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I. 

 

Salgótarjáni Járási Hivatal 
Kormányablak Osztálya 

 
Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evec 
tv.) 3/A. § (3) bekezdés a) pontja és a 19/A §-a, valamint az egyéni vállalkozók 
nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) kormányrendelet 
7.§-10.§ -ai alapján az egyéni vállalkozói tevékenység 2022. évi hatósági ellenőrzési tervét a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalának illetékességi területén az 
alábbiak szerint állapítom meg:  

I. 
 

Általános megállapítások 
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Kormányablak Osztály (a 
továbbiakban: Hatóság) az egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel hatósági 
ellenőrzést folytat az Evec tv. 19/A §. (2)-(2a)-(3) bekezdése alapján: 
 

(2)A Hatóság ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel ellenőrzi azt, hogy az egyéni 
vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. 

(2a) Az ügyfél nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem pótolható. 
(3) Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának 
akadálya merül fel, és az elhárítható, a Hatóság - a 19. § (3) bekezdés szerinti 
jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel - felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az 
akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a 19. § (3) bekezdés 
szerint jár el. 

 
 
Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja: az egyéni vállalkozói nyilvántartás 
közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének 
biztosítása.  
 
A Hatóság ellenőrzi az adott évben a szakmai irányító miniszter által meghatározott országos 
éves ellenőrzési terv szerint elkészített ellenőrzési tervben foglaltak alapján, valamint eseti 
jelleggel, hogy az egyéni vállalkozó tevékenysége folytatása során betartja-e a működésre 
vonatkozó jogszabályban előírtak (például: székhely, telephely, fióktelep jogos használata, 
bejelentés, nyilvántartásba vétel és engedély megléte, szabályozott szakma esetén a 
szakképzési követelmények teljesülése). 

II. 
 

A hatósági ellenőrzés illetékességi területe 

  
A hatósági ellenőrzés hatálya az Evec tv. 3/A. §. (3) bekezdése a) pontja és a fővárosi és 
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt Salgótarjáni Járási Hivatal 
illetékességi területén székhellyel rendelkező egyéni vállalkozókra terjed ki.  
 
Ellenőrzést végző szerv: Salgótarjáni Járási Hivatal Kormányablak Osztály (3100 
Salgótarján, Múzeum tér 1.)   
Az illetékességi területen belül valamennyi ellenőrzést az ellenőrzési tervben meghatározottak 
szerint a Salgótarjáni Járási Hivatal Kormányablak Osztály munkatársa végzi. 



A Hatóság illetékességi területe az alábbi településekre terjed ki: 
 
Bárna 
Cered 
Egyházasgerge 
Etes  
Ipolytarnóc 
Karancsalja 
Karancsberény 
Karancskeszi 
Karancslapujtő 
Karancsság 

Kazár 
Kisbárkány 
Kishartyán 
Litke 
Lucfalva 
Márkháza 
Mátraszele 
Mihálygerge 
Nagybárkány 

Rákóczibánya 
Salgótarján 
Ságújfalu 
Sámsonháza 
Somoskőújfalu 
Sóshartyán 
Szilaspogony 
Vizslás 
Zabar 

 
III. 
 

Az ellenőrzés alá vont egyéni vállalkozások 
 
A Hatóság ellenőrzi az illetékességi területén székhellyel rendelkező az ellenőrzés 
időpontjában működő, vagy szünetelő státuszú egyéni vállalkozók azon csoportját, akik az 
alábbi ÖVTJ kóddal rendelkező tevékenységek valamelyikét folytatják: 
 
 

 
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.  
 



A fent megjelölteken túl ellenőrzésre kerülnek mindazon egyéni vállalkozók is, akiknél 
valamely megkeresést követően megállapításra kerül, hogy az iratanyagban nem áll 
rendelkezésre az általuk végzett tevékenységi körökhöz szükséges valamely képesítés, külön 
engedély, telepengedély, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés és iratanyagukban nem 
található meg a székhely, telephely jogos használatának igazolása.  
 

IV. 
 

Az ellenőrzés célja 
 
Annak megállapítása, hogy a vizsgálat alá vont egyéni vállalkozók az Evec tv-ben foglaltak 
szerint szabályszerűen működnek-e: 
- az előírt szakképesítések vizsgálata telephelyenként (illetve a kapcsolódó 
munkaszerződések vizsgálata) 
- egyéb – a gyakorolt tevékenységi körökhöz előírt – hatósági engedélyek meglétének a 
vizsgálata 
- bejelentések vagy engedélyek vizsgálata kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, ipari,  
egyéb tevékenységek vonatkozásában. 
 

