Szervezeti egység: Csongrád-Csanád megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Ssz.

1

2

3

4

5

6

7

Ellenőrzött szakterület
Ellenőrzést végző
megnevezése
kormányhivatali szervezeti egység

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés tárgyához kapcsolódó
feladat rövid leírása

Ellenőrzés helyszíne

Ellenőrzés tervezett
időpontja ( -tól -ig )

Ellenőrzés módja (pl.
helyszíni ellenőrzés,
iratbekérés, szakrendszer,
stb.)

Ellenőrzés szempontrendszere (pl. jogszabályhely
megjelölése)

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. §-a.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen (MÁK
Szeged)

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

2016.08.01-2021.01.31.

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen (MÁK
Szeged)

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

Ellenőrzéssel érintett,
vizsgált időszak ( -tól ig )

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi Hódfó Hódmezővásárhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
Foglalkoztató Közhasznú
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Nonprofit Kft.
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád Megyei Területi
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Gyermekvédelmi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
Szakszolgáltat és
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Gyermekotthonok
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
Igazgatósága
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

Maros Menti Szociális
Intézmény

6 nap (2021. I. félév)

2016.08.01-2020.02.28.

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen (MÁK
Szeged)

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

MTA Szegedi Biológiai
Központja

12 nap (2021. I. félév) 2016.08.01-2021.02.28.

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen (MÁK
Szeged)

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

Agroprodukt Zrt.

Szentesi Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat

Szegedi
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.

10 nap (2021.I. félév)

11 nap (2021.I. félév)

2 nap (2021.I. félév)

3 nap (2021. I. félév)

2016.03.01-2021.01.31.

2016.03.01-2021.01.31.

2016.07.01-2021.01.31.

10 nap (2021. I. félév) 2016.08.01-2021.02.28.

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.
Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Szakmai irányító
Megjegyzés a terv
minisztérium
kapcsán
neve

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

Veszprém Megyei
Kormányhivatal
felkérésére

Teljesítés
Megjegyzés
(teljesítve/részben
a teljesítés
teljesítve/nem
kapcsán
teljesítve)
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egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
Csongrád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
Egészségügyi Ellátó
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
Központ
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
Hódmezővásárhely-Makó
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

Tömörkényi Agrár Kft.

Csongrád Megyei
Napsugár Otthon

Givaudan Hungary Kft.

Hódmezővásárhelyi
Tankerületi Központ

Szegedi Ítélőtábla

Szegedi Tankerületi
Központ

Szegedi Törvényszék

5 nap (2021. I. félév)

2016.08.01-2021.02.28.

13 nap (2021. I. félév) 2016.11.01-2021.03.31.

11 nap (2021.I. félév)

2 nap (2021.I. félév)

2016.12.01-2021.04.30.

2017.01.01-2021.04.30.

14 nap (2021. I. félév) 2017.01.01-2021.04.30.

4 nap (2021. I. félév)

16 nap (2021.I. félév)

11 nap (2021.I. félév)

2017.01.01-2021.04.30.

2017.01.01-2021.05.31.

2017.01.01-2021.05.31.

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen (MÁK
Szeged)

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen (MÁK
Szeged)

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen (MÁK
Szeged)

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen (MÁK
Szeged)

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen (MÁK
Szeged)

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen (MÁK
Szeged)

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

16

17

18

19

20

21

22

23

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
Dr. Bugyi István Kórház
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
Bethlen Gábor Református Gimnázium
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
5 nap (2021. II. félév)
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

Csongrád Megyei
Gesztenyeliget Otthon

Szentes Városellátó
Nonprofit Kft.

Szentesi Református
Idősek Otthona

SZEGEDMET Kft.

Kiss Bálint Református
Általános Iskola

VESTFROST Zrt.

11 nap (2021.I. félév)

2017.01.01-2021.06.30.

14 nap (2021. I. félév) 2017.01.01-2021.06.30.

8 nap (2021.I. félév)

4 nap (2021. I. félév)

6 nap (2021. II. félév)

5 nap (2021. II. félév)

8 nap (2021.II. félév)

2017.01.01-2021.06.30.

2017.01.01-2021.06.30.

2017.02.01-2021.07.31.

2017.02.01-2021.08.31.

2017.03.01-2021.08.31.

2017.04.01-2021.08.31.

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen (MÁK
Szeged)

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen (MÁK
Szeged)

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen (MÁK
Szeged)

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

24

25

26

27

28

29

30

31

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató
Zrt. II. félév)
ügyviteli feladatok (biztosítási
5 nap (2021.
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
Karolina Óvoda, Általános
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
6 nap (2021. II. félév)
és Társadalombiztosítási Főosztály
Iskola és Gimnázium
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
LOMBARD Pénzügyi és
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
Lízing Zrt.
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
Europe Match GmbH
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
Magyarországi Fióktelep
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

AQUAPLUS Kft.

Szegedi
Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.

SZMJVÖ Dr. Waltner
Károly Otthon

SPEED Kft.

6 nap (2021. II. félév)

2017.05.01-2021.08.31.

2017.05.01-2021.08.31.

14 nap (2021. II. félév) 2017.05.01-2021.08.31.

8 nap (2021.II. félév)

6 nap (2021. II. félév)

8 nap (2021.II. félév)

8 nap (2021.II. félév)

2017.05.01-2021.08.31.

2017.06.01-2021.09.30.

2017.06.01-2021.09.30.

2017.07.01-2021.09.30.

2017.08.01-2021.09.30.

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen (MÁK
Szeged)

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen (MÁK
Szeged)

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

32

33

34

35

36

37

38

39

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
Alföldi Agrárszakképzési
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
12 nap (2021. II. félév) 2017.09.01-2021.10.31.
és Társadalombiztosítási Főosztály
Centrum
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

LKG-Delta Kft.

DUOCOR Bt.

Szegedi Sport és Fűrdők
Kft.

HUNOR COOP Zrt.

LEGRAND Zrt.

NATURTEX Kft.

PICK Szeged Zrt.

12 nap (2021. II. félév) 2017.08.01-2021.10.31.

14 nap (2021. II. félév) 2017.09.01-2021.10.31.

8 nap (2021.II. félév)

8 nap (2021.II. félév)

2017.09.01-2021.11.30.

2017.09.01-2021.11.30.

14 nap (2021. II. félév) 2017.09.01-2021.11.30.

8 nap (2021.II. félév)

2017.10.01-2021.11.30.

14 nap (2021.II. félév) 2017.10.01-2021.11.30.

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen (MÁK
Szeged)

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

40

41

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
RAMPF FORMEN Kft.
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

egészségbiztosítás

Foglalkoztató nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség
Csongrád-Csanád Megyei
teljesítésének ellenözése. Kifizetőhelyi
Kormányhivatal Családtámogatási
soros átfogó ellenőrzés
ügyviteli feladatok (biztosítási
és Társadalombiztosítási Főosztály
kötelezettség elbírálása, nyilvántartása,
Hatósági és Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatás,ellátások megállapítása,
folyósítása, elszámolásának) vizsgálata.

HUNDEC Kft.

8 nap (2021.II. félév)

6 nap (2021. II. félév)

2017.10.01-2021.11.30.

2017.10.01-2021.11.30.

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés a
számfejtő helyen

Az ellenőrzést a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-a, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet, továbbá általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 99. § alapján végezzük.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Ssz.

1

Ellenőrzött szakterület
megnevezése

állami foglalkoztatási szervi
feladatok

Ellenőrzést végző
kormányhivatali
szervezeti egység

Foglalkoztatási
Főosztály
Közfoglalkoztatási
Osztály

Ellenőrzés tárgya

országos programok
keretében történő
foglalkoztatáshoz
kapcsolódó pénzügyi
tartalmú ellenőrzés

2020-2021.év

iratellenőrzés

2021. évben
folyamatosan (I-IV.
negyedév)

2020-2021.év

helyszíni
ellenőrzés/iratbekérés

NFA dec.fa keretéből
nyújtott
munkahelyteremtő
támogatások
ellenőrzése

A vállalt beruházás
fenntartási és
foglalkoztatási
kötelezettség
teljesítésének
ellenőrzésse (5db).

a hatóság hivatalos
helyisége, a
Támogatott
székhelye/telephelye/
a foglalkoztatás helye

2021. évben
folyamatosan (I-IV.
negyedév)

2017. évtől megállapított
támogatások ellenőrzése

helyszíni
ellenőrzés/iratbekérés

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

3

állami foglalkoztatási szervi
feladatok

Foglalkoztatási
Főosztály
Közfoglalkoztatási
Osztály

állami foglalkoztatási szervi
feladatok

2021. évben
folyamatosan (I-IV.
negyedév)

a hatóság hivatalos
helyisége,
közfoglalkoztató
székhelye/telephelye/
a foglalkoztatás helye

állami foglalkoztatási szervi
feladatok

5

a hatóság hivatalos
helyisége,
közfoglalkoztató
székhelye/telephelye/
a foglalkoztatás helye

A
továbbfoglalkoztatási
a hatóság hivatalos
kötelezettség
helyisége, a
teljesítésének
Támogatott
2021. évben
vizsgálata, valamint
székhelye/telephelye/ folyamatosan (I-IV.
az átlagos statisztikai
a foglalkoztatás helye,
negyedév)
állományi létszám
a beruházással
megtartására vállalt
érintett telephely
kötelezettség
ellenőrzése (5 db).

Foglalkoztatási
Főosztály
Közfoglalkoztatási
Osztály

NFA dec.fa keretéből
nyújtott
munkahelymegőrző
támogatások
ellenőrzése

Foglalkoztatási
Főosztály
Közfoglalkoztatási
Osztály

A tőkejuttatásos
vállalkozóvá válási
támogatáshoz
a hatóság hivatalos
kapcsolódó
helyisége, a
NFA dec.fa keretéből
eszközbeszerzés,
Támogatott
2021. évben
nyújtott vállalkozóvá
annak nyilvántartása, székhelye/telephelye/ folyamatosan (I-IV.
válási támogatások
kifizetés előtti és a a foglalkoztatás helye,
negyedév)
ellenőrzése
közbenső ellenőrzése,
a beruházással
vállalkozói
érintett telephely
tevékenység
folytatása.

2019. évtől megállapított
támogatások ellenőrzése

2019. évtől megállapított
támogatások ellenőrzése

Szakmai irányító
minisztérium neve

375/2010. (XII. 31.)
Korm. rendelet a
közfoglalkoztatáshoz
nyújtható
támogatásokról,
170/2011. (VIII. 24.)
Korm. rendelet a
közfoglalkoztatási bér
és a közfoglalkoztatási
garantált bér
Belügyminisztérium
megállapításáról,
Országos
közfoglalkoztatáshoz
kacsolódó eljárásrend,
Országos
közfoglalkoztatáshoz
kacsolódó pénzügyi
eljárásrend

A vállalt beruházás
fenntartási és
foglalkoztatási
kötelezettség
teljesítésének
ellenőrzésse (5%).

2

állami foglalkoztatási szervi
feladatok

Az országos
közfoglalkoztatók
által benyújtott
pénzügyi
elszámolások
ellenőrzése,
egyeztetése,
kifizetésének
jóváhagyása.

Ellenőrzés
szempontrendszere
(pl. jogszabályhely
megjelölése)

2012. évi I. törvény a
Munka
Törvénykönyvéről,
2011. évi CVI.
törvény a
közfoglalkoztatásról
és a
közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint
egyéb törvények
módosításáról,
Hatósági Szerződés,
valamint az ahhoz
csatolt Általános
Szerződési Feltételek

országos és hosszabb
időtartamú
Foglalkoztatási
közfoglalkoztatási
Főosztály
programok, valamint a
Közfoglalkoztatási
járási startmunka
Osztály
mintaprogramok
megvalósulásának
ellenőrzése

4

Ellenőrzés
Ellenőrzés módja (pl.
tárgyához
Ellenőrzés tervezett
Ellenőrzéssel érintett,
helyszíni ellenőrzés,
Ellenőrzés helyszíne
kapcsolódó feladat
időpontja ( -tól -ig ) vizsgált időszak ( -tól -ig )
iratbekérés,
rövid leírása
szakrendszer, stb.)

A foglalkoztatás
elősegítéséről és a
munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény, az
állami foglalkoztatási
szerv, a
helyszíni
munkavédelmi és
ellenőrzés/iratbekérés
munkaügyi hatóság
kijelöléséről, valamint
e szervek hatósági ás
más feladatainak
ellátásáról szóló
320/2014. (Xll.13.)
rendelet
AKorm.
foglalkoztatás
elősegítéséről és a
munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény, az
állami foglalkoztatási
szerv, a
helyszíni
munkavédelmi és
ellenőrzés/iratbekérés
munkaügyi hatóság
kijelöléséről, valamint
e szervek hatósági ás
más feladatainak
ellátásáról szóló
320/2014. (Xll.13.)
Korm. rendelet

Belügyminisztérium

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Megjegyzés a terv
kapcsán

Teljesítés
Megjegyzés
(teljesítve/részben
a teljesítés
teljesítve/nem
kapcsán
teljesítve)

6

állami foglalkoztatási szervi
feladatok

7

állami foglalkoztatási szervi
feladatok

8

9

állami foglalkoztatási szervi
feladatok

állami foglalkoztatási szervi
feladatok

Magánmunkaközvetít
őként és munkaerőa munkaerőkölcsönzés
kölcsönzőknél a
Foglalkoztatási
és
jogszabályi feltételek
Főosztály
magánmunkaközvetítői
meglétének
Közfoglalkoztatási
tevékenység
vizsgálata
Osztály
folytatásának
nyilvántartásba vétel
ellenőrzése
után, valamint a
tevékenység végzése
közben.
A csoporotos
létszámcsökkentésnél
Foglalkoztatási
előírt bejelentési
Főosztály
csoporotos
kötelezettséggel
Közfoglalkoztatási
létszámleépítés
kapcsolatos
Osztály
szabályok
betrartásának
ellenőrzése.
A kiemelt projekt
keretében nyújtott
támogatások
megfelelő
GINOP 5.2.1-14-2015- felhasználásának
00001 Ifjúsági garancia
ellenőrzése. A
Foglalkoztatási
projekt keretében
célcsoportoknak
Főosztály
nyújtott képzési,
biztosított támogatási
Közfoglalkoztatási
bérköltség és
eszközök tárgyévben
Osztály
bértámogatások
tervezett kifizetései
ellenőrzése
felhasználásának
helyszíni ellenőrzése
legalább a
támogatások 5%ának erejéig.

a munkaerőkölcsönző és a
magánmunkaközvetít
ő tevékenység
folytatásának
helyszíne

2021. évben
folyamatosan (I-IV.
negyedév)

a nyilvántartásban szereplő
munkaerő-kölcsönző és a
magánmunkaközvetítők
ellenőrzése

a csoportos
létszámleépítést
bejelentő munkáltató
székhelye/telephelye

2021. évben
folyamatosan (I-IV.
negyedév)

a 2021. évben tett
bejelentések ellenőrzése

a támogatott
székhelye/telephelye,
a képző intézmény
székhelye/telephelye,
a képzés helyszíne, a
hatóság hivatalos
helyisége

A kiemelt projekt
keretében nyújtott
támogatások
megfelelő
GINOP 5.1.1-15-2015- felhasználásának
a támogatott
00001 Út a
ellenőrzése. A
székhelye/telephelye,
Foglalkoztatási
munkaerőpiacra projekt
célcsoportoknak
a képző intézmény
Főosztály
keretében nyújtott
biztosított támogatási székhelye/telephelye,
Közfoglalkoztatási
képzési, bérköltség és eszközök tárgyévben a képzés helyszíne, a
Osztály
bértámogatások
tervezett kifizetései
hatóság hivatalos
ellenőrzése
felhasználásának
helyisége
helyszíni ellenőrzése
legalább a
támogatások 5%ának erejéig.

