
Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

2022. évi ellenőrzési terve 

 

Útügyi Osztály 

 

2022. I. negyedév 

Forgalomtechnikai felülvizsgálat keretében gyalogos átkelőhelyek ellenőrzése, a kapcsolódó 

nyilvántartások aktualizálása EKHIR-KZT rendszerben, különös tekintettel az oktatási intézmények 

közelében - Salgótarján városban - lévő, külön rendelkezés alapján kijelölt gyalogos átkelőhelyek 

vonatkozásában. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: útügyi szakügyintéző 

2022. II. negyedév 

Forgalomtechnikai felülvizsgálat keretében vasúti útátjárók ellenőrzése, kapcsolódó hatósági 

nyilvántartások aktualizálása az EKHIR-KZT rendszerben:  

 a 75-s vasútvonal Balassagyarmat – Vác - Budapest megyehatárig tartó szakaszán. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: útügyi szakügyintéző 

2022. III. negyedév 

Forgalomtechnikai felülvizsgálat keretében gyalogos átkelőhelyek ellenőrzése, a kapcsolódó 

nyilvántartások aktualizálása EKHIR-KZT rendszerben. Ellenőrzés a 2022/2023. tanévkezdettel 

kapcsolatban az oktatási intézmények közelében – Bátonyterenye, Szécsény városokban - lévő, külön 

rendelkezés alapján kijelölt gyalogos átkelőhelyek vonatkozásában. 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős: útügyi szakügyintéző 

2022. IV. negyedév 

Forgalomtechnikai felülvizsgálat keretében gyalogos átkelőhelyek ellenőrzése, a kapcsolódó 

nyilvántartások aktualizálása EKHIR-KZT rendszerben. Ellenőrzés a Rétság városban lévő, külön 

rendelkezés alapján kijelölt gyalogos átkelőhelyek vonatkozásában. 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: útügyi szakügyintéző 

 

Időben nem ütemezhető, a beérkező kérelmek függvényében tartandó ellenőrzések 

A forgalomba helyezésre kerülő közlekedési létesítmények ellenőrzése, az engedélyek rendelkező 

részében előírt kötelezések végrehajtásának vizsgálata. 

Határidő: adott döntésben rögzített időpont 

Felelős: útügyi szakügyintéző 
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Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI TERÜLETEK 

1. Az online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése 

Időtartam:   2022. január 1. – december 31. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

2. Az interneten kapható „csodát ígérő termékeket” értékesítő webáruházak ellenőrzése  

Időtartam:   2022. január 1. – december 31.  

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

3. Hagyományos kereskedelmi egységek általános fogyasztóvédelmi ellenőrzése  

Időtartam:   2022. január 1. – december 31. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

4.  Fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése a húsvéti ünnep idején   

Időtartam:   2022. március 21. – április 18. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

5. A kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek nyári ellenőrzése 

Időtartam:  2022. június 1. – szeptember 30.  

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

6. Fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése a karácsonyi ünnep idején   

Időtartam:   2022. november 28. – december 31. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

7. ”Zöldrefestés” jelenségének ellenőrzése a hagyományos és az online kereskedelmi 

forgalomban  

Időtartam:   2022. május 2. – szeptember 30. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

8. A rezsicsökkentésekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségekre vonatkozó 

jogszabályi előírások teljesítésének ellenőrzése  

Időtartam:   2022. január 1. – február 15. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

9. Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzése 

Időtartam:   2022. január 1. – december 31. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  
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10.  A fiatalkorúak védelme érdekében  az alkoholfogyasztás visszaszorítását szolgáló 

jogszabályi rendelkezések érvényesülésének ellenőrzése 

Időtartam:  2022. július 1. – december 31. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

11.  A szavatossági és jótállási igények intézésének átfogó ellenőrzése a hagyományos és 

az online kereskedelmi forgalomban 

Időtartam:   2022. január 1. – december 31. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

12.  A használtautók értékesítésének fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése 

Időtartam:   2022. március 21. – szeptember 16. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

13.  Az elektronikus hírközlési szolgáltatók és a közszolgáltatók telefonos eléréssel 

működtetett ügyfélszolgálatainak és weboldalainak ellenőrzése 

Időtartam:   2022. március 1. – július 30. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