V. 
 

Az ellenőrzés ütemezése 
 
2022. január 01.-2022. december 31. napjáig folyamatos. 
 

VI. 
 

Az ellenőrzés eszközei: 
 

 Hatósági nyilvántartáson alapuló ellenőrzés. 

 Adat- és információgyűjtés, iratbekérés, iratellenőrzés figyelemmel az általános  
közigazgatási eljárásról szóló 2016. évi CL. törvény 36.§ (2) bekezdésére. 

 
VII. 

 
Az ellenőrzés végrehajtásába bevont hatóságok 

 

 Nyilvántartást vezető szerv, 

 Települési önkormányzati jegyzők,  

 Kormányhivatal szakigazgatási szervei, 

 Az adott tevékenységet felügyelő, illetve engedélyező hatóságok, 

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 

 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 

 Magyar Mérnöki Kamara, 

 Magyar Építész Kamara, 

 Egyéb névjegyzéket vezető kamarák, 

 Szakértői névjegyzéket vezető szervek, 

 Tevékenységek végzéséhez szükséges nyilvántartásokat vezető szervek. 
 

 

 



VIII. 
 

A hatósági ellenőrzés módja, menete 
 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja értelmében egyéni vállalkozó 
gazdálkodó szervezet, így elektronikus ügyintézésre kötelezett. 
Az Eüsztv. 9. § (5) bekezdése értelmében, ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele 
vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást - vagy az elektronikus kapcsolattartás módját 
- kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat - a törvényben 
meghatározott és a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - hatálytalan. 
 
A Hatóság hatósági ellenőrzési eljárásban elektronikus úton, hivatali kapun keresztül küldi 
meg az ellenőrzés során keletkezett dokumentumokat az ügyfél (egyéni vállalkozó) KÜNY 
tárhelyére (korábbi ügyfélkapus tárhelyére). 
 
Az ügyfél e-Papíron küldi meg a Hatóság részére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges 
dokumentumokat. 
 
 

II. 
 

Salgótarjáni Járási Hivatal 
Hatósági Osztálya 

 
 
1. Levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzése 

 
Az ellenőrzéssel érintett terület:  
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal illetékességi területe. 
 
Az ellenőrzés jogalapja: 
- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése 
 
Az ellenőrzés célja: 
A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 36.§ (2) bekezdés alapján a Korm. rendelet előírásai 
betartásának ellenőrzése a feladatkörébe tartozó források esetében: 

- a Korm. rendelet 4-5. §-ban foglalt általános levegővédelmi követelmények 
érvényesülése, 

- a Korm. rendelet 26.§. (1) bekezdése szerint a diffúz forrás üzemeltetése során a 
levegővédelmi követelmények érvényesülésnek-e, 

- a Korm. rendelet 26.§. (2) bekezdése szerint a diffúz forrás működtetése, fenntartása 
során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres 
karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik-e, 

- a Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdése szerint a bűzzel járó tevékenységet az 
elérhető legjobb technika alkalmazásával végzik-e. 
 

Az ellenőrzés ideje: Bejelentés alapján, folyamatos 
 
Az ellenőrzést végző felelős:  
Munkakör szerinti kormánytisztviselő 
  



 
 
2. Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése 

 

Az ellenőrzéssel érintett terület:  

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala nyilvántartásában szereplő 

temetkezési szolgáltatók ellenőrzése.  

Az ellenőrzés jogalapja: 

 a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 59. §. (1) bekezdés a) pontja 

 

Vonatkozó jogszabályok 

 az általános közigazgatási rendtarásról szóló 2016. évi CL. törvény 98-102. § 

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

hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 

 a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény  

 a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X.1.) Korm. rendelet  

 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. törvény. 

 

Az ellenőrzés célja:  

 A temetkezési szolgáltatók tekintetében a jogszabályokban meghatározott feltételek 

fennállásának vizsgálata  

 A szolgáltatók nyilvántartásban szereplő adatainak pontosítása, az adatok 

naprakészségének ellenőrzése 

 

Az ellenőrzés formája: Helyszíni ellenőrzés, iratbekérés  

Az ellenőrzés helyszíne:  

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal nyilvántartásában lévő 

temetkezési szolgáltatók székhelye, telephelye. 