2021. évben
folyamatosan (I-IV.
negyedév)

2021. évben
folyamatosan (I-IV.
negyedév)

2020. és 2021. évben
megállapított támogatások

2020. és 2021. évben
megállapított támogatások

helyszíni
ellenőrzés/iratbekérés

118/2001. (VI.30)
Korm.Rendelet a
munkaerő-kölcsönzési
és magánmunkaközvetítői
tevékenység
nyilvántartásba
vételéről és
folytatásának
feltételeiről

A Munka
helyszíni
Törvénykönyvéről
ellenőrzés/iratbekérés szóló 2012. évi I tv. 7176. §-a

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

helyszíni ellenőrzés,
iratbekérés

A foglalkoztatás
elősegítéséről és a
munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény, az
állami foglalkoztatási
szerv, a
munkavédelmi és
munkaügyi hatóság
kijelöléséről, valamint
e szervek hatósági ás
más feladatainak
ellátásáról szóló
320/2014. (Xll.13.)
Korm. rendelet

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

helyszíni ellenőrzés,
iratbekérés

A foglalkoztatás
elősegítéséről és a
munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény, az
állami foglalkoztatási
szerv, a
munkavédelmi és
munkaügyi hatóság
kijelöléséről, valamint
e szervek hatósági ás
más feladatainak
ellátásáról szóló
320/2014. (Xll.13.)
Korm. rendelet

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

bejelentés alapján

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Ssz.

1

2

3

Ellenőrzést végző
kormányhivatali
szervezeti egység

Ellenőrzés tárgya

népegészségügy

Népegészségügyi
Főosztály
Népegészségügyi Osztály

környezeti és
élelmiszerminták
radioaktivitásának
hatósági ellenőrzése

népegészségügy

Az üzemeltetni kívánt
természetes fürdőhelyek
helyszíni ellenőrzése, az
ütemterv szerinti
önellenőrzői laboratóriumi
vízminőségi vizsgálatok
a természetes
Csongrád-Csanád megye
Népegészségügyi
elvégzésének ellenőrzése
fürdőhelyekkel,
területén nyilvántartott
Főosztály
és a hatósági
fürdővizekkel kapcsolatos
valamennyi természetes
Népegészségügyi Osztály
laboratóriumi vízminőségi
hatósági ellneőrzés
fürdőhely, fürdővíz
vizsgálatok elvégzése,
továbbá a nyilvánosság
bevonásával és
tájékoztatásával
kapcsolatos jelentés
küldése.

2021.05.01.2021.11.15.

2021.05.01.2021.11.15.

népegészségügy

Az ivóvízbiztonsági
tervben foglaltak
betartásának, az
üzemeltetés
közegészségügyi
feltételeinek, az
Népegészségügyi
ivóvízszolgáltató
üzemeltető
Főosztály
vízműrendszerek hatósági
ívóvízminőséget
Népegészségügyi Osztály
ellenőrzése
befolyásoló
tevékenységének és a
vízminőséget befolyásoló
tevékenységének és a
vízminőség vizsgálati
adatok ellenőrzése.

2021.01.01.2021.12.31.

2021.01.01.2021.12.31.

Ellenőrzött szakterület
megnevezése

Ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid
leírása

Ellenőrzés helyszíne

Ellenőrzés tervezett
időpontja ( -tól -ig )

Minatvétel,
mintafeldolgozás, mérés,
adatrögzítés.

A 2021. évi ERMAH
program (517991/2020/SSF országos
tisztifőorvosi körlevél)
szerint-csak az ERMAH
laboratóriummal
rendelkező
kormányhivatalok

2021.01.01.2021.12.31.

Csongrád-Csanád megye
illetékességi területéhez
tartozó közműves ivóvíz
szolgáltatók, vízművek

Ellenőrzéssel
érintett, vizsgált
időszak ( -tól -ig )

Ellenőrzés módja (pl.
helyszíni ellenőrzés,
iratbekérés,
szakrendszer, stb.)

Ellenőrzés
szempontrendszere (pl.
jogszabályhely
megjelölése)

Szakmai irányító
minisztérium neve

8/2002. (III.12.) EüM.
rendelet, 517991/2020/SSF országos
tisztifőorvosi körlevél

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

A természetes fürdővizek
minőségi
követelményeiről,
valamint a természetes
fürdőhelyek kijelöléséről
és üzemeltetéséről szóló
78/2008. (IV.3.) Korm
rend.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Helyszíni ellenőrzés

Az ivóvíz minőségi
követelményeiről és az
ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X.25.) Korm.
Rend.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

ERMAH 2021-es évi
Minatvétel,
mintavételi és mérési mintafeldolgozás, mérés,
program szerint
adatrögzítés

Megjegyzés a terv
kapcsán

Teljesítés
(teljesítve/részben
teljesítve/nem teljesítve)

Megjegyzés a teljesítés
kapcsán

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Ssz.

Ellenőrzött szakterület
megnevezése

1

ingatlanügyi hatósági
feladat

2

ingatlanügyi hatósági
feladat

3

ingatlanügyi hatósági
feladat

4

ingatlanügyi hatósági
feladat

5

ingatlanügyi hatósági
feladat

6

ingatlanügyi hatósági
feladat

7

ingatlanügyi hatósági
feladat

8

ingatlanügyi hatósági
feladat

9

ingatlanügyi hatósági
feladat

10

ingatlanügyi hatósági
feladat

Ellenőrzést végző kormányhivatali
szervezeti egység
Földhivatali Főosztály valamennyi
Földhivatali Osztálya (Szegedi, Makói,
Hódmezővásárhelyi, Szentesi,
Csongrádi, Mórahalmi Földhivatali
Osztály)
Földhivatali Főosztály valamennyi
Földhivatali Osztálya (Szegedi, Makói,
Hódmezővásárhelyi, Szentesi,
Csongrádi, Mórahalmi Földhivatali
Osztály)
Földhivatali Főosztály valamennyi
Földhivatali Osztálya (Szegedi, Makói,
Hódmezővásárhelyi, Szentesi,
Csongrádi, Mórahalmi Földhivatali
Osztály)

Ellenőrzés tárgya

határszemle

parlagfű felderítés

termőföld engedély
nélküli máscélú
hasznosítása

Földhivatali Főosztály valamennyi
Földhivatali Osztálya (Szegedi, Makói,
Hódmezővásárhelyi, Szentesi,
földforgalmi ellenőrzés
Csongrádi, Mórahalmi Földhivatali
Osztály)
Földhivatali Főosztály valamennyi
Földhivatali Osztálya (Szegedi, Makói,
eredeti állapot
Hódmezővásárhelyi, Szentesi,
helyreállítása
Csongrádi, Mórahalmi Földhivatali
Osztály)
Földhivatali Főosztály valamennyi
Földhivatali Osztálya (Szegedi, Makói, haszosítás, ideiglenes és
Hódmezővásárhelyi, Szentesi,
mellékhasznosítási
Csongrádi, Mórahalmi Földhivatali
kötelezettség ellenőrzése
Osztály)

Ellenőrzés tervezett
időpontja ( -tól -ig )

Ellenőrzésse
l érintett,
vizsgált
időszak ( tól -ig )

Ellenőrzés módja (pl.
helyszíni ellenőrzés,
iratbekérés,
szakrendszer, stb.)

Ellenőrzés
szempontrendszere
(pl. jogszabályhely
megjelölése)

CsongrádAz ingatlan-nyilvántartás és a
Csanád megye
helyszíni állapot összevetése.
területe

2021.06.01-2021.10.31

folyamatos

helyszíni ellenőrzés,
szakrendszer adataival
összevetve

2007. évi CXXIX.
törvény

CsongrádCsanád megye
területe

2021.06.01-2021.10.31

folyamatos

helyszíni

Termőföld engedély nélküli
más célú hasznosítási
Csongrádtevékenységének
Csanád megye
(területkivonás) ellenőrzése
területe
(folyamatos, de a határszemle
keretén belül kiemelt feladat).

2021.01.01-2021.12.31

folyamatos

helyszíni ellenőrzés,
szakrendszer adataival
összevetve

2007. évi CXXIX.
törvény

Agrárminisztérium

A jóváhagyott szerződésekben
Csongrádfoglaltak betartásának
Csanád megye
ellenőrzése.
területe

2021.01.01-2021.12.31

folyamatos

helyszíni, irodai

2013. évi CCXII.
törvény
2013. évi CXXII.
törvény

Miniszterelnökség

A termőterület eredeti
Csongrádművelési ágában és minőségi Csanád megye
osztályában való helyreállítás.
területe

2021.01.01-2021.12.31

folyamatos

helyszíni ellenőrzés,
szakrendszer adataival
összevetve

2007. évi CXXIX.
törvény

Agrárminisztérium

A termőföld hasznosításának
ellenőrzése (folyamatos, de a
határszemle keretén belül
kiemelt feladat).

2021.01.01-2021.12.31

folyamatos

helyszíni

2007. évi CXXIX.
törvény

Agrárminisztérium

2021.01.01-2021.12.31

folyamatos

helyszíni ellenőrzés,
szakrendszer adataival
összevetve

2007. évi CXXIX.
törvény, Inytv.

Agrárminisztérium

2021.01.01-2021.12.31

folyamatos

helyszíni ellenőrzés,
szakrendszer adataival
összevetve

negyedévente

2021.
ellenőrzést
megelőző
negyedév

helyszíni ellenőrzés

1997. évi CXLI.
törvény

Miniszterelnökség

havonta

folyamatos

helyszíni ellenőrzés

2013. évi CCXII.
törvény

Miniszterelnökség

Ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid
leírása

A parlagfű fertőzöttség
felderítése.

Ellenőrzés
helyszíne

CsongrádCsanád megye
területe

Engedély nélkül a
nyilvántartástól eltérő más
Csongrádművelés alá vont területek
Csanád megye
felderítése (folyamatos, de a
területe
határszemle keretén belül
kiemelt feladat)
Földminősítési mintaterek
Földhivatali Főosztály valamennyi
folyamatos ellenőrzésére, a
Földhivatali Osztálya (Szegedi, Makói,
megszűnt földminősítési
Csongrádföldminősítési mintaterek
Hódmezővásárhelyi, Szentesi,
mintaterek pótlása,változások Csanád megye
ellenőrzése
Csongrádi, Mórahalmi Földhivatali
átvezetése (folyamatos, de a
területe
Osztály)
határszemle keretén belül
kiemelt feladat).
Földhivatali Főosztály valamennyi
felhasználás
Földhivatali Osztálya (Szegedi, Makói,
helyszínén
Hódmezővásárhelyi, Szentesi,
TAKARNET felhasználók
(CsongrádTAKARNET ellenőrzés
Csongrádi, Mórahalmi Földhivatali
ellenőrzése
Csanád megyei
Osztály), Hatósági és Koordinációs
illetékességi
Osztály
területen)
Földhivatali Főosztály valamennyi
Földhivatali Osztálya (Szegedi, Makói,
Hódmezővásárhelyi, Szentesi,
Csongrádi, Mórahalmi Földhivatali
Osztály)

Földhivatali Főosztály valamennyi
Földhivatali Osztálya (Szegedi, Makói,
Hódmezővásárhelyi, Szentesi,
Csongrádi, Mórahalmi Földhivatali
Osztály)

művelési ág változás
ellenőrzése

biztonsági okmányok
ellenőrzése

11

földmérés és
térinformatika

Földhivatali Főosztály Hatósági és
Koordinációs Osztály

földmérési vállalkozók
ellenőrzése (Földmérési
szakfelügyeleti ellenőrzés
keretén belül)

12

földmérés és
térinformatika

Földhivatali Főosztály Hatósági és
Koordinációs Osztály

Vízszintes és magassági
alappontok helyszínelése

Termőföld tulajdonjogának
megszerzéséhez szükséges
biztonsági kellékekkel
rendelkező papíralapú
okmányok felhasználásának
ellenőrzése.

felhasználás
helyszínén
(CsongrádCsanád megyei
illetékességi
területen)

Kataszteri földmérési
tevékenység összhangjának és
szakmai követelmények
vállalkozás
érvényesülésének ellenőrzése
székhelyén
(jogosultság, bejelentési
(Csongrádkötelezettség, szakmai
Csanád megyei
szabályzatok betartása,
illetékességi
minőségi követelmények,
területen)
adatok jogszerű
felhasználása).
A földmérési tevékenység
alapjául szolgáló állami
alapponthálózati pontok
adatbázisában szereplő
Csongrádföldmérési alappontok
Csanád megye
(földmérési jelek) és rájuk
területe
vonatkozó közérdekű
használati jog bejegyzések
ellenőrzése.

Szakmai irányító
Megjegyzés a
minisztérium
terv kapcsán
neve

Agrárminisztérium

2007. évi CXXIX.
törvény,
Agrárminisztérium
221/2008. (VIII.30.)
Korm. Rendelet.

47/2017. (IX. 29.) FM
Agrárminisztérium
rendelet

2021.01.01-2021.12.31

folyamatos

helyszíni szemle

2012. évi XLVI.
törvény, 383/2016.
(XII.2.) Korm.
Rendelet, 52/2014. Miniszterelnökség
(IV.29.) VM Rendelet,
19/2013. (III.21.) VM
rendelet

2021.01.01-2021.12.31

folyamatos

helyszíni ellenőrző mérés,
állagmegóvás

2012. évi XLVI.
törvény, 383/2016.
(XII.2.) Korm.
Miniszterelnökség
Rendelet, 51/2014.
(IV.29.)VM Rendelet

Teljesítés
Megjegyzés
(teljesítve/részben
a teljesítés
teljesítve/nem
kapcsán
teljesítve)

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Ssz.

Ellenőrzést végző
Ellenőrzött szakterület
kormányhivatali szervezeti
megnevezése
egység

Ellenőrzés
tárgyához
kapcsolódó feladat
rövid leírása

Ellenőrzéssel érintett,
vizsgált időszak ( -tól -ig )

Ellenőrzés módja (pl. helyszíni
ellenőrzés, iratbekérés,
szakrendszer, stb.)

haltelepítések
ellenőrzése

A telepítésre kerülő
hal származásának, a
telepítés
halgazdálkodási
a tervezett időpontban
2021. 03.-07. hó és 9.-11. hó
bejelentésének, a
vízterületek
végrehajtott ellenőrzés napja
között
halgazdálkodási
illetékességi területén
szerint
tervben szreplő
előírások vizsgálata.

helyszini szemle, adminsztratív
ellenőrzés

Intézkedés, kötelezés
a tetemek
elszállításáról, az
halgazdálkodási
ártalmatlanításról,
vízterületek
állományvédelmi
illetékességi területén
intézkedések
megtétele.