14.  Az elektronikus hírközlési szolgáltatók és a közszolgáltatók panaszkezelésének 

vizsgálata 

Időtartam:   2022. június 1. – november 11. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

15.  Bekötési vízmérők hitelesítési cseréjének vizsgálata  

Időtartam:   2022. február 14. – szeptember 9. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

16.  Építőanyag kereskedelem fogyasztóvédelmi ellenőrzése  

Időtartam:   2022. január 1. – szeptember 2. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

PIACFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK 

A hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban megtalálható FFP és egyszerű 

szájmaszkok piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam:   2022. január 17. – október 14. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

1. Állandó és utazó vidámparkok üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam:   2022. április 11. – szeptember 30. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  
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2. Szabadtéri kondiparkok, kültéri fitnesz eszközök üzemeltetési feltételeinek 

piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam:   2022. április 25. – június 11. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

3. Kalandparkok üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam:   2022. május 16. – október 28. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

4. Aquaparkok üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam:   2022. május 23. – július 8. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

5. Nyári gyermektáborokban működő szórakoztatási célú berendezések üzemeltetési 

feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam:   2022. június 20. – augusztus 26. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

6. Játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam:   2022. május 2. – október 28. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

7. A hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban megtalálható játékok egész 

éven át tartó, laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése mintavételi 

terv alapján 

Időtartam:   2022. február 1. – december 31. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

8. A hagyományos és online kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági 

termékek egész éven át tartó, laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti 

ellenőrzése mintavételi terv alapján 

Időtartam:   2022. február 3. - december 31. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

9. Önegyensúlyozó személyszállító eszközök (hoverboardok, egykerekűek) és 

elektromos rollerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése 

mintavételi terv alapján 

Időtartam:   2022. február 1. – március 11. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

10. A hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban megtalálható bébi játékok 

laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése  
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Időtartam:   2022. március 1. – május 13. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

ó 

11. Villamossági termékek készenléti állapotban felvett teljesítményének laboratóriumi 

mérése mintavételi terv alapján 

Időtartam:   2022. március 7. – április 1. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

12. Villamossági termékek energiacímkézésének hagyományos és online kereskedelmi 

forgalomban történő piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam:   2022. április 18. – május 20. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

13. Asztali és álló ventilátorok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti 

ellenőrzése mintavételi terv alapján 

Időtartam:   2022. május 16. – június 17. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

14. Iskolaszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése 

mintavételi terv alapján 

Időtartam:   2022. június 7. – augusztus 12. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

15. Hordozható kézi bozótvágókhoz való, cséphadaró típusú vágófeltétek piacfelügyeleti 

ellenőrzése mintavételi terv alapján 

Időtartam:   2022. június 20. – július 15. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

16. Vezetékhosszabbítók, elosztók laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti 

ellenőrzése mintavételi terv alapján 

Időtartam:   2022. augusztus 15. – szeptember 9. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

17. Építési termékek piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam:   2022. szeptember 5. – október 7. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

18. A magyar nyelvű használati útmutató meglétének piacfelügyeleti ellenőrzése 

Időtartam:   2022. január 25. – október 31. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  
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19. Kül- és beltéri díszvilágítási füzérek és karácsonyi dekorációs villamossági termékek 

laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése mintavételi terv alapján 

Időtartam:   2022. október 24. – december 31. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

20. Powerbankok és akkumulátorok névleges kapacitásának ellenőrzése 

Időtartam:   2022. március 1. – október 31. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

21. Veszélyes termékek keresése a hagyományos, valamint az online kereskedelmi 

forgalomban (KPIR, RAPEX) 

Időtartam:   2022. január 3. – december 31. 

Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

 

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK 

 

1. Szezonális termékek ellenőrzése a megtévesztő jelölés tükrében 

Időtartam:  2022. március 1. – december 16. 

     Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

2. Kozmetikai termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése 

Időtartam:  2022. január 17. – szeptember 30. 

     Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

3. Étrend-kiegészítők laboratóriumi vizsgálata a megtévesztő jelölés tükrében  

Időtartam: 2022. szeptember 5 – október 28 

     Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

4. 100% pamut gyermek és felnőtt textiltermékek, valamint gyapjútakarók laboratóriumi 

vizsgálattal egybekötött ellenőrzése 

Időtartam:  2022. szeptember 5. – október 30. 

     Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

5. Napszemüvegek fényáteresztésének vizsgálata 

Időtartam:  2022. május 2. – június 30. 

     Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

6. Előre csomagolt termékek nettó tömegének ellenőrzése 

Időtartam:  2022. április 25. – június 30. 

     Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

7. Gluténmentes és laktózmentes termékek ellenőrzése a megtévesztő jelölés tükrében 

Időtartam:  2022. június 1. – július 29. 

     Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  

8. Univerzális akkumulátortöltők laboratóriumi vizsgálata  

Időtartam:  2022. február 1. – március 4. 

     Témafelelős:  fogyasztóvédelmi szakügyintéző  
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Közlekedési Osztály 

 

Az ellenőrzéssel érintett ágazat:  

Közlekedési műszaki, közlekedési forgalmi és piacfelügyeleti hatósági ellenőrzés  

Az ellenőrzés jogalapja: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 15. § (1) bekezdése  
- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I törvény  
- A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
- A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

- Az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, alkatrészekkel, tartozékokkal 
kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet 

Az ellenőrzés tárgya, célja: 

Közlekedési és a piacfelügyeleti jogszabályok betartásának ellenőrzése  

 

Az ellenőrzés formája: 

Helyszíni vizsgálat 

 

Az ellenőrzés helyszíne: 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal illetékességi területe 

 

Az ellenőrzést végző munkakör:  

műszaki vizsga ellenőr; közúti ellenőr; piacfelügyeleti ellenőr 

 

Műszaki Terület Hatósági Ellenőrzési 

I. Komplex ellenőrzések és vizsgálatok 

 

1.  Tanúsító szervezetek (műszaki vizsgáló állomások) helyszíni telephelyi ellenőrzése 

Időtartam:  2022. január 1. – december 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

2.  Járműfenntartó vállalkozások helyszíni telephelyi ellenőrzése 

Időtartam:  2022. január 1. – december 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

3.  Tachográf (javító, beszerelő, illesztő) műhelyek helyszíni telephelyi ellenőrzése, 

(kalibrálás, illesztés személyi tárgyi feltételeinek megléte, a technológiai előírások 

betartása) 

Időtartam:  2022. január 1. – december 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

4. Regisztrált bontók-hulladékkezelők helyszíni telephelyi ellenőrzése 

Időtartam: 2022. január 1. – december 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 
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II. Tematikus ellenőrzések és vizsgálatok 

 

5.  Az alkalmazott mérőeszközök üzemképességének és mérésügyi megfelelőségének 

ellenőrzése 

Időtartam:  2022. január 1. - december 31.  

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

6. A műszaki vizsgálatok során „minősített” járművek helyszíni ellenőrzés keretében 

történő visszaellenőrzése 

Időtartam:  2022. január 1. - december 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

7.  Az ügyekhez előírt hatósági díjak alkalmazásának ellenőrzése. 

Időtartam:  2022. január 1. - december 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

8. A műszaki vizsgálóállomás által feltöltött fényképek és dokumentumok 

visszaellenőrzése 

Időtartam: 2022. január 1. - december 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

9. A pótalkatrész és tartozékgyártók, felújítók, és forgalmazók ellenőrzése 

Időtartam:  2022. április 1. – április 30. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

10.  A klímaberendezés javítók (feltöltők) ellenőrzése 

Időtartam:  2022. május 1. – május 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

11.  Elektromos és hibrid meghajtású gépjármű javítók ellenőrzése 

Időtartam:  2022. június 1. – augusztus 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

12.  A menetíró (tachográf) műhelyek ellenőrzése 

Időtartam:  2022. szeptember 1. – október 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

13.  A járműbontók ellenőrzése 

Időtartam:  2022. november 1. – december 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 
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III. Kiemelt ellenőrzési akciók 

 

14.  Előre nincs meghirdetve, külön, eseti elrendelés alapján. 

Időtartam:  2022. január 1. – december 31. 