Az ellenőrzés ideje: 2022. év első félév 

Az ellenőrzést végző felelős:  

Munkakör szerinti kormánytisztviselő 

  



 
 
3. Temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése 

 

Az ellenőrzéssel érintett terület: 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala nyilvántartásában szereplő 

temetők ellenőrzése. 

Az ellenőrzés jogalapja: 
 

 a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 59. §. (1) bekezdés b) pontja 

 

Vonatkozó jogszabályok 

 az általános közigazgatási rendtarásról szóló 2016. évi CL. törvény 98-102. § 

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

 a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény  

 a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 

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

  
Az ellenőrzés célja:  

Az ellenőrzés célja, annak vizsgálata, hogy a temető fenntartása és üzemeltetése során 

érvényesülnek-e a törvény, valamint a rendelet előírásai, a jogszabályban előírt 

kötelezettségek hogyan teljesülnek. Elsődleges cél a prevenció, másodlagos a hibák feltárása, 

a jogkövetésre való figyelmeztetés, illetve a jogkövetés kikényszerítése. 

Az ellenőrzés formája: Helyszíni vizsgálat, iratbekérés 

Az ellenőrzés helyszíne:  

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal nyilvántartásában lévő temető 

fenntartók, üzemeltetők székhelye, telephelye. 

Az ellenőrzés ideje: 2022. év második félév 

Az ellenőrzést végző felelős:   
Munkakör szerinti kormánytisztviselő 
 

  



III. 

Salgótarjáni Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 

 
 
1. Élelmiszerlánc-biztonsági szakterület  
 
 
Az ellenőrzés tárgya:  
élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági megfelelőség ellenőrzése az élelmiszer-előállítás 
és élelmiszer-forgalmazás területén, 
az élelmiszer előállításához és forgalmazásához szükséges engedélyek kiadásához 
kapcsolódó megfelelőség ellenőrzése élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági 
szempontból 
az előállított élelmiszerek minőségének ellenőrzése az élelmiszer-előállítás és forgalmazás 
területén 
 
Az ellenőrzés jogalapja:  
Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. tv 
  
Az ellenőrzés formája: 
Helyszíni ellenőrzés, monitoring  élelmiszer mintavétel. 
 
Az ellenőrzés ideje:  
 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által az Elektronikus Ütemezési és 
Ellenőrzési Rendszerben (EÜER) meghatározott, kijelölt egységek ellenőrzésének időpontját 
az ellenőrző szerv saját hatáskörében tervezi.  
 
Az ellenőrzés helyszíne:  
Az EÜER-ben megadott élelmiszer-vállalkozók telephelyei. 
 
Az ellenőrzést végzi: 
Élelmiszerbiztonsági felügyelő, hatósági  állatorvos  
 
 
 
2. Állategészségügyi és állatvédelmi szakterület I. 
 
 
Az ellenőrzés tárgya:  
Az állattartással kapcsolatos jogszabályokban foglalt előírások betartásának ellenőrzése. 
KM és ENAR ellenőrzések. 
Monitoring mintavétel laboratóriumi vizsgálatra fertőzöttség felderítésére, bejelentési 
kötelezettség alá tarozó állatbetegségektől való mentesség ellenőrzése céljából. 
 
 
Az ellenőrzés jogalapja:  
Az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. tv. 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 
 
Az ellenőrzés formája: 
helyszíni ellenőrzés, mintavétel 
 
 



 
Az ellenőrzés ideje:  
 A NÉBIH által az Állatinformációs Rendszerben (ALI) kijelölt gazdálkodók ellenőrzését a 
szakrendszerben az osztályvezető saját hatáskörében előre ütemezi.  
Eseti ellenőrzés bejelentés alapján történik.  
 
Az ellenőrzés helye: NÉBIH által az ALI-ban kijelölt gazdálkodók állattartási helyén.  
 
Az ellenőrzést végzi: 
Hatósági állatorvos 
 
 
3. Állategészségügyi szakterület II. 
 
Az ellenőrzés tárgya:  
Igazolások kiadásához szükséges feltételek megvalósulásának ellenőrzése.  
 
Az ellenőrzés jogalapja:  
Élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. tv. 
 
Az ellenőrzés formája: 
 A központi adatbázis és kérelmező által megadott aktuális adatok összevetése, az ellátó 
állatorvos által elvégzett vizsgálatok eredményével.  
 
Az ellenőrzés helye:  
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  
 
Az ellenőrzés ideje:  
Nem tervezhető, kérelemre indul. 
 
Az ellenőrzést végzi: 
Hatósági állatorvos 



IV. 