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés helyszíne

Ellenőrzés tervezett
időpontja ( -tól -ig )

halgazdálkodás

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

halgazdálkodás

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

halpusztulások
vizsgálata

3.

halgazdálkodás

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

halgazdálkodási
tervek
végrehajtásának
ellenőzése

4.

halgazdálkodás

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

halgazdálkodási
vízterület
nyilvántartásba
vétele

5.

halgazdálkodás

Szakhatósági
Agrárügyi és
állásfoglalás kiadása
Környezetvédelmi Főosztály
vízjogi
Földművelésügyi Osztály
engedélyezési
eljárásban

6.

halgazdálkodás

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

Halászat- horgászat
szabályainak
betartása

7.

halgazdálkodás

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

HHFNY/HNY
program
működésének
ellenőrzése

A horgászokat,
halfogásokat, illetve a
halgazdálkodásra
online/adminisztratív
jogosultakat
nyilvántartó rendszer
ellenőrzése.

8.

halgazdálkodás

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

hal-, haltermék
forgalmazás
ellenőrzése

Tétel származásának
hal- haltermék
ellenőrzése,
húsvéti és karácsonyi
forgalmazó helyek
jogosultságok
ünnepeket megelőző időszak
illetékességi területén
ellenőrzése.

1.

2.

alkalomszerűen

a tervezett időpontban
végrehajtott ellenőrzés napja
szerint

helyszini szemle, adminsztratív
ellenőrzés

negyedévente

a tervezett időpontban
végrehajtott ellenőrzés napja
illetve az azt megelőző 2
negyedév állapota szerint

helyszini szemle, adminsztratív
ellenőrzés

Kiterjedés felmérése,
halgazdálkodási
jelleg, állapot
vízterületek
megállapítása.
illetékességi területén

alkalomszerűen

a tervezett időpontban
végrehajtott ellenőrzés napja
szerint

helyszini szemle, adminsztratív
ellenőrzés

Vízterület haznosítási
módjának
halgazdálkodási
állapotának, más
vízterületek
vízterülettel való
illetékességi területén
kapcsolatának
vizsgálata.

alkalomszerűen

az állásfoglalással érintett
időszak vonatkozásában

helyszini szemle, adminsztratív
ellenőrzés

A halgazdálkodási
tervben foglalt
előírások
időszakonkénti
összevetése a valós
intézkedésekkel.

Jogosultság,
jogszerüség
vizsgálata.

halgazdálkodási
vízterületek
illetékességi területén

halgazdálkodási
vízterületek
illetékességi területén

közös ellenőrzések,
a tervezett időpontban
rendvédelmi szervekkel,
végrehajtott ellenőrzés napja
Állami Halőri Szolgálattal,
szerint
jogosultak halászati őreivel

naponta/folyamatos

helyszini szemle, adminsztratív
ellenőrzés

folyamatos

naponta/folyamatos

a kiemelt ellenőrzések
végrehajtására elrendelt
időszakban

helyszini szemle, adminsztratív
ellenőrzés

Ellenőrzés
szempontrendszere
(pl. jogszabályhely
megjelölése)
A halgazdálkodásról
és a hal védelméről
szóló 2013. évi CII.
törvény 52. § (1)-(4)
bekezdése, az
általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016.
évi CL.
törvény
133/2013.
(XII.29.)
VM rendelet a
halgazdálkodás és a
halvédelem egyes
szabályainak
megállapításáról , az
általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. Törvény
A halgazdálkodásról
és a hal védelméről
szóló 2013. évi CII.
törvény 49. §, az
általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016.
évi CL. törvény
A halgazdálkodásról
és a hal védelméről
szóló 2013. évi CII.
törvény 34. §, az
általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016.
évi CL.
törvény
223/2014.
(IX.
04.)
Korm. rendelet 13. §,
az általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény
A halgazdálkodásról
és a hal védelméről
szóló 2013. évi CII.
törvény 45. §, az
általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016.
évi CL. törvény
A halgazdálkodásról
és a hal védelméről
szóló 2013. évi CII.
törvény 42. §, az
általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016.
évi CL. törvény
A halgazdálkodásról
és a hal védelméről
szóló 2013. évi CII.
törvény 65. §, az
általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Szakmai irányító
minisztérium neve

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Megjegyzés a terv
kapcsán

Teljesítés
Megjegyzés
(teljesítve/részben
a teljesítés
teljesítve/nem
kapcsán
teljesítve)

9.

10.

11.

12.

vadászati hatósági
feladat

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

vadászati hatósági
feladat

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

vadászati hatósági
feladat

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

vadászati hatósági
feladat

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

Vadászatra jogosult
által elvégzett
élőhelyvédelmi
feladatok helyszíni
ellenőrzése, ejelentett
vad élőhelyvédelme vadföldek megléte,
kezelése, annak
vadászati
szempontból
megfelelő
alkalmazása.
Vadászatra
jogosultak
vadgazdálkodási
vadgazdálkodási
berendezéseinek
berendezések
számszerű megléte,
azok biztonságos
üzemeltetésének
ellenőrzése.

a vadgazdálkodásra
jogosultak
vadászterületén

a vadgazdálkodásra
jogosultak
vadászterületén

Vadászatra jogosult
egyéni és társas
vadászok ellenőrzése,
különös tekinttettel a
biztonsági és
törvényi előírásokra.

a vadgazdálkodásra
jogosultak
vadászterületén

Vadászatra jogosult
vadállomány
becsléstervben foglalt
becsléstervben
hasznosítási
foglalt hasznosítása
számainak
ellenőrzése.

a vadgazdálkodásra
jogosultak
vadászterületén

egyéni és társas
vadászatok
ellenőrzése

13.

vadászati hatósági
feladat

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

élőnyúl befogásra
engedélyt kapott
vadászatra
jogosultak
ellenőrzése

14.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

szántóföldi
ellenőrzés

15.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

szántóföldi
ellenőrzés

16.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

szántóföldi
ellenőrzés

17.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

szántóföldi
ellenőrzés

Élőnyúl befogásra
engedélyt kapott
vadászatra jogosultak
Élőnyúl befogásra
befogási
engedélyt kapott
stratégiájának
vadászatra jogosultak
ellenőrzése a
vadászterületén
tervezett és
megvalósult számok
tekintetében.
A étkezési-díszítőipari mák
termesztésére
vonatkozó
Makó
jogszabályi előírások
betartásának
ellenőrzése.
A étkezési-díszítőipari mák
termesztésére
vonatkozó
Földeák
jogszabályi előírások
betartásának
ellenőrzése.
A étkezési-díszítőipari mák
termesztésére
vonatkozó
Pitvaros
jogszabályi előírások
betartásának
ellenőrzése.
A étkezési-díszítőipari mák
termesztésére
vonatkozó
Csanádalberti
jogszabályi előírások
betartásának
ellenőrzése.

2021.03.01-2021.12.31.

2021.01.01.-2021.12.31

tavaszi-nyári vegetációs
időszak

egész évben, folyamatos

2021.01.01.-2021.12.31

egész évben, folyamatos

2021.01.01.-2021.02.28.

az év 4. negyedévében, és
következő naptári év első
két hónapjában

2021.01.01-2022.02.28.

2021.01.01-2021.02.28.és
2021.11.01-2022.02.28.

2021.05.15-2021.07.15.

2021.06.12

2021.05.20

2021.05.20

2021.05.15-2021.07.15

2021.05.15-2021.06.30.

2021.05.15-2021.06.30.

2021.05.15-2021.06.30.

helyszíni szemle

1996.évi LV. törvény.;
79/2004. (V.4.) FVM
rendelet, az általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Agrárminisztérium

komplex ellenőrzés
keretében is
elvégezhető

helyszíni szemle

1996.évi LV. törvény.;
79/2004. (V.4.) FVM
rendelet, az általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Agrárminisztérium

komplex ellenőrzés
keretében is
elvégezhető

helyszíni szemle

1996.évi LV. törvény.;
79/2004. (V. 4.) FVM
rendelet, az általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Agrárminisztérium

komplex ellenőrzés
keretében is
elvégezhető

adatbekérés, adminisztratív

1996.évi LV. törvény.;
79/2004. (V. 4.) FVM
rendelet, az általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Agrárminisztérium

komplex ellenőrzés
keretében is
elvégezhető

helyszíni szemle

1996.évi LV. törvény.;
79/2004. (V. 4.) FVM
rendelet, az általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Agrárminisztérium

komplex ellenőrzés
keretében is
elvégezhető

helyszíni, adminisztratív

162/2003. (X.16.)
Korm. rendelet, az
általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Agrárminisztérium

a fenológiai állapot és
a mák virágzása
időpontja
függvényében a dátum
változhat

helyszíni, adminisztratív

162/2003. (X.16.)
Korm. rendelet, az
általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Agrárminisztérium

a fenológiai állapot és
a mák virágzása
időpontja
függvényében a dátum
változhat

helyszíni, adminisztratív

162/2003. (X.16.)
Korm. rendelet, az
általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Agrárminisztérium

a fenológiai állapot és
a mák virágzása
időpontja
függvényében a dátum
változhat

helyszíni, adminisztratív

162/2003. (X.16.)
Korm. rendelet, az
általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Agrárminisztérium

a fenológiai állapot és
a mák virágzása
időpontja
függvényében a dátum
változhat

18.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

19.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

20.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

21.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

22.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

23.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

24.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

25.

26.

A étkezési-díszítőipari mák
termesztésére
szántóföldi
vonatkozó
Csanádpalota
ellenőrzés
jogszabályi előírások
betartásának
ellenőrzése.
A étkezési-díszítőipari mák
termesztésére
szántóföldi
vonatkozó
Székkutas
ellenőrzés
jogszabályi előírások
betartásának
ellenőrzése.
A étkezési-díszítőipari mák
termesztésére
szántóföldi
vonatkozó
Hódmezővásárhely
ellenőrzés
jogszabályi előírások
betartásának
ellenőrzése.
A étkezési-díszítőipari mák
termesztésére
szántóföldi
vonatkozó
Szeged, Röszke
ellenőrzés
jogszabályi előírások
betartásának
ellenőrzése.
A étkezési-díszítőipari mák
termesztésére
szántóföldi
vonatkozó
Árpádhalom
ellenőrzés
jogszabályi előírások
betartásának
ellenőrzése.
A 27/2014. (XI.25.)
Csongrád-Csanád
FM rendelet alapján
agrárkár-bejelentés
megyében
benyújtott
kezelése
kárbejelentéssel
kárbejelentés
érintett mg.-i területek
helyszíni vizsgálata.
A 27/2014. (XI.25.)
FM rendelet alapján
benyújtott
kárbejelentésre
hozott hatósági
kárenyhítési kérelem
döntés alapján a
adminisztratív
mezőgazdasági
kultúrát érintő
hozamérték
csökkenés
ellenőrzése.
vis maior esemény
megállapítása a
Csongrád-Csanád
94/2015. (XII. 23.) megyében bejelentéssel
FM rendelet alapján. érintett mg.-i területek
alapján

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

földművelésügyi
igazgatás

A gyümölcs
ültetvény telepítését
engedélyező
határozatban
Csongrád-Csanád
Agrárügyi és
telepítés
engedélyezettek
megyében bejelentéssel
Környezetvédelmi Főosztály megtörténte, termőre
megváltoztatása
érintett ültetvények
Földművelésügyi Osztály
fordulás
(kivágás, fajtaváltás,
területén
stb) csak bejelentési
kötelezettséggel
végezhető.

vis maior esemény
megállapítása

2021.06.12

2021.05.27

2021.05.15-2021.07.15.

2021.05.15-2021.07.15.

2021.05.15-2021.06.30.

2021.05.15-2021.06.30.

2021.05.15-2021.07.15

2021.05.15-2021.07.15

helyszíni, adminisztratív

162/2003 (X.16.)
Korm. rendelet, az
általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. Törvény

helyszíni, adminisztratív

162/2003 (X.16.)
Korm. rendelet, az
általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. Törvény

Agrárminisztérium

a fenológiai állapot és
a mák virágzása
időpontja
függvényében a dátum
változhat

Agrárminisztérium

a fenológiai állapot és
a mák virágzása
időpontja
függvényében a dátum
változhat

helyszíni, adminisztratív

162/2003 (X.16.)
Korm. rendelet, az
általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. Törvény

Agrárminisztérium

a fenológiai állapot és
a mák virágzása
időpontja
függvényében a dátum
változhat

helyszíni, adminisztratív

162/2003. (X.16.)
Korm. rendelet, az
általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Agrárminisztérium

a fenológiai állapot és
a mák virágzása
időpontja
függvényében a dátum
változhat

Agrárminisztérium

a fenológiai állapot és
a mák virágzása
időpontja
függvényében a dátum
változhat

2021.05.15-2021.07.15

2021.05.15-2021.07.15

helyszíni, adminisztratív

162/2003. (X.16.)
Korm. rendelet, az
általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

2021.01.01.-2021.10.31.

a kár bekövetkezésének
időpontja

helyszíni,
adminisztratív/szakrendszer

27/2014 .(XI.25.) FM
rendelet, az általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Agrárminisztérium

nem tervezhető db
szám (2019 év 1550
db, 2020. év 1.600
felett)

2021.01.01.-2021.01.15.

MÁK által átadott
elektronikus kérelmek
átadását követően

adminisztratív/szakrendszer

27/2014. (XI.25.) FM
rendelet, az általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Agrárminisztérium

nem tervezhető db
szám ( 2019. év
tervezett 800)

helyszíni,
adminisztratív/szakrendszer

2011. évi CLXVIII.
törvény, 94/2015.
(XII. 23.) FM rendelet
alapján, az általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Agrárminisztérium

nem tervezhető (kb 30
db)

helyszíni,

2007. évi CXXIX
törvény, az általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Agrárminisztérium

nem tervezhető (kb
80db) Az agrárkár
bejelentéssel érintett
területek
szemlézésével együtt
végrehajtható.

2021.01.01- 2021.12.31.

a vis maior eseménnyel
érintett időszak

2021.01.01-2021.12.31.

a bejelentés időpontját
követően 8 napon belül

27.

egyéb igazgatás

CSCSMKH
eljárás megindítása illetékességi területén
Agrárügyi és
(bejelentésre,
a külterületi
Környezetvédelmi Főosztály
hivatalból) helyszíni ingatlanok esetében,
Növény- és Talajvédelmi
ellenőrzés, tényállás parlagfű fejlettségi
Osztály
tisztázása, döntés
állapotának
megszüntetése.

Csongrád-Csanád
megye területe

parlagfű virágbimbó
kialakulásától

2021.10.30

helyszíni szemle,FÖMI
távérzékelési foltja, légi felderítés

2007. évi CXXIX. tv.
5.§, 2008. évi
XLVI.tv. 17.§ (4) és
50.§,
221/2008.(VIII.30.)
Korm. Rendelet

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

28.

környezet és
természetvédelem

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály

komplex (IPPC)

Éves felügyeleti díjat
fizető szervezetek
tevékenységének
ellenőrzése.

Csongrád-Csanád
megye területe

2021.02.01-2021.12.31.