Felelős:  műszaki vizsga ellenőr 

 

Forgalmi Terület Hatósági Ellenőrzési 

I. Komplex ellenőrzések és vizsgálatok 

 

1. Személy- és árufuvarozó szolgáltatók teljes körű ellenőrzése (tevékenység 

jogszerűségének vizsgálata) 

Időtartam:  2022. január 1. – december 31. 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

2. Járműfenntartók helyszíni telephelyi ellenőrzése 

Időtartam:  2022. január 1. – december 31. 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

II. Tematikus ellenőrzések és vizsgálatok 

 

3. Közúton közlekedő gépjárművek ellenőrzése (db.) 

- Közlekedésbiztonsági ellenőrzés: 4700 db. 

- Szállításhoz szükséges engedélyek ellenőrzése: 2000 db. 

- Környezetvédelmi ellenőrzés: 2100 db. 

- Rakományrögzítés ellenőrzése: 2000 db. 

- Veszélyes áru szállításának (ADR) ellenőrzése: 50 db. 

- Forgalomkorlátozás ellenőrzése: 34 db. 

- Tengelyterhelés ellenőrzése: 550 db. 

- Menetíró berendezés vizsgálata: 1500 db. 

- AETR ellenőrzés közúton (vizsgált napok száma): 18000 nap 

- AETR ellenőrzés telephelyen (vizsgált napok száma): 18000 nap 

- Oktató járművek közúti ellenőrzése: 150 db. 

Időtartam:  2022. január 1. – december 31. 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

4. A személyszállító és árufuvarozó vállalkozások jogkövető magatartásának ellenőrzése 

- Gépkocsivezetői munka és pihenőnapok ellenőrzése 

- Digitális tachográf adatok letöltési gyakoriságának vizsgálata 

Időtartam:  2022. január 1. – december 31. 

Felelős:  közúti ellenőr 

- Gépjárművezetőknek adott oktatás, utasítások, információk, munkáltatói ellenőrzések  

Időtartam:  2022. január 1. – március 31. és 2022. szeptember 1.- szeptember 30. 

Felelős:  közúti ellenőr 
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- Tachográf illesztési jegyzőkönyvek érvényességének vizsgálata 

Időtartam:  2022. január 1. – március 31.  

Felelős:  közúti ellenőr 

- Gépkocsivezetők foglalkoztatásának ellenőrzése (munkaokmányok) 

- A műszaki átvizsgálásokon való részvétel ütemezésének vizsgálata 

Időtartam:  2022. április 1. – április 30. és 2022. október 1.- december 31. 

Felelős:  közúti ellenőr 

- A hétvégi forgalomkorlátozás betartásának ellenőrzése 

Időtartam:  2022. május 1. – május 31. 

Felelős:  közúti ellenőr 

- A személyszállító vállalkozásoknál a tevékenység jogszerűségének vizsgálata 

Időtartam:  2022. május 1. – május 31. és 2022. július 1.- augusztus 31. 

Felelős:  közúti ellenőr 

- A személyszállító járművek műszaki állapotának ellenőrzése, dokumentumok alapján 

Időtartam:  2022. június 1. – június 30. 

Felelős:  közúti ellenőr 

- A túlsúllyal közlekedés utólagos ellenőrzése (a forgalmi dokumentumok alapján) 

Időtartam:  2022. július 1. – szeptember 30. 

Felelős:  közúti ellenőr 

- A belföldi és külföldi hatóságok szankcióinak következtében tett intézkedések 

ellenőrzése 

Időtartam:  2022. június 1. – június 30. és 2022. szeptember 1. – szeptember 30. 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

III. Kiemelt ellenőrzési akciók 

 

1. „ECR akciók”, eseti elrendelés alapján 

Időtartam:  2022. január 1. – december 31. 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

2. MIGRÁNS ellenőrzés 

Időtartam:  2022. január 1. – december 31. (a Rendőrség ütemezése alapján) 

Felelős:  közúti ellenőr 

3. BIREG ellenőrzés 

Időtartam:  2022. január 1. – december 31. (a kiemelt kormányzati projekt) 

Felelős:  közúti ellenőr 

 

Piacfelügyeleti Ellenőrzési  

I. Tematikus ellenőrzések és vizsgálatok 

 

1.  Az illetékességi területen működő két- vagy háromkerekű járműveket és négykerekű 

motorkerékpárokat, alkatrészeiket és tartozékaikat gyártó, gyártót képviselő, importőr 
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és forgalmazó vállalkozások nyilvántartásának aktualizálása, szükség esetén a 2020. 