Salgótarjáni Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya 

 

1. Közfoglalkoztatási szakterület 

Az ellenőrzéssel érintett ágazat: 

A Salgótarjáni Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó közfoglalkoztatók ellenőrzése. 

Az ellenőrzés tárgya, célja:  

Munkaszerződések, munkaköri leírások, munkanaplók, szabadság-engedélyek, jelenléti 
ívek, illetve a program keretében vásárolt kis- és nagyértékű tárgyi eszközök. 

Az ellenőrzés ideje: 

Havonta legalább egyszer, az ellenőrzésre kiválasztott közfoglalkoztatóval egyeztetett 
időpontban.  

Az ellenőrzés jogalapja:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

Munka Törvénykönyve 2012. évi I törvény 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 

Az ellenőrzés formája:  

 Cél ellenőrzés 
 utóellenőrzés (amennyiben szükséges) 

Az ellenőrzés helyszíne:  

Salgótarjáni Járási Hivatal illetékességi területén tevékenykedő közfoglalkoztatók 
székhelyén, telephelyein, illetve hivatalos helyiségeiben. 

Az ellenőrzést végző személyek: Munkakör szerint érintett kormánytisztviselők. 
  



 

V. 

Salgótarjáni Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya 

 

1. Szakterület: Nemdohányzók védelme 

Az ellenőrzés tárgya: Nemdohányzók védelme 

Feladat meghatározása: Vasúti állomások dohányzási tilalom alá eső részein, 
buszmegállókban és aluljárókban a dohányzásra, valamint az elektronikus cigaretta 
használatra vonatkozó korlátozás betartásának kiemelt ellenőrzése. 2022-ben szükséges a 
dohányzási tilalom, valamint az e-cigaretta használat lehetőség szerint munkaidőn túl történő 
kiemelt vizsgálata ezen helyszínek  tekintetében, a kora reggeli, munkába meneteli -, illetve a 
munkaidő utáni időszakban.      

Ellenőrzés időszaka: 2022. február 10 - június 30. közötti időszakban 

2. Szakterület: Település- és környezet-egészségügy 

2/a. Az ellenőrzés tárgya: Szezonális és folyamatosan üzemelő medencés fürdők 
ellenőrzése 

Feladat meghatározása: A 37/1996.(X.18.) NM rendelet szerinti hatósági ellenőrzések, 
vízminőség-vizsgálatok végzése (folyamatosan üzemelő medencés fürdők, fertőtlenített töltő-
ürítő medencék ellenőrzése )   

Ellenőrzés időszaka: 2022. május 23 – augusztus 29. közötti időszakban. 

2/b. Az ellenőrzés tárgya: Ivóvízzel érintkező anyagok, termékek, technológiák 
ivóvízbiztonsági szempontú ellenőrzése  

Feladat meghatározása: nagykereskedésben/nagyforgalmú üzletben az ott forgalmazott 
legalább 2 anyag/termék/technológia ivóvízbiztonsági  bejelentés/engedély meglétének 
ellenőrzése; az engedélyben foglalt előírások teljesülésének, a tájékoztatási kötelezettség 
betartásának, a használati útmutató tartalmi megfelelőségének ellenőrzése. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. január 01 – december 31. közötti időszakban  

3. Szakterület: Élelmezés- és Táplálkozás-egészségügy 

3/a. Az ellenőrzés tárgya: D-vitamin tartalmú étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése: - 
Fő komponensként D-vitamint tartalmazó termékek esetében címkevizsgálat, valamint célzott 
laboratóriumi vizsgálat 

Feladat meghatározása: Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) EszCsM 
rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és a 1924/2006/EK rendelet szerint 
engedélyzett/függőben lévő egészségre vonatkozó   állítások ellenőrzése.  



Ellenőrzés időszaka: 2022. március 01 – november 30. közötti időszakban 

3/b. Az ellenőrzés tárgya: Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt célcsoportot 
képező interneten forgalmazott potencianövelő termékek jelölésének és célzott laboratóriumi 
vizsgálatának elvégzése 

Feladat meghatározása: Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) EszCsM 
rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó  - a megmintázott készítmény tekintetében - jelölések 
vizsgálata és a 1924/2006/EK rendelet szerint engedélyzett/függőben lévő egészségre 
vonatkozó állítások ellenőrzése, gyógyszer-hatóanyag tartalomra vonatkozóan célzott 
laboratóriumi vizsgálatokkal.  