2020. évi ellenőrzés
időpontjától a 2021. évi
ellenőrzés időpontjáig

helyszíni ellenőrzés

a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 22. §
(5)

29.

környezet és
természetvédelem

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály

természetvédelem

Védett állatfajjal
kapcsolatos
tevékenység
ellenőrzése.

Csongrád-Csanád
megye területe

2021.03.01-2021.03.31.

2021.02.01-2021.03.31.

helyszíni ellenőrzés

a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII.
törvény 43. § (1)

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

30.

környezet és
természetvédelem

31.

környezet és
természetvédelem

32.

környezet- és
természetvédelem

33.

környezet- és
természetvédelem

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály

természetvédelem

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
természetvédelem
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály
Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
hulladékgazdálkodás
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály

CITES ellenőrzés.

Csongrád-Csanád
megye területe

2021.03.01-2021.12.31.

2019-2021. év

helyszíni ellenőrzés

a veszélyeztetett vadon
élő állat- és
növényfajok
nemzetközi
kereskedelmét
szabályozó
nemzetközi és európai
közösségi jogi aktusok
végrehajtásának egyes
szabályairól szóló
292/2008. (XII. 10.)
Korm. rendelet 4. § (1)

Gyephasználat
ellenőrzése.

Csongrád-Csanád
megye területe

2021.07.01-2021.11.01.

2021.04.01-2021.11.01.

helyszíni ellenőrzés

a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII.
törvény 38. § (1)

Agrárminisztérium

Csongrád-Csanád
megye területe

2021.03.01-2021.12.31.

2021. év

helyszíni ellenőrzés

a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV.
törvény 82. § (2)

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Csongrád-Csanád
megye területe

2021.03.01-2021.12.31.

2020-2021. év

helyszíni ellenőrzés

a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV.
törvény 82. § (2)

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Az éves felügyeleti
díjat fizető
vállalkozások
ellenőrzése.
A 2020. évi
hulladékgazdálkodási
Agrárügyi és
adatszolgáltatás
Környezetvédelmi Főosztály
hulladékgazdálkodás
alapján
Környezetvédelmi és
kockázatosnak ítélt
Természetvédelmi Osztály
vállalkozások
ellenőrzése.

34.

környezet- és
természetvédelem

Agrárügyi és
Illegális autóbontók
Környezetvédelmi Főosztály
hulladékgazdálkodás
felderítése,
Környezetvédelmi és
ellenőrzése.
Természetvédelmi Osztály

35.

környezet- és
természetvédelem

Agrárügyi és
levegőtisztaságKörnyezetvédelmi Főosztály
védelem,
Környezetvédelmi és
zajvédelem,
Természetvédelmi Osztály hulladékgazdálkodás

Bútor- és
nyílászárógyártók
ellenőrzése.

Csongrád-Csanád
megye területe

2021.03.01-2021.12.31.

2021. év

helyszíni ellenőrzés

Csongrád-Csanád
megye területe

2021.03.01-2021.12.31.

2021. év

helyszíni ellenőrzés

a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV.
törvény 82. § (2), a
Innovációs és
hulladékká vált
Technológiai
gépjárművekről szóló
Minisztérium
369/2014. (XII. 30.)
Korm. Rendelet 20. §
(1)
a levegő védelméről
szóló 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet 3436. §, a környezeti zaj
és rezgés elleni
védelem egyes
Agrárminisztérium
szabályairól szóló
284/2007. Korm. rend.
3. § (3), a hulladékról
szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 82.
§ (2)

A CSCSMKH
Földhivatal
Főosztályával együtt
végzendő ellenőrzés

36.

környezet- és
természetvédelem

Bejelentés alapján
Agrárügyi és
levegőtisztaságvagy a hatóság
Környezetvédelmi Főosztály
védelem,
tudomására jutott
Környezetvédelmi és
zajvédelem,
jogsértő tevékenység
Természetvédelmi Osztály hulladékgazdálkodás alapján lefolytatandó
ellenőrzés.

Csongrád-Csanád
megye területe

2021.03.01-2021.12.31.

engedélyköteles
élelmiszer-előállítók

megyei hatáskörbe tartozó,
kérelemre indult
engedélyezési eljárás során,
valamint kockázatbecslésen
alapuló éves terv alapján

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
37. élelmiszerlánc felügyelet
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

A NÉBIH ÉTBI által
kidolgozott
cheklisták alapján
helyszíni ellenőrzés
végrehajtása, az
A létesítmények
ellenőrzés alrendszeri
élelmiszer előállítói
rögzítése. Működési
tevékenységének
engedélyezési
felülvizsgálata
eljárások keretében
(biztonsági,
(ideiglenes/végleges)
minőségi)
kötelező helyszíni
ellenőrzés alapján a
tevékenység végzésre
feljogosító működési
engedély kiadása.

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
38. élelmiszerlánc felügyelet
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

A NÉBIH ÉTBI által
A létesítmények
kidolgozott
élelmiszer előállítói
cheklisták alapján
tevékenységének
nem engedélyköteles
helyszíni ellenőrzés
felülvizsgálata
élelmiszer-előállítók
végrehajtása, az
(biztonsági,
ellenőrzés alrendszeri
minőségi)
rögzítése.

A NÉBIH által
a létesítmények és
kidolgozott
Agrárügyi és
vállalkozók
cheklisták alapján
élelmiszerlánc biztonság Környezetvédelmi Főosztály
élelmiszer- és
39.
helyszíni ellenőrzés
és állategészségügy
Élelmiszerlánc-biztonsági és takarmánybizonsági,
végrehajtása, az
Állategészségügyi Osztály járványügyi hatósági
ellenőrzés alrendszeri
ellenőrzése
rögzítése.

takarmány előállító
létesímények

A NÉBIH ÉTBI által
kiadott éves
Agrárügyi és
Élelmiszer- és
mintvételi terv
élelmiszerlánc biztonság Környezetvédelmi Főosztály
40.
Takarmányvizsgálati
alapján történő
és állategészségügy
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Monitoring
mintavételezés, a
Állategészségügyi Osztály
minták laboratóriumi
alrendszeri rögzítése.

engedélyköteles és
nem engedélyköteles
élelmiszer előállítók;
élelmiszer
forgalmazók;
takarmány előállító
létesímények és
forgalmazók

Élelmiszer,
takarmány, gyógyszer
nagy- és
kiskereskedelmi
egységek, elosztó
központok,
hűtőházak és előállító
létesítmények Agrárügyi és
megkülönböztetéstől
élelmiszerlánc biztonság Környezetvédelmi Főosztály másodlagos hatósági
mentes,
Élelmiszer
41.
és állategészségügy
Élelmiszerlánc-biztonsági és
ellenőrzés
kockázatbecslésen előállítók/forgalmazók
Állategészségügyi Osztály
alapuló
vizsgálatokkal
történő - ellenőrzése
az élelmiszerjog
előírásainak való
megfelelés
tekintetében, a
mintavételre is
kiterjedően.

Kockázatbecslésen alapuló
éves terv alapján, új
vállalkozás esetén 30 napon
belül

kockázatbecslésen alpuló
éves terv alapján, új
vállalkozás esetén 30 napon
belül

éves terv alapján, megyei
havi bontásban

elsősorban gyanú esetén

2021. év

2021.01.01-2021.12.31.

2021.01.01-2021.12.31.

2021.01.01-2021.12.31.

2021.01.01-2021.12.31.

2021.01.01-2021.12.31.

a levegő védelméről
szóló 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet 3436. §, a környezeti zaj
és rezgés elleni
védelem egyes
helyszíni ellenőrzés
Agrárminisztérium
szabályairól szóló
284/2007. Korm. rend.
3. § (3), a hulladékról
szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 82.
§ (2)
2008. évi XLVI.
törvény az az
élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről
4.§ i), 35.§;
853/2004/EK rendelet
az állati eredetű
helyszíni ellenőrzés az FVM-OÁIR
élelmiszerek
alrendszerből letölthető ellenőrzési
Agrárminisztérium
különleges higiéniai
jegyzőkönyvek alapján.
szabályainak
megállapításáról 4.
cikk

2008. évi XLVI.
törvény az az
élelmiszerláncról és
helyszíni ellenőrzés az FVM-OÁIR hatósági felügyeletéről
alrendszerből letölteheő ellenőrzési
4.§ i), 35.§
jegyzőkönyvek alapján.

2008. évi XLVI.
törvény az az
élelmiszerláncról és
helyszíni ellenőrzés az alrendszerből
hatósági felügyeletéről
letölthető ellenőrzési jegyzőkönyvek
4.§ f)
alapján
36.§

mintavétel a NÉBIH által kiadott
mintavételi jegyzőkönyvek
felhasználásával.

2008. évi XLVI.
törvény az az
élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről
4.§ f)
35.§, 36.§

2008. évi XLVI.
törvény az
élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről
4. § i) pontja; 3/2010.
az élelmiszerelőállítással és helyszíni ellenőrzés a NÉBIH által
forgalmazással
kiadott ellenőrzési listák
kapcsolatos
felhasználásával.
adatszolgáltatásról és
nyomonkövethetőségr
ől 3.§

Helyszíni ellenőrzés az
alrendszerből
letölteheő ellenőrzési
jegyzőkönyvek
alapján/alrendszeri
lekérdezés

Agrárminisztérium

Helyszíni ellenőrzés az
alrendszerből
letölteheő ellenőrzési
jegyzőkönyvek
alapján/alrendszeri
lekérdezés

Agrárminisztérium

Helyszíni ellenőrzés az
alrendszerből
letölteheő ellenőrzési
jegyzőkönyvek
alapján/alrendszeri
lekérdezés

Agrárminisztérium

Mintavétel (NÉBIH
által kiadott
mintavételi
jegyzőkönyvek)/alrend
szeri lekérdezés

Agrárminisztérium

Helyszíni ellenőrzés a
központ által kiadott
ellenőrzési forma
felhasználásával

A NÉBIH által
kidolgozott
Agrárügyi és
állatkísérleti helyek
cheklisták alapján
élelmiszerlánc biztonság Környezetvédelmi Főosztály és kísérleti állatok
kísérleti illetve tartási
42.
helyszíni ellenőrzés
és állategészségügy
Élelmiszerlánc-biztonsági és tartását végző helyek
hely
végrehajtása, az
Állategészségügyi Osztály
ellenőrzése
ellenőrzés alrendszeri
rögzítése.

Agrárügyi és
élelmiszerlánc biztonság Környezetvédelmi Főosztály
43.
és állategészségügy
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

Agrárügyi és
élelmiszerlánc biztonság Környezetvédelmi Főosztály
44.
és állategészségügy
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

Agrárügyi és
élelmiszerlánc biztonság Környezetvédelmi Főosztály
45.
és állategészségügy
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

46. élelmiszerlánc felügyelet

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
47. élelmiszerlánc felügyelet
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

A NÉBIH által
kidolgozott
magán állatorvosok
cheklisták alapján
állategészségügyi
törvényességi
helyszíni ellenőrzés
szolgáltató létesítmény
felügyelete
végrehajtása, az
ellenőrzés alrendszeri
rögzítése.

1998. évi XXVIII.
Törvény 26.§
az állatok védelméről
és
kíméletéről,40/2013.
(II. 14.) Korm.
rendelet
az állatkísérletekről
49. §.

Agrárminisztérium

Helyszíni ellenőrzés a
központ által kiadott
ellenőrzési forma
felhasználásával

kockázatbecslésen alapuló
éves terv alapján

2021.01.01-2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés a NÉBIH által
kiadott ellenőrzési listák
felhasználásával.

kockázatbecslésen alapuló
éves terv alapján

2021.01.01-2021.12.31.

2008. évi XLVI.
helyszíni ellenőrzés a NÉBIH által
törvény az az
kiadott ellenőrzési listák
élelmiszerláncról és
felhasználásával.
hatósági felügyeletéről
34. § (2) a) pontja

Agrárminisztérium

Helyszíni ellenőrzés a
központ által kiadott
ellenőrzési forma
felhasználásával

2021.01.01-2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés a NÉBIH által
kiadott ellenőrzési listák
felhasználásával.

2019. évi LVI. törvény
az állattenyésztés
szabályozásához
szükséges törvényi
szintű
rendelkezésekről 6.§,
7.§

Agrárminisztérium

Helyszíni ellenőrzés a
központ által kiadott
ellenőrzési forma
felhasználásával

2021.01.01-2021.12.31.

mintavétel a NÉBIH által kiadott
mintavételi jegyzőkönyvek
felhasználásával.

2008. évi XLVI.
törvény az az
élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről
33. § bd) pontja

Agrárminisztérium

Mintavétel a
határállomáson.

Agrárminisztérium

Helyszíni ellenőrzés a
központ által kiadott
ellenőrzési forma
felhasználásával

Agrárminisztérium

Helyszíni ellenőrzés a
központ által kiadott
ellenőrzési forma
felhasználásával

tenyésztési hatósági
elllenőrzések

A NÉBIH által
kidolgozott
cheklisták alapján
helyszíni ellenőrzés
végrehajtása.

Állattartó telepek,
keltető állomások,
tenyész állattartó
telepek

kockázatbecslésen alapuló
éves terv alapján

állategészségügyi
határállomási
ellenőrzés a
harmadik
országokból az EU
területére
beszállításra kerülő
termékek
mintavételével

Az áruk és állatok
EU-ba történő
biztonságos
belépésének
biztosítása.

állategészégügyi
határszolgálat

kockázatbecslésen alapuló
éves terv alapján

borászati és
alkoholos italok
ellenőrzése/
mintavétel

A NÉBIH BAI által
kidolgozott
cheklisták alapján
helyszíni ellenőrzés
végrehajtása.

borászati/alkoholos
italokat előállító és
forgalmazó egységek

kockázatbecslésen alapuló
éves terv alapján

2021.01.01-2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés az alrendszerből
letölthető ellenőrzési jegyzőkönyvek
alapján. Mintavétel a NÉBIH által
kiadott mintavételi jegyzőkönyvek
felhasználásával.

borászati és
alkoholos italokat
előállítók hatósági
ellenőrzése

A NÉBIH BAI által
kidolgozott
cheklisták alapján
helyszíni ellenőrzés
végrehajtása.

borászati üzemek,
pálinkafőzdék

kockázatbecslésen alapuló
éves terv alapján

2021.01.01-2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés az alrendszerből
letölthető ellenőrzési jegyzőkönyvek
alapján

2008. évi XLVI.
törvény az
élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről
38.§/A. (13)
bekezdése, A
szőlőtermesztésről és
a borgazdálkodásról
szóló 2004. évi XVIII.
törvény 35.§ (3)
bekezdése
2008. évi XLVI.
törvény az
élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről
38.§/A. (13)
bekezdése, A
szőlőtermesztésről és
a borgazdálkodásról
szóló 2004. évi XVIII.
törvény 35.§ (3)
bekezdése

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály

Ssz.