évben feltárt hiányosságok utóellenőrzése. 

Időtartam:  2022. január 1. – március 31. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

2.  Az illetékességi területén működő mezőgazdasági és erdészeti járműveket, 

alkatrészeiket és tartozékaikat forgalmazó vállalkozások nyilvántartásának 

aktualizálása, szükség esetén a 2020. évben feltárt hiányosságok utóellenőrzése. 

Időtartam:  2022. január 1. – március 31. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

3. Motorkerékpárok forgalmazásához szükséges dokumentációk meglétének, 

megfelelőségének ellenőrzése 

Időtartam:  2022. január 1. – szeptember 30. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

4. Motorkerékpárok erőátviteli rendszerei elemeinek forgalmazásához szükséges 

dokumentációk megléte, megfelelősége. 

Időtartam:  2022. január 1. – szeptember 30. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

5. Motorkerékpár fékalkatrészek forgalmazásához szükséges dokumentációk megléte, 

megfelelősége. 

Időtartam:  2022. január 1. – szeptember 30. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

6. Mezőgazdasági és erdészeti járművek fékalkatrészeinek forgalmazásához szükséges 

dokumentációk megléte, megfelelősége. 

Időtartam:  2022. január 1. – szeptember 30. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

7. Mezőgazdasági és erdészeti járművek erőátviteli rendszerei elemeinek forgalmazásához 
szükséges dokumentációk megléte, megfelelősége 

Időtartam:  2022. január 1. – szeptember 30. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

8. Az illetékességi területén működő M és N kategóriájú gépjárműveket, valamint 

pótkocsijaikat, alkatrészeiket és tartozékaikat gyártó, gyártót képviselő, importőr és 

forgalmazó vállalkozások nyilvántartásának létrehozása. 

Időtartam:  2022. január 1. – március 31. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

9.  M vagy N kategóriájú gépjárművek és pótkocsijaik laboratóriumi vagy közúti 

vizsgálata. 

Időtartam:  2022. január 1. – szeptember 30. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

10.  M és N kategóriájú gépjárművek és pótkocsijaik forgalmazásához szükséges 

dokumentációk megléte, megfelelősége. 

Időtartam:  2022. január 1. – szeptember 30. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 
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11.  M és N kategóriájú gépjárművek és pótkocsijaik fékalkatrészeinek forgalmazásához 

szükséges dokumentációk megléte, megfelelősége. 

Időtartam:  2022. január 1. – szeptember 30. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

12. M és N kategóriájú gépjárművek és pótkocsijaik passzív biztonsági berendezéseinek 

forgalmazásához szükséges dokumentációk megléte, megfelelősége. 

Időtartam:  2022. január 1. – szeptember 30. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

13.  Rendkívüli ellenőrzések (panasz, közérdekű bejelentés, más hatóság értesítése, saját 

hatáskörben észlelt nem megfelelőség alapján). 

Időtartam:  2022. január 1. – december 31. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

14. Az elvégzett ellenőrzések főbb statisztikai adatainak gyűjtése. 

Időtartam:  2022. január 1. – december 31. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

15.  A 2022. évi éves piacfelügyeleti terv összeállítása érdekében az elvégzett 

ellenőrzésekre vonatkozó tapasztalatok összegzése és megküldése a BFKH 

Közlekedési Főosztály számára. 

Időtartam:  2022. november 05. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

16.  Az elvégzett ellenőrzésekről beszámoló összeállítása és megküldése a BFKH Országos 

Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály számára. 

Időtartam:  2023. január 15. 

Felelős:  piacfelügyeleti ellenőr 

 

 

 

 

 

Salgótarján, 2022.01.20.                                           

 

                                                                                              Szomszéd Tamás 

                                                                                               főosztályvezető 
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