Ellenőrzés időszaka: 2022. március 01 – november 30. közötti időszakban  

3/c. Az ellenőrzés tárgya: Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek forgalmazásának 
ellenőrzése:- anyatej-helyettesítő tápszer 

Feladat meghatározása: A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 
26.) ESzCsM rendelet, az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. 
(V.14.) EüM rendelet, valamint a 1169/2011/EU rendeletben foglalt jelölések, és tápanyag-
összetétel ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.  

Ellenőrzés időszaka: 2022. március 01 – november 30. közötti időszakban 

3/d. Az ellenőrzés tárgya: Kórházak normál étkeztetésének Országos Felmérése  

Feladat meghatározása: A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 
szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglalt, felnőtt (19-69 éves) korosztály normál 
étkeztetésének felmérése. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. március 01 – november 30. közötti időszakban  

 
3/e. Az ellenőrzés tárgya: Bölcsődei közétkeztetés szúrópróbaszerű táplálkozás-

egészségügyi felmérése laboratóriumi vizsgálata  

Feladat meghatározása: A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltak felmérése, laboratóriumi 

vizsgálatokkal kiegészítve. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. március 01 – november 30. közötti időszakban 

  
3/f. Az ellenőrzés tárgya: Óvoda közétkeztetés szúrópróbaszerű táplálkozás-egészségügyi 

felmérése laboratóriumi vizsgálata 

Feladat meghatározása: A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltak felmérése, laboratóriumi 

vizsgálatokkal kiegészítve. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. március 01 – november 30. közötti időszakban 
 



3/g. Az ellenőrzés tárgya: Közétkeztetési főzőkonyhák diétás ételkészítési feltételeinek 

vizsgálata 

Feladat meghatározása: A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 

szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglalt diétás ételkészítési kötelezettség, valamint 

a diétás ételkészítés feltételeinek vizsgálata azokban a főzőkonyhákban, ahol a korábbi évek 

tapasztalatai alapján végeztek diétás étel készítést. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. március 01 – november 30. közötti időszakban 

 
3/h. Az ellenőrzés tárgya: Közétkeztetési főzőkonyhák táplálkozás-egészségügyi 

minősítése 

Feladat meghatározása: A közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó 

eljárások sajátos szabályairól szóló 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglalt táplálkozás-

egészségügyi minősítés elvégzése 

Ellenőrzés időszaka: 2022. március 01 – november 30. közötti időszakban 

 
3/i. Az ellenőrzés tárgya: Az OGYÉI által megküldött kockázatértékelés során kifogásolt 

étrend-kiegészítő készítmények vizsgálata 

Feladat meghatározása: Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) EszCsM 

rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó, az OGYÉI által elvégzett kockázatértékelés során 

kifogásolt étrend-kiegészítő készítmények vizsgálata, a szükséges intézkedések megtétele. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. március 01 – december 31. közötti időszakban 

3/j. Az ellenőrzés tárgya: Jogerős határozattal kitiltott étrend-kiegészítő készítmények 
ellenőrzése 

Feladat meghatározása: Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) EszCsM 
rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó jogerős határozattal forgalomból kitiltott étrend-
kiegészítő készítmények ellenőrzése, különös tekintettel a CBD tartalmú készítményekre 

 Ellenőrzés időszaka: 2022. január 01 – december 31. közötti időszakban 

4. Szakterület: Élelmezés- és Táplálkozás-egészségügy – Kozmetikum 

 
 4/a. Az ellenőrzés tárgya:    Hazai, kozmetikumot előállító cégek komplex ellenőrzése 

laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve                                                                                                                                            

Feladat meghatározása: Az 1223/2009/EK rendeletben és a 246/2013. (VII.2.) Korm. 

rendeletben előírt kötelezettségek, továbbá az MSZ EN ISO 22716:2007 Kozmetikumok 

Helyes gyártási gyakorlat (GMP) szabványban előírtak betartásának ellenőrzése 

laborvizsgálattal kiegészítve.                                                                                                                          

Ellenőrzés időszaka: 2022. március 01 – november 30. közötti időszakban 



4/b. Az ellenőrzés tárgya:    Szállodák, panziók ellenőrzése 

Feladat meghatározása: Szállodákban/panziókban kihelyezett kozmetikai készítmények 
ellenőrzése az 1223/2009/EK rendeletnek és a 246/2013. (VII.2.) Korm. rendeletnek való 
megfelelés szempontjából. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. március 01 – november 30. közötti időszakban 