1

2

3

4

5

Ellenőrzött szakterület
megnevezése

Ellenőrzést végző
kormányhivatali szervezeti
egység

munkaügy és munkavédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Munkaügyi és Munkavédelmi
Osztály

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat Ellenőrzés helyszíne
rövid leírása

Ellenőrzés tervezett
időpontja ( -tól -ig )

Ellenőrzéssel érintett,
vizsgált időszak ( -tól -ig )

2021. április-május hónap

2020. január 1. napjától a
vizsgálat időpontjáig tartó
időszak

célvizsgálat

Az építőipari ágazatban
működő munkáltatók
foglalkoztatási
gyakorlatának
célvizsgálata.

akcióellenőrzés

A munkavállalók
jogviszonyának
rendezettsége érdekében
a foglalkoztatásukra
vonatkozó alapvető
szabályok érvényre
juttatására - különös
tekintettel a harmadik
országbeli
állampolgárok
szabálytalan
foglalkoztatására irányuló akcióellenőrzés.

Csongrád-Csanád
megye területén

2021. június-július hónap

2020. január 1. napjától a
vizsgálat időpontjáig tartó
időszak

munkaügy és munkavédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Munkaügyi és Munkavédelmi
Osztály

célvizsgálat

A személy- és
vagyonvédelmi
tevékenységet, valamint
a takarítási
tevékenységet végző
munkáltatók
foglalkoztatási
gyakorlatának
célvizsgálata.

Csongrád-Csanád
megye területén

2021. szeptember-október
hónap

2020. január 1. napjától a
vizsgálat időpontjáig tartó
időszak

munkaügy és munkavédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Munkaügyi és Munkavédelmi
Osztály

saját kezdeményezésű
célvizsgálat

A faipari ágazatban
működő munkáltatók
foglalkoztatási
gyakorlatának
célvizsgálata.

Csongrád-Csanád
megye területén

2021. július-szeptember
hónap

2021. január 1. napjától a
vizsgálat időpontjáig tartó
időszak

munkaügy és munkavédelem

munkaügy és munkavédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Munkaügyi és Munkavédelmi
Osztály

Műszaki Hatósági Főosztály
Munkaügyi és Munkavédelmi
Osztály

célvizsgálat

Építőipari kivitelezési
tevékenységek
munkavédelmi
célvizsgálata.

Csongrád-Csanád
megye területén

Csongrád-Csanád
megye területén

2021. II-III. negyedév

2021. II-III. negyedév

Ellenőrzés módja (pl.
helyszíni ellenőrzés,
iratbekérés,
szakrendszer, stb.)

Ellenőrzés
szempontrendszere (pl.
jogszabályhely
megjelölése)

Teljesítés
Megjegyzés
Szakmai irányító Megjegyzés a terv (teljesítve/részben
a teljesítés
minisztérium neve
kapcsán
teljesítve/nem
kapcsán
teljesítve)

helyszíni ellenőrzés

a Munka
Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény; a
munkaügyi ellenőrzésről
szóló 1996. évi LXXV.
törvény 3. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

helyszíni ellenőrzés

a Munka
Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény; a
munkaügyi ellenőrzésről
szóló 1996. évi LXXV.
törvény 3. §;
a harmadik országbeli
állampolgárok
beutazásáról és
tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

helyszíni ellenőrzés

a Munka
Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény; a
munkaügyi ellenőrzésről
szóló 1996. évi LXXV.
törvény 3. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Helyszíni ellenőrzés

a Munka
Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény; a
munkaügyi ellenőrzésről
szóló 1996. évi LXXV.
törvény 3. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

helyszíni ellenőrzés

a munkavédelemről szóló
1993. évi XCIII. törvény;
a 3/2002. (II. 8.)
SZCSM–EüM együttes
rendelet a munkahelyek
munkavédelmi
követelményeinek
minimális szintjéről;
10/2016. (VIII. 30.) NGM
rendelet a munkaeszközök
és használatuk biztonsági
és egészségügyi
követelményeinek
minimális szintjéről;
általános munkavédelmi
előírások, szabályzatok,
szabványok

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

6

munkaügy és munkavédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Munkaügyi és Munkavédelmi
Osztály

saját kezdeményezésű
célvizsgálat

Faipari ágazatban
működő munkáltatók
munkavédelmi
célvizsgálata, különös
tekintettel a rákkeltő
anyagok elleni
védekezés és az általuk
okozott
egészségkárosodások
megelőzése
vonatkozásában.

7

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

az online értékesítés
fogyasztóvédelmi
szempontú ellenőrzése

Vizsgálati útmutató
szerint.

webáruházak

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

irodai ellenőrzés

a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

8

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

az interneten kapható
„csodát ígérő
termékeket” értékesítő
webáruházak ellenőrzése

Vizsgálati útmutató
szerint.

webáruházak

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

irodai ellenőrzés

a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

9

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

Vizsgálati útmutató
szerint.

kiskereskedelmi
egységek,
webáruházak

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni és irodai
ellenőrzés

a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

10

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

Vizsgálati útmutató
szerint.

Csongrád-Csanád
megye -helyszíni és
irodai ellenőrzés

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni és irodai
ellenőrzés

a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

11

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

12

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §
a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

13

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

2021.06.01-2021.08.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

14

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

15

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

16

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

17

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

18

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

kuponos vásárlások
ellenőrzése a
hagyományos és az
online kereskedelmi
forgalomban
az árubemutatóval
egybekötött
termékértékesítési
tevékenység ellenőrzése
kereskedelmi egységek
általános
fogyasztóvédelmi
fogyasztóvédelmi
előírások ellenőrzése a
húsvéti ünnep idején
a kereskedelmi és
szolgáltatási
tevékenységek nyári
ellenőrzése
fogyasztóvédelmi
előírások ellenőrzése a
karácsonyi ünnephez
kapcsolódóan
fenntarthatósággal
kapcsolatos
kereskedelmi
gyakorlatok ellenőrzése
a hagyományos és az
online kereskedelmi
forgalomban (zöld
állítások)
a fiatalkorúak védelme
érdekében a dohányzás,
illetve az
alkoholfogyasztás
visszaszorítását szolgáló
jogszabályi
rendelkezések
érvényesülésének
ellenőrzése
A szavatossági és
jótállási igények
intézésének átfogó
ellenőrzése a
hagyományos és az
online kereskedelmi
forgalomban
a használtautók
értékesítésének
fogyasztóvédelmi
szempontú ellenőrzése

Vizsgálati útmutató
szerint.
Vizsgálati útmutató
szerint.
Vizsgálati útmutató
szerint.

Csongrád-Csanád
megye területén

2021. II-III. negyedév

2021. II-III. negyedév

Helyszíni ellenőrzés

A munkavédelemről szóló
1993. évi XCIII. törvény;
általános munkavédelmi
előírások, szabályzatok,
szabványok

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

kiskereskedelmi
egységek CsongrádCsanád megyében
kiskereskedelmi
egységek CsongrádCsanád megyében
vendéglátóhelyek
fesztiválok,
rendezvények, taxi
szolgáltatók

Vizsgálati útmutató
szerint.

kiskereskedelmi
egységek CsongrádCsanád megyében

2021.12. hónap

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Vizsgálati útmutató
szerint.

kiskereskedelmi
egységek CsongrádCsanád megyében,
webáruházak

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni és irodai
ellenőrzés

a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Vizsgálati útmutató
szerint.

vendéglátó helyek,
dohányboltok,
élelmiszerüzletek
Csongrád-Csanád
megyében

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Vizsgálati útmutató
szerint.

kiskereskedelmi
egységek CsongrádCsanád megyében,
webáruházak

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni és irodai
ellenőrzés

a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Vizsgálati útmutató
szerint.

használtautó
kereskedések
Csongrád-Csanád
megyében

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

19

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

az elektronikus
hírközlési szolgáltatók
és a közszolgáltatók
telefonos eléréssel
működtetett
ügyfélszolgálatainak és
weboldalainak
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató
szerint

Vizsgálati útmutató
szerint.

20

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

az elektronikus
hírközlési szolgáltatók
és a közszolgáltatók
panaszkezelésének
vizsgálata

21

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

bekötési vízmérők
hitelesítési cseréjének
vizsgálata

22

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

23

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

24

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

25

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

26

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

27

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

28

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

29

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

30

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

a hagyományos és az
online kereskedelmi
forgalomban
megtalálható játékok
egész éven át tartó,
laboratóriumi
vizsgálattal egybekötött
ellenőrzéseés az
a hagyományos
online kereskedelmi
forgalomban
megtalálható
villamossági termékek
egész éven át tartó,
laboratóriumi
vizsgálattal egybekötött
ellenőrzéseés az
a hagyományos
online kereskedelmi
forgalomban
megtalálható FFP és
egyszerű szájmaszkok
piacfelügyeleti
ellenőrzése
Állandó és utazó
vidámparkok
üzemeltetési
feltételeinek
piacfelügyeleti
ellenőrzése
Kalandparkok
üzemeltetési
feltételeinek
piacfelügyeleti
ellenőrzése
szabadtéri
kondiparkok
és via ferráták
(mászóösvények)
üzemeltetési
feltételeinek
piacfelügyeleti
aquaparkok üzemeltetési
feltételeinek
piacfelügyeleti
a nyári
gyermektáborokban
működő szórakoztatási
célú berendezések
üzemeltetési
feltételeinek
piacfelügyeleti
ellenőrzése
játszótéri
eszközök
üzemeltetési
feltételeinek
piacfelügyeleti
ellenőrzése

Vizsgálati útmutató
szerint

elektronikus
hírközlési
szolgáltatókat,
közüzemi
szolgáltatókat
érintően, Szeged,
Rákóczi tér 1.
elektronikus
hírközlési
szolgáltatókat,
közüzemi
szolgáltatókat
érintően, Szeged,
Rákóczi tér 1.
vízközmű
szolgáltatókat
érintően, Szeged,
Rákóczi tér 1.

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

irodai ellenőrzés

a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzést megelőző
időszak

irodai ellenőrzés

a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

irodai ellenőrzés

a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Vizsgálati útmutató
szerint.

kiskereskedelmi
egységek CsongrádCsanád megyében,
webáruházak

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni és irodai
ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Vizsgálati útmutató
szerint.

kiskereskedelmi
egységek,
webáruházak
Csongrád-Csanád
megyében

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni és irodai
ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Vizsgálati útmutató
szerint.

kiskereskedelmi
egységek CsongrádCsanád megyében,
webáruházak

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni és irodai
ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Vizsgálati útmutató
szerint.

fesztiválok,
rendezvények
Csongrád-Csanád
megyében

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Vizsgálati útmutató
szerint.

kalandparkok
Csongrád-Csanád
megyében

2021.04-09.hónap

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Vizsgálati útmutató
szerint.

szabadtéri
kondiparkok
Csongrád-Csanád
megyében

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Vizsgálati útmutató
szerint.

aquaparkok
Csongrád-Csanád
megyében

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Vizsgálati útmutató
szerint.

nyári gyermektáborok
Csongrád-Csanád
megyében

2021.06-08. hónap

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Vizsgálati útmutató
szerint.

játszóterek Csongrád2021.01.01.-2021.12.31.
Csanád megyében

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

31

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

32

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

33

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

34

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

35

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

36

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

37

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

38

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

39

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

40

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

41

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

42

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

a hagyományos és az
online kereskedelmi
forgalomban
kiskereskedelmi
megtalálható
egységek Csongrádgyerekgondozási cikkek Mintavételi terv szerint.
Csanád megyében,
laboratóriumi
webáruházak
vizsgálattal egybekötött
piacfelügyeleti
ellenőrzése
csecsemő és kisgyermek
ruházati termékek
kiskereskedelmi
laboratóriumi
Mintavételi terv szerint. egységek Csongrádvizsgálattal egybekötött
Csanád megyében
piacfelügyeleti
ellenőrzése
kiskereskedelmi
iskolaszerek
Mintavételi terv szerint. egységek Csongrádlaboratóriumi vizsgálata
Csanád megyében
építési termékek
piacfelügyeleti
ellenőrzése

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni és irodai
ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §
a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Vizsgálati útmutató
szerint.

kiskereskedelmi
egységek CsongrádCsanád megyében

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

Vizsgálati útmutató
szerint.

kiskereskedelmi
egységek CsongrádCsanád megyében,
webáruházak

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni és irodai
ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

kiskereskedelmi
Mintavételi terv szerint. egységek CsongrádCsanád megyében

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

kiskereskedelmi
Mintavételi terv szerint. egységek CsongrádCsanád megyében

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

kiskereskedelmi
Mintavételi terv szerint. egységek CsongrádCsanád megyében

2021.12. hónap

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

kiskereskedelmi
Mintavételi terv szerint. egységek CsongrádCsanád megyében

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

kiskereskedelmi
egységek CsongrádCsanád megyében,
webáruházak

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

cigaretták kátrány,
dohányellátó raktárak
nikotin és szén-monoxid Mintavételi terv szerint. Csongrád-Csanád
2021.01.01.-2021.12.31.
hozamának vizsgálata
megyében

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

villamossági termékek
energiacímkézésének
hagyományos és online
kereskedelmi
forgalomban történő
piacfelügyeleti
ellenőrzése
főzőlapok
teljesítményfelvételének
laboratóriumi
vizsgálattal egybekötött
piacfelügyeleti
ellenőrzése
kül- és beltéri
díszvilágítási füzérek és
karácsonyi villamossági
dekorációs termékek
laboratóriumi
vizsgálattal egybekötött
piacfelügyeleti
ellenőrzése
díszvilágítású
műfenyőfák
laboratóriumi
vizsgálattal egybekötött
piacfelügyeleti
ellenőrzése
fényforrások
fényáramának és felvett
teljesítményének
laboratóriumi
vizsgálattal egybekötött
hazaiellenőrzése
és Safety Gate
(RAPEX)
termékbiztonsági
adatbázisokban található
veszélyes termékek
keresése a
hagyományos, valamint
az online
kereskedelemben

szezonális termékek
ellenőrzése a
megtévesztő jelölés
tükrében

Vizsgálati útmutató
szerint.

kiskereskedelmi
Mintavételi terv szerint. egységek CsongrádCsanád megyében

2021.01.01.-2021.12.31.

