősül.

Az ellenőrzés tárgya:

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.
(IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletének 12.4 pontjában meghatározottak alapján:

Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, Horpács, Keszeg, Kétbodony, Kisecset,
Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, Ősagárd, Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szátok,

Szendehely, Szente, Tereske, Tolmács

települések területén székhellyel rendelkező, az ellenőrzés időpontjában működő, vagy szünetelő státuszú
egyéni vállalkozók csoportja, akik az alábbi TEÁOR ’08 szerinti ágazatba tartozó, a felsorolt ÖVTJ-kóddal
rendelkező tevékenységek valamelyikét folytatják az ellenőrzés kezdetekor:

Megnevezés ÖVTJ-kód

Gabonaféle (kivéve: risz), 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
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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  folytató,  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatal  illetékességi  területén
székhellyel  rendelkező vállalkozók közül  elsősorban azok tevékenységét  kell  ellenőrizni,  akiket  a járási
(fővárosi  kerületi)  hivatal  2020.  január  1-je  óta  nem  ellenőrzött,  vagy  az  ellenőrzés  óta  a  fenti
tevékenységek valamelyikét újként vették fel.

Az  ellenőrzés  kiterjed  az  egyéni  vállalkozók  nyilvántartásával  összefüggő  részletszabályokról  szóló
254/2018. (XII.18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésének valamennyi pontjára.

Az ellenőrzés időszaka:

2022. január 1. - 2022. december 31.

Az ellenőrzött időszak:

Az  ellenőrzés  során  elsősorban  azt  kell  megvizsgálni,  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
- Hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés

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

Az ellenőrzés módja:

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

Az ellenőrzés ütemezése:

Folyamatos

A visszacsatolás módja:

Az ellenőrzési időszak befejeztével az elvégzett  ellenőrzésekről a  Járási Hivatal  jelentést készít, melyet
2023. január 30. napjáig megküld a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mint szakmai irányító részére.
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Jogszabályi háttér:

Az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (1) bekezdésének e)
pontja, 19/A. § (2) bekezdése

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII.18.) Korm.
rendelet 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.) Korm. rendelet 3. §, 29. §.      
        
Az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól  szóló  2015.  évi  CCXXII.
törvény            

          

Rétság, 2021. december 28.

Készítette:      Jóváhagyta:

                                   Lami Nóra                                                                   Tácsik Bálint
kormányablak osztályvezető                       hivatalvezető
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A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó közforgalmú 

intézmények egyszerűsített hatósági ellenőrzésének  

2022. évi  

 
ellenőrzési terve  

a népegészségügy területén 

 
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 4. számú 
mellékletének 6. pontja alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal a 2020. évi 
közforgalmú intézmények egyszerűsített hatósági ellenőrzési tervét a népegészségügy területén az 

alábbiak szerint határozza meg:  
 

1. 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 
 

2. Az ellenőrzési terv általános irányelvei: 
Törvényesség és az irányadó jogszabályok maradéktalan betartása. 
 

 

3. Ellenőrzési időszak: 
2022. január 1. – 2022. december 31. 
 
 

4. Az ellenőrzésért felelős: 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály 
Vezetője 
 

 

5. Az ellenőrzést végzi: 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály 



 
2 

 
 

6. Ellenőrzések ütemezése: 
Folyamatos 
 
Rétság város 2 közforgalmú intézmény 
 
Szendehely községben 2 közforgalmú intézmény 
 
Nőtincs 2 közforgalmú intézmény 

 

 

7. Az ellenőrzés befejezésének határideje: 
2022. december 31. 
 

 

8. Az ellenőrzés eszköze: 
- helyszíni ellenőrzés 
 

 

9. 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. 

 
 

10. 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 
 
 

 
Rétság, 2021. december 9. 
 
 
Az ellenőrzési tervet készítette: 
 
 
 

      Saligáné Kis Szilvia 
          osztályvezető 

 
 
 
Az ellenőrzési tervet jóváhagyta: 
 

 
Rétság, 2021. december 9. 
 
 
         Tácsik Bálint 
         hivatalvezető 