 
4/c. Az ellenőrzés tárgya:    Harmadik ország termékeit forgalmazó egységek (távol-keleti) 

ellenőrzése 

Feladat meghatározása: Az egységekben értékesített kozmetikai készítmények ellenőrzése 

a 1223/2009/EK rendeletnek, valamint a 246/2013. (VII.2) Korm. rendeletnek való megfelelés 

szempontjából. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. március 01 – november 30. közötti időszakban 

 
4/d. Az ellenőrzés tárgya:    Forgalomban lévő kozmetikai termékek címke ellenőrzése 

laborvizsgálattal kiegészítve 

Feladat meghatározása: Járási népegészségügyi intézetenként minimum 5-5 db termék 

ellenőrzése az 1223/2009/EK rendeletnek, valamint a 246/2013. (VII.2.) rendeletnek való 

megfelelés szempontjából. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. március 01 – november 30. közötti időszakban 

4/e. Az ellenőrzés tárgya:    A Termékinformációs dokumentáció tartalmának nem 

megfelelősége miatt a forgalomból kitiltott kozmetikai termékek ellenőrzése 

Feladat meghatározása: A jogszabályi előírásoknak nem megfelelő termékinformációs 

dokumentációk ellenőrzése kapcsán indult eljárások során esetenként a kozmetikai 

készítmény forgalmazása megtiltásra kerül. Ezen termékek forgalomból való tényleges 

kivonásának ellenőrzése; forgalmazás észlelése esetén az NNK soron kívüli értesítése. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. január 01 – december 31. közötti időszakban 

4/f. Az ellenőrzés tárgya:  Felelős személy adatbázis    

Feladat meghatározása: A forgalomban lévő kozmetikai termékek címkéjén feltüntetett 

magyarországi „felelős személy”-ek adatainak megküldése. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. január 01 – december 31. közötti időszakban 

5. Szakterület: Gyermek - és ifjúság-egészségügy 

 

5/a. Az ellenőrzés tárgya:  Bölcsődék közegészségügyi felmérése 

Feladat meghatározása: Bölcsődék közegészségügyi felmérése egységes 

szempontrendszer alapján. A járási hivatalok munkatársai jogszabályban rögzített 

népegészségügyi feladatkörükben eljárva hatósági helyszíni ellenőrzést végeznek. Az 



ellenőrzésen tapasztaltak alapján kitöltésre kerül az NNK által kidolgozott, a bölcsődék 

közegészségügyi szempontú felmérésére vonatkozó egységes, elektronikus felmérőlap.  

Ellenőrzés időszaka: 2022. január 01 – december 31. közötti időszakban 

6. Szakterület: Kémiai biztonság 

 

6/a. Az ellenőrzés tárgya:  Részvétel a Forum REF-10 egységes végrehajtási projektben: 

termékek integrált ellenőrzése 

Feladat meghatározása: A projekt célja a forgalomba hozott, elsődlegesen importált 

termékekben (textilek/bőráruk, gumiárucikkek, műanyagok) előforduló, a REACH rendelet által 

korlátozott anyagok akkreditált laborvizsgálattal egybekötött ellenőrzése. Továbbá ugyanezen 

termékek más uniós jogszabályoknak történő megfelelőségének ellenőrzése az érintett 

társhatóságokkal történő együttműködésben.  

Ellenőrzés időszaka: 2022. január 01 – december 31. közötti időszakban 

6/b. Az ellenőrzés tárgya:  Importálók és importált  termékek ellenőrzése 

Feladat meghatározása: A korábbi gyakorlatnak megfelelően a NAV központi 

adatszolgáltatással azonosított importálók esetén a REACH rendelet szerinti regisztrációs és 

esetleges engedélyezési kötelezettség ellenőrzése, valamint a CLP rendelet szerinti 

harmonizált osztályozás megfelelőségének (importált anyagok) és a méregközponti bejelentés 

megtételének (új importált keverékek) ellenőrzése. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. június  15 – december 31. közötti időszakban 

6/c. Az ellenőrzés tárgya:  A PIC rendelet szerinti éves jelentési kötelezettség ellenőrzése 

Feladat meghatározása: A PIC rendelet 10. cikke alapján az exportőröknek/importőröknek 

minden év I. negyedévében tájékoztatniuk kell az illetékes kijelölt nemzeti hatóságot a 

tárgyévet megelőző évben a PIC rendelet I. mellékletében szereplő vegyi anyag önmagában, 

árucikkben, vagy keverékben lévő exportált/importált mennyiségéről. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. április 01 – június 30. közötti időszakban 