43

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

44

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

45

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

46

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

47

fogyasztóvédelem

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

48

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

49

piacfelügyelet

Műszaki Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

50

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

kozmetikai termékek
laboratóriumi
vizsgálattal egybekötött
ellenőrzése
étrend-kiegészítők
laboratóriumi vizsgálata
a megtévesztő jelölés
tükrében
univerzális
akkumulátortöltők
laboratóriumi
vizsgálattal egybekötött
100%ellenőrzése
pamut tartalmú,
gyermek és felnőtt
textiltermékek
laboratóriumi
vizsgálattal egybekötött
ellenőrzésefény és
napszemüvegek
UV áteresztésének
laboratóriumi vizsgálata
galvánelemek
veszélyesanyag
tartalmának
laboratóriumi
vizsgálattal egybekötött
ellenőrzése
légnedvesítők
(aroma
diffúzorok)
laboratóriumi
vizsgálattal egybekötött
ellenőrzése
közlekedésbiztonsági
ellenőrzés
tehergépjármű, autóbusz

kiskereskedelmi
Mintavételi terv szerint. egységek CsongrádCsanád megyében

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

kiskereskedelmi
Mintavételi terv szerint. egységek CsongrádCsanád megyében

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

kiskereskedelmi
Mintavételi terv szerint. egységek CsongrádCsanád megyében

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

kiskereskedelmi
Mintavételi terv szerint. egységek CsongrádCsanád megyében

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni és irodai
ellenőrzés

a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

kiskereskedelmi
Mintavételi terv szerint. egységek CsongrádCsanád megyében

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. tv.
45/A. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

kiskereskedelmi
Mintavételi terv szerint. egységek CsongrádCsanád megyében

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

kiskereskedelmi
Mintavételi terv szerint. egységek CsongrádCsanád megyében

2021.01.01.-2021.12.31.

az ellenőrzés időpontjában

helyszíni ellenőrzés

2021.02.08-14.

aktuális állapot

fokozott közúti
ellenőrzés

A közúti járművek
műszaki állapotának
ellenőrzése.

közút

a termékek
piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. tv.
15. §
a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. tv. 20.§
(1) bek. h) pont

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

51

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

menetíró készülék
manipulációjának
felderítése

A közúti járművek
menetíróberendezés
manipuláció
szempontjából történő
ellenőrzése.

közút

2021.03.08-14.

aktuális állapot

fokozott közúti
ellenőrzés

a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. tv. 20.§
(1) bek. c ) és d) pont; Az
Európai Parlament és a
Tanács 561/2006/EK
rendelete a közúti
szállításra vonatkozó
egyes szociális
jogszabályok
összehangolásáról, a
3821/85/EGK és a
2135/98/EK tanácsi
rendelet módosításáról,
valamint a 3820/85/EGK
tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről

52

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

súly és méret valamint
teherrögzítés ellenőrzés

közúti járművek
tengelyterhelésének,
méreteinek
össztömegének
ellenőrzése.

közút

2021.04.12-15.

aktuális állapot

fokozott közúti
ellenőrzés

a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. tv. 20.§
(1) bek. h) pont

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

53

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

környezetvédelmi
ellenőrzés
AdBlue manipuláció

AdBlue manipuláció
felderítése.

közút

2021.04.19-25.

aktuális állapot

fokozott közúti
ellenőrzés

a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. tv. 20.§
(1) bek. h) pont

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

54

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

közút

2021.05.10-16.

aktuális állapot

fokozott közúti
ellenőrzés

55

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

közút

2021.06.28-07.02.

aktuális állapot

fokozott közúti
ellenőrzés

56

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

közút

2021.07.19-25

aktuális állapot

fokozott közúti
ellenőrzés

57

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

közút

2021.08.23-27.

aktuális állapot

fokozott közúti
ellenőrzés

a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. tv. 20.§
(1) bek.. h) pont
a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. tv. 20.§
(1) bek. h) pont,
a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. tv. 20.§
(1) bek. h) pont,
a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. tv. 20.§
(1) h) pont

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

közlekedésbiztonsági
ellenőrzés
közlekedésbiztonsági
ellenőrzés
közlekedésbiztonsági
ellenőrzés
közlekedésbiztonsági
ellenőrzés

Aközúti járművek
műszaki állapotának
ellenőrzése.
A közúti járművek
műszaki állapotának
ellenőrzése.
A közúti járművek
műszaki állapotának
ellenőrzése.
A közúti járművek
műszaki állapotának
ellenőrzése.

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

58

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

59

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

60

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

61

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

ADR

A veszélyesáru szállítás
ellenőrzése.

A közúti járművek
tengelyterhelésének,
méreteinek
össztömegének és
rakományrögzítés
ellenőrzése.
A járművezetők vezetési
menetírókészülék
és pihenőidejének és
manipuláció ellenőrzése tachográf manipuláció
ellenőrzése.
A téli időszakra történő
felkészültség ellenőrzése
és figyelemfelhívás;
műszaki/közlekedésbiztonsági ellenőrzés;
téli felkészülés
járművezetők
ellenőrzése
tájékoztatása a téli
időszakban történő
vezetési körülmények
megváltozására.
tengelyterhelés,
össztömeg,
rakományrögzítés
ellenőrzése

közút

2021.09.13.-19.

aktuális állapot

közúti ellenőrzés

ADR megállapodás "A" és
"B" melleklet

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

közút

2021.10.04-10.08.

aktuális állapot

közúti ellenőrzés

a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. tv. 20.§
(1) c), d) pont

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

közút

2021.10.11.-10.17.

aktuális állapot

telephelyi ellenőrzés

a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. tv. 20.§
(1) bek. c), d) pont

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

közút

2021.11.17.-11.19.

aktuális állapot

közúti ellenőrzés

a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV.12.) KÖHÉM
r. 14. § (1), 10. melléklet

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

közút

2021.01.01.-2020.12.31.

2021.01.01.-2020.12.31.

közúti ellenőrzés

a meghatározott
össztömeget,
tengelyterhelést,
tengelycsoport-terhelést és
méretet meghaladó
járművek közlekedéséről
szóló 36/2017. (IX.18)
NFM rendelet 5.§(1) bek.

közút

2021.01.01.-2020.12.31.

2021.01.01.-2020.12.31.

közúti ellenőrzés

a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. tv. 20.§
(1) bek. c), d) pont

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

telephely

2021.01.01.-2020.12.31.

2021.01.01.-2020.12.31.

telephelyi ellenőrzés

a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. tv. 20.§
(1) bek. c), d) pont

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

A közúti járművek
műszaki állapotának
ellenőrzése.

közút

2021.01.01.-2020.12.31.

2021.01.01.-2020.12.31.

közúti ellenőrzés

a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló
5/1990 (IV.12.) KÖHÉM
r. 14. § (1), 10. melléklet

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Szállításhoz szükséges
engedélyek ellenőrzése

A közúti szállításhoz
szükséges engedlélyek,
dokumentumok
ellenőrzése.

közút

2021.01.01.-2020.12.31.

2021.01.01.-2020.12.31.

közúti ellenőrzés

a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. tv. 20.§
(1)bek. a) és b) pont

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

Rakományrögzítés
ellenőrzése

A rakományrögzítés
szuabályainak
betartásának ellenőrzése.

közút

2021.01.01.-2020.12.31.

2021.01.01.-2020.12.31.

közúti ellenőrzés

a közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975.
(II.5) KPM BM együttes
rendelet 47.§

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

Környezetvédelmi
ellenőrzés

A közúti járművek
környezetvédelmi
állapotának ellenőrzése.

közút

2021.01.01.-2020.12.31.

2021.01.01.-2020.12.31.

közúti ellenőrzés

a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló
5/1990 (IV.12.) KÖHÉM
r. 15.§ (1), 10. melléklet

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

62

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

tengelyterhelés mérések

63

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

vezetési és pihenő idő
(AETR közút)

64

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

vezetési és pihenő idő
(AETR telephely)

65

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

közlekedésbiztonsági
ellenőrzés

66

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

67

közlekedési hatósági
feladatok

68

közlekedési hatósági
feladatok

A közúti járművek
tengelyterhelésének,
össztömegének
ellenőrzése.

A közúti
gépjárművezetők
vezetési és
pihenőidejének,
menetíróhasználatának
ellenőrzése.
A közúti
gépjárművezetők
vezetési és
pihenőidejének,
menetíróhasználatának,
közúti
járműüzembentartók
vonatkozó telephelyi
ellenőrzése.

A közúti
veszélyesáruszállító
járművek
gépjárművezetők
ellenőrzése.
A 7,5 t feletti járművek
hétvégi közlekedési
tilalom betartásának
ellenőrzése.
A közúti járművek
menetíróberendezés
manipuláció
szempontjából történő
ellenőrzése.

közút

2021.01.01.-2020.12.31.

2021.01.01.-2020.12.31.

közúti ellenőrzés

a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. tv. 20.§
(1) bek. e) pont

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

közút

2021.01.01.-2020.12.31.

2021.01.01.-2020.12.31.

közúti ellenőrzés

a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. tv. 20.§
(1) bek. j) pont

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

közút

2021.01.01.-2020.12.31.

2021.01.01.-2020.12.31.

közúti ellenőrzés

a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. tv. 20.§
(1) bek. d) pont

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

A közúti közlekedési
szolgáltatás
feltételeinek,
tevékenységének
telephelyi ellenőrzése.

telephely

2021.01.01.-2020.12.31.

2021.01.01.-2020.12.31.

telephelyi ellenőrzés

a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV.12.) KÖHÉM
r. 15.§ (1), 10. melléklet

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

műszaki
vizsgálóállomások
ellenőrzése

A hatósági szerződésben
foglaltak betartásának
ellenőrzése.

Csongrád-Csanád
megye területe

2021.01.01.-2021.12.31

a vizsgálóállomás
aktuális vizsgák,
engedélyezésének részletes
figyelmeztető rendszeren
helyszíni ellenőrzés,
eljárási szabályairól szóló
keresztül érkezett jelzések informatikai ellenőrzés
181/2017. (VII. 5.) Korm.
vizsgálata
rendelet 11.§

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

előzetes eredetiség
vizsgálók ellenőrzése

A hatósági szerződésben
foglaltak betartásának
ellenőrzése.

Csongrád-Csanád
megye területe

2021.01.01.-2021.12.31

helyszíni ellenőrzés

az előzetes
eredetiségvizsgálati eljrás
szabályairól szóló
301/2009. (XII.22.) Korm.
rendelet 7.§

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

helyszíni ellenőrzés

a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és
folytatásának általános
szabályairól szóló 2009.
évi LXXVI. tv. 25.§,26,§;
az egyes javító karbantartó
szolgáltatásokra
vonatkozó kötelező
jótállásról szóló 249/2004.
(VIII.27.) Korm. rendelet
1. számú melléklet 4. pont;
a gépjárműfenntartó
tevékenység személyi és
dologi feltételeiről szóló
1/1990. (IX.29.) KHVM.
rendelet 11.§,12.§

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

69

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

ADR-es ellenőrzés

70

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

forgalomkorlátozás
ellenőrzés

71

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

menetíróberendezés
vizsgálata

72

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

fuvarozási szolgáltatás
ellenőrzése telephelyen

73

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

74

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

75

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

A jármű javítókra
járműfenntartó
vonatkozó jogszabályok
szervezetek ellenőrzése
betartásának ellenőrzése.

76

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

bontó-hulladékkezelők
ellenőrzése

77

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

78

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

aktuális állapot

Csongrád-Csanád
megye területe

2021.01.01.-2021.12.31

ellenőrzést megelőző 6
hónap

Együttműködési
megállapodásban
foglaltak betartásának
ellenőrzése.

Csongrád-Csanád
megye területe

2021.01.01.-2021.12.31

a hulladékká vált
ellenőrzést megelőző
helyszíni ellenőrzés,
gépjárművekről szóló
időszak és aktuális állapot informatikai ellenőrzés 369/2014. (XII.30.) Korm.
Rendelet 18.§,19.§ 20.§

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

alkatrész forgalmazás

Forgalmazott
alkatrészekre vonatkozó
előírások megtartásának
ellenőrzése.

Csongrád-Csanád
megye területe

2021.01.01.-2021.12.31

aktuális állapot

helyszíni ellenőrzés

A közúti járművek
műszaki megvizsgálásáról
szóló 5/1990. (IV.12.)
KöHÉM. Rendelet 21.§27.§

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

menetíró beszerelő,
illesztő műhelyek ell.

Nyilvántartásba vétel,
engedélyezés
feltételeinek megtartása

Csongrád-Csanád
megye területe

2021.01.01.-2021.12.31

megelőző 1 hónap, aktuális
állapot

helyszíni ellenőrzés

a menetíró készülékről
szóló 75/2016. (XII.29.)
NFM. rend. 19.§, 20.§

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

79

80

81

közlekedési hatósági
feladatok

közlekedési hatósági
feladatok

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

motorkerékpár és
alakrész forgalmazók
piacfelügyeleti
ellenőrzése

Előírt jóváhagyások,
okmányok meglétének
ellenőrzése.

a nem közúti mozgó
gépek belső égésű
előírt jóváhagyások,
motorjaival kapcsolatos okmányok meglétéenek
piacfelügyeleti
ellenőrzése
ellenőrzés

mezőgazdasági és
erdészeti mukagépeket
és pótkocsikat, valamint
alkatrészeiket
forgalmazók
piacfelügyeleti
ellenőrzése

Előírt jóváhagyások,
okmányok meglétének
ellenőrzése.

Csongrád-Csanád
megye területe

Csongrád-Csanád
megye területe

Csongrád-Csanád
megye területe

2021.01.01.-2021.12.31

2021.01.01.-2021.12.31

2021.01.01.-2021.12.31

aktuális állapot

aktuális állapot

aktuális állapot

helyszíni ellenőrzés

az engedélyezett
járműtípusokkal, a
jóváhagyásra kötelezett
alkatrészekkel,
tartozékokkal és önálló
műszaki egységekkel
kapcsolatos piacfelügyeleti
eljárás szabályairól szóló
218/2016. (VII. 22.)
Korm. rendelet; az egyes
jóváhagyásra kötelezett
közúti járművekkel,
alkatrészekkel,
tartozékokkal kapcsolatos
piacfelügyeleti eljárásról
25/2016. (VII. 22.) NFM
rendelet; két- vagy
háromkerekű járművek,
valamint a négykerekű
motorkerékpárok
jóváhagyásáról és
piacfelügyeletéről szóló,
2013. január 15-i
168/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi
rendeletben

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

helyszíni ellenőrzés

a nem közúti mozgó gépek
belső égésű motorjaival
kapcsolatos
típusjóváhagyási eljárás
egyes kiegészítő
szabályairól és az ezen
motorokkal kapcsolatos
piacfelügyeleti eljárás
szabályairól szóló
173/2019. (VII. 16.)
Korm. rendelet

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

helyszíni ellenőrzés

az engedélyezett
járműtípusokkal, a
jóváhagyásra kötelezett
alkatrészekkel,
tartozékokkal és önálló
műszaki egységekkel
kapcsolatos piacfelügyeleti
eljárás szabályairól szóló
218/2016. (VII. 22.)
Korm. rendelet; az egyes
jóváhagyásra kötelezett
közúti járművekkel,
alkatrészekkel,
tartozékokkal kapcsolatos
piacfelügyeleti eljárásról
25/2016. (VII. 22.) NFM
rendelet; a mezőgazdasági
és erdészeti járművek
jóváhagyásáról és
piacfelügyeletéről szóló,
2013. február 5-i
167/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi
rendelet

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Gépjárművek és
pótkocsijaik, valamint az
ilyen járművek
rendszereinek,
Előírt jóváhagyások,
alkotóelemeinek és
okmányok meglétének
önálló műszaki
ellenőrzése
egységeivel kapcsolatos
piacfelügyeleti
ellenőrzés

82

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

83

közlekedési hatósági
feladatok

Műszaki Hatósági Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály

Kijelölt gyalogos
átkelőhelyek
ellnenőrzése

Műszaki Hatósági Főosztály
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Osztály

az üzemanyagtöltő
állomásokon használt
üzemanyagmérők,
tartályok,
tartályszintmérő
eszközök, gépjárműgumiabroncsnyomás
mérő eszközök
vizsgálata, valamint a
kereskedelmi
elárusítóhelyeken
használt mérlegek,
súlyok vizsgálata

84

85

mérésügy

műszaki biztonság

Csongrád-Csanád
megye területe

2021.01.01.-2021.12.31

aktuális állapot

helyszíni ellenőrzés

irányadó szabályok
betartásának ellenőrzése

Szeged, Tarján
városrész (20 db)

2021. 04. 01. - 2021. 10.
31.

napi állapot

helyszíni ellenőrzés

A mérőeszközök hiteles
állapotának vizsgálata (a
hitelesítési bizonyítvány
és a mérőeszköz
adatainak összevetése, a
tanúsító jelek
ellenőrzése, az
engedélyezett típussal
való azonosság
megállapítása).