6/d. Az ellenőrzés tárgya:  Biocid hatóanyagok jóváhagyásához kapcsolódó ellenőrzési 

feladatok 

Feladat meghatározása: A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 

528/2012/EU rendelet 89. cikk (1) bekezdésében meghatározott valamennyi létező hatóanyag 

szisztematikus vizsgálatára irányuló munkaprogramban értékelt hatóanyagokat tartalmazó 

termékek ellenőrzése a hatóanyagok felvételi dátumához vagy a hatóanyagok 

jóváhagyásának megtagadásához kötött, az előző termékek forgalmazására és 

felhasználására vonatkozó türelmi idők lejártával, a mellékelt segédlet alapján. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. január 01 – december 31. közötti időszakban 

6/e. Az ellenőrzés tárgya:  Biocid termékekhez kapcsolódó célzott ellenőrzési feladatok 



Feladat meghatározása: A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 

528/2012/EU rendelettel összhangban, vagy az e rendelet szerinti átmeneti időszakban 

engedélyezett biocid termékek és felhasználásuk célzott ellenőrzése. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. január 01 – december 31. közötti időszakban  

6/f. Az ellenőrzés tárgya:  Az OSZIR-KBIR szakrendszerbe 2018. január 1-jét megelőzően 

bejelentett, hiánypótlásra váró veszélyes anyag, veszélyes keverék és biocid termék 

bejelentések ellenőrzése 

Feladat meghatározása: Az OSZIR-KBIR szakrendszerbe 2018. január 1-jét megelőzően 

bejelentett, "Díjfizetésre vár" és "Hiánypótlásra vár" státuszú veszélyes anyag, veszélyes 

keverék és biocid termék bejelentések ellenőrzése.  

Ellenőrzés időszaka: 2022. január 01 – december 31. közötti időszakban 

7. Szakterület: Dezinszekció és Deratizácó 

 

7/a. Az ellenőrzés tárgya: Egészségügyi kártevők elleni védekezés ellenőrzése a 

kiszolgáltatott személyeket szállásoló/gondozó intézményekben.  

Feladat meghatározása: Fekvőbeteg ellátó egészségügyi intézményekben valamint a 

fogyatékosokat, pszichiátriai betegeket, időseket, gyermekeket ellátó bentlakásos 

otthonokban az egészségügyi kártevők elleni védekezés átfogó ellenőrzése. A gondozó 

személyzet élősködő ízeltlábúakkal kapcsolatos tudásanyagának, felkészültségének 

frissítése. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. január 01 – december 31. közötti időszakban 

8. Szakterület:    Sterilizálás 

 

8/a. Az ellenőrzés tárgya: Fogorvosi rendelők autoklávokkal való felszereltségének 

ellenőrzése 

Feladat meghatározása: Az ellenőrzött rendelő rendelkezik-e autoklávval (gőzsterilizáló 

berendezés) a sterilanyag ellátásának biztosítására. Az orvostechnikai eszközök 

rendelete előírja a sterilizáló berendezések 3-évenként kötelező műszaki 

felülvizsgálatát. A kötelező felülvizsgálatot erre jogosult szervezet végezte-e? 

Ellenőrzés időszaka: 2022. január 01 – december 31. közötti időszakban 

9. Szakterület: Járványügy 

9/a. Az ellenőrzés tárgya: A jelentett COVID-19 fertőzésekkel kapcsolatos járványügyi 

szakmai és hatósági tevékenység folyamatos ellátása  

Feladat meghatározása: Az OSZIR -ba érkező, a COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos 

jelentések és leletek folyamatos feldolgozása, a fertőzés kimenetelének 

nyomonkövetése, validálása és rögzítése a betegségeseten. A hatályos 

jogszabályban, eljárásrendben foglalt hatósági intézkedések megtétele. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. január 01 – december 31. közötti időszakban 



9/b. Az ellenőrzés tárgya: Életkorhoz kötött védőoltások teljesítésének ellenőrzése 

Feladat meghatározása:Az életkorhoz kötött védőoltások végrehajtásának folyamatos 

felügyelete. A beérkező oltási jelentések validálása, a Védőoltási Módszertani 

Levélben meghatározott határidőre történő rögzítése az EFRIR Védőoltási 

alrendszerében. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. január 01 – december 31. közötti időszakban  