üzemanyagtöltő
állomások,
kereskedelmi
elárusítóhelyek
Csongrád-Csanád,
Békés és BácsKiskun megyében

A veszélyes folyadék és
veszélyes folyadék és
olvadék tárolására
olvadék tárolására
szolgáló tartályok,
szolgáló tartályok,
Műszaki Hatósági Főosztály
valamint felvonók és
valamint felvonók és
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
mozgólépcsők kötelező
mozgólépcsők kötelező
Osztály
biztonságtechnikai
biztonságtechnikai
vizsgálatai elvégzésének
vizsgálatai elvégzésének
dokumentálásának
ellenőrzése
megléte.

hatóság telephelye

2021. 01. 01-2021.12.31.

2021. 01. 01-2021.12.31.

ellenőrzéskori állapot

ellenőrzéskori állapot

helyszíni ellenőrzés

iratbekérés,
szakrendszer

a gépjárművek és
pótkocsijaik, valamint az
ilyen járművek
rendszereinek,
alkotóelemeinek és önálló
műszaki egységeinek
jóváhagyásáról és
piacfelügyeletéről, a
715/2007/EK és az
595/2009/EK rendelet
módosításáról, valamint a
2007/46/EK irányelv
hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2018.
május 30-i (EU) 2018/858
európai parlamenti és
tanácsi rendelet
az utak
forgalomszabályozásá-ról
és a közúti jelzések
elhelyezéséről 20/1984.
(XII. 21.) KM. rendelet

a mérésügyről szóló 1991.
évi XLV. törvény 13. §, és
a végrehajtására kiadott
127/1991. (X. 9.) Korm.
rendelet 12-13. §

a veszélyes folyadékok
vagy olvadékok
tárolótartályainak, tárolólétesítményeinek műszakibiztonsági hatósági
felügyeletéről szóló
216/2019. (IX. 5.) Korm.
rendelet 16. § (1)
bekezdése; a felvonókról,
mozgólépcsőkről és
mozgójárdákról szóló
146/2014. (V. 5.) Korm.
rendelet 10. §

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály

Ssz.

Ellenőrzött
szakterület
megnevezése

1.

gyermekvédelem és
gyámügy

2.

gyermekvédelem és
gyámügy

3.

gyermekvédelem és
gyámügy

4.

gyermekvédelem és
gyámügy

5.

gyermekvédelem és
gyámügy

6.

gyermekvédelem és
gyámügy

7.

gyermekvédelem és
gyámügy

8.

gyermekvédelem és
gyámügy

9.

gyermekvédelem és
gyámügy

10.

gyermekvédelem és
gyámügy

11.

gyermekvédelem és
gyámügy

12.

gyermekvédelem és
gyámügy

13.

gyermekvédelem és
gyámügy

14.

gyermekvédelem és
gyámügy

15.

gyermekvédelem és
gyámügy

16.

gyermekvédelem és
gyámügy

17.

gyermekvédelem és
gyámügy

18.

gyermekvédelem és
gyámügy

19.

gyermekvédelem és
gyámügy

Ellenőrzést végző
kormányhivatali
szervezeti egység

Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály

Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid
leírása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

A működést engedélyező
szerv hivatalból ellenőrzi,
hogy az engedélyes a
jogszabályokban és a
szolgáltatói nyilvántartásban
foglaltaknak megfelelően
működik-e (továbbiakban:
rendes ellenőrzés)

Szeged, Sás u. 2.

2021.02.01-28.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szeged, Negyvennyolcas u. 26.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

Ellenőrzés helyszíne

Ellenőrzéssel érintett,
Ellenőrzés tervezett
vizsgált időszak ( -tól időpontja ( -tól -ig )
ig )

Ellenőrzés módja
(pl. helyszíni
ellenőrzés,
iratbekérés,
szakrendszer, stb.)

Ellenőrzés
szempontrendszere (pl.
jogszabályhely
megjelölése)

Szakmai irányító
minisztérium neve

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények
és hálózatok hatósági
helyszíni ellenőrzés
nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről szóló
369/2013. (X.24.) Korm.
rendelet (továbbiakban
Sznyr.) 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

2021.02.01-28.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Domaszék, Dózsa Gy. u. 31.

2021.02.01-28.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Szatymaz, Kossuth u. 11.

2021.02.01-28.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Zsombó, Alkotmány u. 6.

2021.02.01-28.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja

rendes ellenőrzés

Szeged, Sás u. 2.

2021.02.01-28.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja

rendes ellenőrzés

Szeged, Batthyány utca 25.

2021.02.01-28.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szentesi Családsegítő Központ

rendes ellenőrzés

Szentes, Ady Endre u. 10.
(ellátási területként: Nagytőke)

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ

rendes ellenőrzés

Nagymágocs, Szentesi út 30.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény

rendes ellenőrzés

Kiszombor, Óbébai u. 11.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Földeáki Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Földeák, Szt. László tér 8.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Földeáki Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Óföldeák, Széchenyi u. 16.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási
Központ

rendes ellenőrzés

Apátfalva, Maros u. 39.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási
Központ

rendes ellenőrzés

Magyarcsanád, Templom tér 1.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási
Központ

rendes ellenőrzés

Nagylak, Petőfi u. 14.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény

rendes ellenőrzés

Újszentiván, Fő u. 7.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Szociális Szolgáltató Központ

rendes ellenőrzés

Röszke, Rákóczi u. 22.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Szociális Szolgáltató Központ

rendes ellenőrzés

Deszk, Tempfli tér 7.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Szociális Szolgáltató Központ

rendes ellenőrzés

Tiszasziget, Szt. Antal tér 10.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Megjegyzés a terv
kapcsán

Teljesítés
(teljesítve/részben
teljesítve/nem
teljesítve)

Megjegyzés
a teljesítés
kapcsán

20.

gyermekvédelem és
gyámügy

21.

gyermekvédelem és
gyámügy

22.

gyermekvédelem és
gyámügy

23.

gyermekvédelem és
gyámügy

24.

gyermekvédelem és
gyámügy

25.

gyermekvédelem és
gyámügy

26.

gyermekvédelem és
gyámügy

27.

gyermekvédelem és
gyámügy

28.

gyermekvédelem és
gyámügy

29.

gyermekvédelem és
gyámügy

30.

gyermekvédelem és
gyámügy

31.

gyermekvédelem és
gyámügy

32.

gyermekvédelem és
gyámügy

33.

gyermekvédelem és
gyámügy

34.

gyermekvédelem és
gyámügy

35.

gyermekvédelem és
gyámügy

36.

gyermekvédelem és
gyámügy

37.

gyermekvédelem és
gyámügy

38.

gyermekvédelem és
gyámügy

39.

gyermekvédelem és
gyámügy

40.

gyermekvédelem és
gyámügy

41.

gyermekvédelem és
gyámügy

42.

gyermekvédelem és
gyámügy

43.

gyermekvédelem és
gyámügy

Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Szociális Szolgáltató Központ

rendes ellenőrzés

Kübekháza, Fő u. 32.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Szociális Szolgáltató Központ

rendes ellenőrzés

Klárafalva, Felszabadulás u. 28.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Szociális Szolgáltató Központ

rendes ellenőrzés

Ferencszállás, Szegedi u. 114.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szeged, Kapisztrán út 60.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Kuckó Biztos Kezdet Gyerekház

rendes ellenőrzés

Baks, Fő u. 92.

2021.10.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csanádalberti Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat

rendes ellenőrzés

Csanádalberti, Fő út 31.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csanádalberti Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat

rendes ellenőrzés

Pitvaros, Kossuth u. 30.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csanádalberti Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat

rendes ellenőrzés

Ambrózfalva, Dózsa Gy. u. 1.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csanádalberti Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat

rendes ellenőrzés

Nagyér, Petőfi u. 17.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csanádpalotai Szociális Intézmény és
Gyermekjóléti Szolgálat

rendes ellenőrzés

Csanádpalota, Sirály u. 1.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csanádpalotai Szociális Intézmény és
Gyermekjóléti Szolgálat

rendes ellenőrzés

Királyhegyes, Jókai u. 38.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csanádpalotai Szociális Intézmény és
Gyermekjóléti Szolgálat

rendes ellenőrzés

Kövegy, Kossuth u. 29.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző három év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Derekegyházi Mini Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Derekegyház, Rákóczi u. 16.

2021.02.01-28.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Székkutasi Kismackó Családi Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Székkutas, Murgács K. u. 20.

2021.02.01-28.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és
Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású
Köznevelési Intézmény Csanádpalotai
Bölcsődei Tagintézménye

rendes ellenőrzés

Csanádpalota, Szt. István u. 64.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Földeáki Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Földeák, Vásárhelyi u. 4.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és
Zsebibaba Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Röszke, Fő u. 77.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Baba Egyetem Mini Bölcsőde I.

rendes ellenőrzés

Szeged, Honfoglalás u. 69.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Baba Egyetem Mini Bölcsőde II.

rendes ellenőrzés

Szeged, Honfoglalás u. 69.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Baba Egyetem Családi Bölcsőde I.

rendes ellenőrzés

Szeged, Honfoglalás u. 69.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Harmatcsepp Családi Bölcsőde Hálózat
Babaház Családi Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Szeged, Ladvánszky u. 6.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Harmatcsepp Családi Bölcsőde Hálózat
Manóház Családi Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Szeged, Ladvánszky u. 6.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Harmatcsepp Családi Bölcsőde Hálózat
Kistücsök Családi Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Deszk, Kossuth u. 1.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Bordány, Rákóczi u. 32-36.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

44.

gyermekvédelem és
gyámügy

45.

gyermekvédelem és
gyámügy

46.

gyermekvédelem és
gyámügy

47.

gyermekvédelem és
gyámügy

48.

gyermekvédelem és
gyámügy

49.

gyermekvédelem és
gyámügy

50.

gyermekvédelem és
gyámügy

51.

gyermekvédelem és
gyámügy

52.

gyermekvédelem és
gyámügy

53.

gyermekvédelem és
gyámügy

54.

gyermekvédelem és
gyámügy

55.

gyermekvédelem és
gyámügy

56.

gyermekvédelem és
gyámügy

57.

gyermekvédelem és
gyámügy

58.

gyermekvédelem és
gyámügy

59.

gyermekvédelem és
gyámügy

60.

gyermekvédelem és
gyámügy

61.

gyermekvédelem és
gyámügy

62.

gyermekvédelem és
gyámügy

63.

gyermekvédelem és
gyámügy

64.

gyermekvédelem és
gyámügy

65.

gyermekvédelem és
gyámügy

66.

gyermekvédelem és
gyámügy

67.

gyermekvédelem és
gyámügy

Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály

Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Balástya, Kóródy u. 31.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csigabiga Óvoda és Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Üllés, Dorozsmai út 10.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Szatymaz, József A. u. 1-3.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Domaszék, Ady E. u. 14.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Ópusztaszeri Községi Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Ópusztaszer, Felszabadulás út 28.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Nagymágocs, Mátyás Kir. u. 20.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény – Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Kiszombor, Rákóczi u. 8.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Újszentiván, Árpád u. 5.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Algyői Egyesített Szociális Intézmény
Bóbita Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Algyő, Kastélykert u. 15-17.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Fábiánsebestyén Község Gondozási
Központ Babavár Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Fábiánsebestyén, Iskola tér 1.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Ringatlak Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Deszk, Béke u. 10.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Szeged, Rókusi krt. 37-39.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Szeged, Hajlat u. 2.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Szeged, Siha köz 4.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Szeged, Szerb u. 21.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Szeged, Tas u. 8.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Szeged, Dobó u. 44-46.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Szeged, Petőfi sgt. 63.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Szeged,Töltés u. 44.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Szeged, Vitéz u. 8.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Szeged, Agyagos u. 40.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Palánta Családi Bölcsőde Hálózat Teréz
Anya 1. Családi Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Szeged, Fő fasor 101.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Palánta Családi Bölcsőde Hálózat Teréz
Anya 2. Családi Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Szeged, Fő fasor 101.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Palánta Családi Bölcsőde Hálózat Teréz
Anya 3. Családi Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Szeged, Fő fasor 101.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény Bölcsődei
Ellátások - Szatymaz
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény Bölcsődei
Ellátások –Domaszék

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja
Bölcsődék
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja
Bölcsődék
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja
Bölcsődék
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja
Bölcsődék
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja
Bölcsődék
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja
Bölcsődék
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja
Bölcsődék
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja
Bölcsődék
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja
Bölcsődék
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja
Bölcsődék

68.

gyermekvédelem és
gyámügy

69.

gyermekvédelem és
gyámügy

70.

gyermekvédelem és
gyámügy

71.

gyermekvédelem és
gyámügy

72.

gyermekvédelem és
gyámügy

73.

gyermekvédelem és
gyámügy

74.

gyermekvédelem és
gyámügy

75.

gyermekvédelem és
gyámügy

76.

gyermekvédelem és
gyámügy

77.

gyermekvédelem és
gyámügy

78.

gyermekvédelem és
gyámügy

79.

gyermekvédelem és
gyámügy

80.

gyermekvédelem és
gyámügy

81.

gyermekvédelem és
gyámügy

82.

gyermekvédelem és
gyámügy

83.

gyermekvédelem és
gyámügy

84.

gyermekvédelem és
gyámügy

85.

gyermekvédelem és
gyámügy

86.

gyermekvédelem és
gyámügy

87.

gyermekvédelem és
gyámügy

88.

gyermekvédelem és
gyámügy

89.

gyermekvédelem és
gyámügy

90.

gyermekvédelem és
gyámügy

91.

gyermekvédelem és
gyámügy

Jogi és Hatósági
Palánta Családi Bölcsőde Hálózat Palánta 1.
Főosztály Szociális és
rendes ellenőrzés
Családi Bölcsőde
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Palánta
Főosztály Szociális
és Családi Bölcsőde Hálózat Palánta 2. Családi Bölcsőde
rendes ellenőrzés
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Palánta
Főosztály Szociális
és Családi Bölcsőde Hálózat Palánta 3. Családi Bölcsőde
rendes ellenőrzés
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Palánta Családi Bölcsőde Hálózat
Főosztály Szociális és
rendes ellenőrzés
Angyalkák Családi Bölcsőde
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály

Szeged, Palánta u. 2.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szeged, Palánta u. 2.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szeged, Palánta u. 2.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Klárafalva, Vasút u. 69.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini
Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Kistelek, Ifjúság tér 1.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Magyar Vöröskereszt Családi Bölcsőde
Hálózata Mesebárka Családi Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Szeged, Bárka u. 6/B.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Magyar Vöröskereszt Családi Bölcsőde
Hálózata Cseppecske Családi Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Szeged, Bárka u. 6/B.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Magyar Vöröskereszt Családi Bölcsőde
Hálózata Apróságok Háza Családi Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Szeged, Bárka u. 6/B.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Tündérkert Magyar-Angol Nyelvű Mini
Bölcsőde1.

rendes ellenőrzés

Szeged, Gizella u. 48.