10. Szakterület:  Egészségügyi igazgatás és ápolási szakfelügyelet 

10/a. Az ellenőrzés tárgya: A járóbeteg rendelőintézetekben (azaz a nem kórházakhoz 

integrált rendelőintézet) a traumatológiai-, plasztikai helyreállító és esztétikai sebészeti-, 

neurológiai-, pszichiátria, belgyógyászati- és tüdőgyógyászati-, illetve az előző évben nem 

vizsgált kardiológi-, sebészeti- és az urológiai egységekben  a személyi, tárgyi, szakmai 

környezeti feltételek és a dokumentáció ellenőrzése          

Feladat meghatározása: A 60/2003.(X.20.) ESZCSM rendeletben előírt minimumfeltételek 

ellenőrzése a traumatológiai-, plasztikai helyreállító és esztétikai sebészeti-, neurológiai-, 

pszichiátria, belgyógyászati- és tüdőgyógyászati-, illetve az előző évben nem vizsgált 

kardiológi-, sebészeti- és az urológiai egységekben. A szakdolgozók tevékenységének 

vizsgálata és annak dokumentálása. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. január 01 – december 31. közötti időszakban 

11. Szakterület: Egészségügyi igazgatás védőnői módszertan 

11/a. Az ellenőrzés tárgya: 2021. évi területi védőnői adatszolgáltatás koordinálása, 

körzetekre vonatkozó adatok validálása 

Feladat meghatározása:Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, 

szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 76/2004. (VIII.19.) ESzCsM rendeletben meghatározott területi védőnői 

adatgyűjtés területi koordinálása és validálása.  

Ellenőrzés időszaka: 2022. január 01 – március 28. közötti időszakban 

11/b. Az ellenőrzés tárgya: 2021/2022. évi iskolai védőnői adatszolgáltatás koordinálása, 

körzetekre vonatkozó adatok validálása 

Feladat meghatározása:Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, 

szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 76/2004. (VIII.19.) ESzCsM rendeletben meghatározott iskola 

egészségügyi adatgyűjtés során a védőnői jelentések koordinálása, a körzetekre vonatkozó 

adatok validálása a saját nyilvántartás adatai szerint.  

Ellenőrzés időszaka: 2022. január 01 – december 20. közötti időszakban 

11/c. Az ellenőrzés tárgya: VOIR bevezetésével járó szakmai segítő-támogató tevékenység 

Feladat meghatározása:A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 

7. §-ban meghatározott  védőnői feladatok teljesítéséhez szakmai támogatás nyújtása a 



területi védőnői ellátásban dolgozó védőnők számára. A VOIR eléréséhez szükséges 

azonosítók naprakész nyilvántartása és a bevezetés folyamatában folyamatos egyeztetése a 

szakrendszer indítását támogató védőnői módszertani szakterülettel. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. január 01 – december 31. közötti időszakban 

11/d. Az ellenőrzés tárgya: Hosszabb távollétről  vagy pályára visszatérő védőnők felmérése, 

részükre a koragyermekkori védőnői szűrővizsgálatok elvégzésére szakmai felkészítő 

(IRÁNYTŰ) képzés szervezése. 

Feladat meghatározása:A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 

betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a 

szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 4. § b) pontban 

meghatározott  védőnői feladatok teljesítéséhez szakmai támogatás nyújtása a területi 

védőnői ellátásba tartós távollét után érkező védőnők számára.  

Ellenőrzés időszaka: 2022. január 01 – december 31. közötti időszakban 

11/e. Az ellenőrzés tárgya: Vizsgálni a védőnői tevékenység szakfelügyeletének 

megvalósulását csecsemőhalálozás előfordulása esetén (2019-2021) 

Feladat meghatározása:Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 

30.) EMMI rendelet 9.§. (3) bekezdése alapján a vezető védőnői tevékenység egységes 

eljárására kiadott szakmai, módszertani iránymutatás (iktatószám: 1384-5/2019/NSEF;  

29316-1/2021/EÜIG) előírása teljesülésének vizsgálata a csecsemőhalálozás eseteiben 2019-

2021 évek vonatkozásában.  Az előírás szerint a csecsemőhalálozás olyan rendkívüli 

esemény, amelyek előfordulása esetén szükséges szakfelügyelni az érintett területi védőnő 

tevékenységét. 

Ellenőrzés időszaka: 2022. január 01 – december 31. közötti időszakban 

Ellenőrzés típusa: célellenőrzés 

Ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés helyszíne: Salgótarjáni Járási Hivatal illetékességi területén  

Az ellenőrzést végző személyek: Munkakör szerint érintett kormánytisztviselők. 
 
 
Salgótarján, 2021. december 9. 
 
 
 
 
 dr. Handó Beatrix 

hivatalvezető 
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