2021.08.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Tündérkert Magyar-Angol Nyelvű Mini
Bölcsőde 2.

rendes ellenőrzés

Szeged, Gizella u. 48.

2021.08.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csöppségek Családi Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Szeged, Aranka u. 26.

2021.08.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Manócskák Családi Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Szeged, Aranka u. 26.

2021.08.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény
Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Makó, Búza u. 1/E.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

rendes ellenőrzés

Szentes, Vásárhelyi út 2.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Csongrád, Széchenyi út 27.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Csongrád, Templom u. 4-8.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Igazgyöngy Családi Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Szeged, Csemegi u. 18/A.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Gyöngy Ház Családi Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Szeged, Csemegi u. 18/A.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Huncuthalom Gyerekvilág Huncutka
Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Mórahalom, Egyenlőség u. 19.

2021.10.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Huncuthalom Gyerekvilág Hunci Manó
Játszóház

rendes ellenőrzés

Mórahalom, Egyenlőség u. 19.

2021.10.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Sándorfalva, Széchenyi u. 20.

2021.10.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Ruzsa, Szent István út 6.

2021.10.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Zákányszéki Manó-Kert Óvoda és Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Zákányszék, Petőfi u. 7.

2021.10.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Baksi Mini Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Baks, Rózsa u. 1.

2021.10.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Széchenyi úti Kuckómackó Bölcsőde
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Templom utcai
Mesevár Bölcsőde

92.

gyermekvédelem és
gyámügy

93.
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gyermekvédelem és
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gyermekvédelem és
gyámügy
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gyermekvédelem és
gyámügy
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gyermekvédelem és
gyámügy

98.

gyermekvédelem és
gyámügy

99.

gyermekvédelem és
gyámügy

100.

gyermekvédelem és
gyámügy

101.

gyermekvédelem és
gyámügy

102.

gyermekvédelem és
gyámügy

103.

gyermekvédelem és
gyámügy

104.

gyermekvédelem és
gyámügy

105.

gyermekvédelem és
gyámügy

106.

gyermekvédelem és
gyámügy

107.

gyermekvédelem és
gyámügy

108.

gyermekvédelem és
gyámügy

109.

gyermekvédelem és
gyámügy

110.

gyermekvédelem és
gyámügy

111.

gyermekvédelem és
gyámügy

112.

gyermekvédelem és
gyámügy

113.

gyermekvédelem és
gyámügy

114.

gyermekvédelem és
gyámügy

115.

gyermekvédelem és
gyámügy

Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály

Zsombói Bóbita Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Zsombó, Béke u. 4.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Susanna Wesley Csimoták Szitakötő
Családi Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Szeged, Bokor u. 5.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Susanna Wesley Csimoták Lepke Családi
Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Szeged, Bokor u. 5.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Susanna Wesley Csimoták Csigabiga
Családi Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Szeged, Bokor u. 5.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Erdő Manói Családi Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Szeged, Ősz u. 30.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Erdő Lakói Családi Bölcsőde

rendes ellenőrzés

Szeged, Ősz u. 30.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek. b)
pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató
Csanádpalota 1. sz. Lakásotthon

rendes ellenőrzés

Csanádpalota, Kossuth u. 16.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató
Csanádpalota 2. sz. Lakásotthon

rendes ellenőrzés

Csanádpalota, Kossuth u. 31.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

rendes ellenőrzés

Szeged, Bal fasor 6.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató
Szegvár Lakásotthon

rendes ellenőrzés

Szegvár, Kórogy u. 81.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató
Lakásotthon

rendes ellenőrzés

Hódmezővásárhely, Béla cigány
u. 17.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner
Károly Otthon Gyermekotthona és
Nevelőszülői Hálózata

rendes ellenőrzés

Szeged, Bölcsőde u. 3.

2021.07.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató
Dr. Foltán József Lakásotthon

rendes ellenőrzés

Szeged, Budai N. A. u. 51.

2021.08.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner
Károly Otthon Különleges Gyermekotthona

rendes ellenőrzés

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 12.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner
Károly Otthon I. számú Lakásotthona

rendes ellenőrzés

Makó, Ráday u. 5.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner
Károly Otthon II. számú Lakásotthona

rendes ellenőrzés

Makó, Szent Lőrinc u. 6.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner
Károly Otthon III. számú Lakásotthona

rendes ellenőrzés

Ópusztaszer, Komócsin Zoltán u.
1.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner
Károly Otthon Szentesi Gyermekotthona
különleges

rendes ellenőrzés

Szentes, Deák F. u. 52-54.

2021.10.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner
Károly Otthon Szentesi Gyermekotthona

rendes ellenőrzés

Szentes, Deák F. u. 52-54.

2021.10.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

rendes ellenőrzés

Szeged, Bal fasor 6.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

rendes ellenőrzés

Csongrád, Széchenyi u. 29.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

rendes ellenőrzés

Forráskút, Fő u. 74.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

rendes ellenőrzés

Hódmezővásárhely, Vöröskereszt
u. 6.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

rendes ellenőrzés

Szeged, Csongor tér 8.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

116.

gyermekvédelem és
gyámügy

117.

gyermekvédelem és
gyámügy

118.

gyermekvédelem és
gyámügy

119.

szociális igazgatás

120.

szociális igazgatás

121.

szociális igazgatás

122.

szociális igazgatás

123.

szociális igazgatás

124.

szociális igazgatás

125.

szociális igazgatás

126.

szociális igazgatás

127.

szociális igazgatás

128.

szociális igazgatás

129.

szociális igazgatás

130.

szociális igazgatás

131.

szociális igazgatás

132.

szociális igazgatás

133.

szociális igazgatás

134.

szociális igazgatás

135.

szociális igazgatás

136.

szociális igazgatás

137.

szociális igazgatás

Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály

Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály

Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

rendes ellenőrzés

Szeged, Csongor tér 9.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

rendes ellenőrzés

Szeged, Csongor tér 10.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

rendes ellenőrzés

Szeged, Csongor tér 12/A.

2021.11.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző egy év

helyszíni ellenőrzés Sznyr. 36. § (1) bek. a) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Forráskút Község Önkormányzat

A működést engedélyező
szerv hivatalból ellenőrzi,
hogy az engedélyes a
jogszabályokban és a
szolgáltatói nyilvántartásban
foglaltaknak megfelelően
működik-e (továbbiakban:
rendes ellenőrzés)

Forráskút, Fő u. 74.

2021.02.01-29.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények
és hálózatok hatósági
helyszíni ellenőrzés
nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről szóló
369/2013. (X.24.) Korm.
rendelet (továbbiakban
Sznyr.) 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Üllés Nagyközségi Önkormányzat

rendes ellenőrzés

Üllés, Dorozsmai út 40.

2021.02.01-29.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

ÉFOÉSZ Liliom Napközi Otthon fejlesztő
foglalkoztatása

rendes ellenőrzés

Hódmezővásárhely, Andrássy út
47.

2021.02.01-29.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csanádpalotai Szociális Intézmény és
Gyermekjóléti Szolgálat

rendes ellenőrzés

Csanádpalota, Sirály u. 1.

2021.02.01-29.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csanádpalotai Szociális Intézmény és
Gyermekjóléti Szolgálat

rendes ellenőrzés

Csanádpalota, Kálmány L. u. 9.

2021.02.01-29.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csanádpalotai Szociális Intézmény és
Gyermekjóléti Szolgálat

rendes ellenőrzés

Csanádpalota, Délibáb u. 12.

2021.02.01-29.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Nagytőke Község Önkormányzata

rendes ellenőrzés

Nagytőke, Széchenyi tér 4.

2021.02.01-29.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Hód-Drog Szenvedélybetegek
Alacsonyküszöbű Ellátása
Hódmezővásárhely és Kistérségében

rendes ellenőrzés

Hódmezővásárhely, Serháztér
utca 6.

2021.02.01-29.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Támaszpont Szenvedélybetegek Közösségi
Ellátása

rendes ellenőrzés

Szentes, Csongrádi út 2.

2021.02.01-29.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szeged, Negyvennyolcas u. 26.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szeged, Alsókikötő sor 5.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szeged, Dáni J u. 2. fsz. 4.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szeged, Gáspár Zoltán u. 8.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szeged, Vértói út 3.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szeged, Kossuth Lajos sgt. 115.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szeged, Kaszás u. 19.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Domaszék, Dózsa György u. 31.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szatymaz, Kossuth u. 11.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

138.

szociális igazgatás

139.

szociális igazgatás

140.

szociális igazgatás

141.

szociális igazgatás

142.

szociális igazgatás

143.

szociális igazgatás

144.

szociális igazgatás

145.

szociális igazgatás

146.

szociális igazgatás

147.

szociális igazgatás

148.

szociális igazgatás

149.

szociális igazgatás

150.

szociális igazgatás

151.

szociális igazgatás

152.

szociális igazgatás

153.

szociális igazgatás

154.

szociális igazgatás

155.

szociális igazgatás

156.

szociális igazgatás

157.

szociális igazgatás

158.

szociális igazgatás

159.

szociális igazgatás

160.

szociális igazgatás

161.

szociális igazgatás

Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Zsombó, Alkotmány u. 6.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Domaszék Község Önkormányzata

rendes ellenőrzés

Köztársaság tér 1.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szatymaz Községi Önkormányzat

rendes ellenőrzés

Szatymaz, Dózsa György u. 42.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Maroslelei Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Maroslele, Petőfi u. 4.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Szeged, Csanádi utca 9.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Szeged, Alsókikötő sor 13.

2021.03.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szeged, Kálvária tér 8.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szeged, Fésű u. 4.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegvári Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szegvár, Hunyadi u. 27.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Nagylak Község Önkormányzata

rendes ellenőrzés

Nagylak, Petőfi u. 14.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Magyarcsanád Község Önkormányzata

rendes ellenőrzés

Magyarcsanád, Templom tér 1.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Gyevi Liget Nyugdíjasház

rendes ellenőrzés

Algyő, Aranyhíd u. 36.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Makói Liget Nyugdíjas Ház

rendes ellenőrzés

Makó, Szegedi utca 16/B.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Napfény Gyöngye Nyugdíjasház

rendes ellenőrzés

Dóc, Dóczy Miklós u. 26.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csanádalberti Önkormányzati Szociális és
Gyermekvédelmi Társulás

rendes ellenőrzés

Csanádalberti, Fő u. 31.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csanádalberti Önkormányzati Szociális és
Gyermekvédelmi Társulás

rendes ellenőrzés

Nagyér, Petőfi u. 17.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csanádalberti Önkormányzati Szociális és
Gyermekvédelmi Társulás

rendes ellenőrzés

Pitvaros, Kossuth u. 34.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csanádalberti Önkormányzati Szociális és
Gyermekvédelmi Társulás

rendes ellenőrzés

Ambrózfalva, Dózsa Gy. u. 25.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Tehetség-Vár Társadalomtudományi
Egyesület

rendes ellenőrzés

Szeged, Dankó Pista utca 26. fszt.
2.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Európai Polgár Közhasznú Alapítvány

rendes ellenőrzés

Szeged, Csuka utca 9.

2021.04.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató

rendes ellenőrzés

Hódmezővásárhely, Csomorkányi
u. 17.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató

rendes ellenőrzés

Hódmezővásárhely, Arany J. u. 8.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ

rendes ellenőrzés

Nagymágocs, Szentesi út 30.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány
Otthon

rendes ellenőrzés

Hódmezővásárhely, Klauzál u.
185/A.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza Szegedi Hajléktalanellátó
Központ
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza Szegedi Hajléktalanellátó
Központ

162.

szociális igazgatás

163.

szociális igazgatás

164.

szociális igazgatás

165.

szociális igazgatás

166.

szociális igazgatás

167.

szociális igazgatás

168.

szociális igazgatás

169.

szociális igazgatás

170.

szociális igazgatás

171.

szociális igazgatás

172.

szociális igazgatás

173.

szociális igazgatás

174.

szociális igazgatás

175.

szociális igazgatás

176.

szociális igazgatás

177.

szociális igazgatás

178.

szociális igazgatás

179.

szociális igazgatás

180.

szociális igazgatás

181.

szociális igazgatás

182.

szociális igazgatás

183.

szociális igazgatás

184.

szociális igazgatás

185.

szociális igazgatás

Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Makó, Munkás u. 19-21.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Makó, Királyhegyesi u. 24.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény

rendes ellenőrzés

Makó, Ardics tanya 2.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szent Rozália Szolgálat

rendes ellenőrzés

Szeged, Brüsszeli krt. 3. fszt.: 2.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Közösségi Misszió Szolgáltató Centrum

rendes ellenőrzés

Szeged, Zárda utca 7.

2021.05.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Zákányszék, Dózsa György u. 44.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Mórahalom, Röszkei út 2.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Mórahalom, Milleniumi sétány 1618.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Mórahalom, Móradomb körút 40.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Ásotthalom, Királyhalmi u. 2-6.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

Ásotthalom, Királyhalmi u. 6/A.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Makói
Idősek Otthona

rendes ellenőrzés

Makó, Batthyány u. 23.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény

rendes ellenőrzés

Kiszombor, Óbébai u. 11.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény

rendes ellenőrzés

Sándorfalva, Dózsa Gy. u. 33.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény

rendes ellenőrzés

Dóc, Dóczy M. u. 16.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Dorkász Református Házigondozó
Szolgálat

rendes ellenőrzés

Szentes, Jókai u. 71.

2021.06.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ

rendes ellenőrzés

Csanytelek, Kossuth utca 39.
Felgyő, Széchenyi út 2.
Tömörkény Ifjúság u.8.

2021.07.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ

rendes ellenőrzés

Csanytelek, Baross G. u. 2.

2021.07.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális
Otthon

rendes ellenőrzés

Tömörkény, Ifjúság utca 8.

2021.07.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális
Otthon

rendes ellenőrzés

Tömörkény, Petőfi u. 9/a.

2021.07.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális
Otthon

rendes ellenőrzés

Tömörkény Szabadság tér 1.

2021.07.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei Napsugár Otthon
Ópusztaszeri Otthona

rendes ellenőrzés

Ópusztaszer, Tóhajlat u. 133.

2021.07.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény

rendes ellenőrzés

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény

rendes ellenőrzés

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény

rendes ellenőrzés

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ

Makó, Tinódi u. 8/a.
Makó, Deák Ferenc u. 57.

186.

szociális igazgatás

187.

szociális igazgatás

188.

szociális igazgatás

189.

szociális igazgatás

190.

szociális igazgatás

191.

szociális igazgatás

192.

szociális igazgatás

193.

szociális igazgatás

194.

szociális igazgatás

195.

szociális igazgatás

196.

szociális igazgatás

197.

szociális igazgatás

198.

szociális igazgatás

199.

szociális igazgatás

200.

szociális igazgatás

201.

szociális igazgatás

202.

szociális igazgatás

203.

szociális igazgatás

204.

szociális igazgatás

205.

szociális igazgatás

206.

szociális igazgatás

207.

szociális igazgatás

208.

szociális igazgatás

Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály

Csongrád-Csanád Megyei Napsugár Otthon
Ópusztaszeri Otthona I-II. Lakóotthona

rendes ellenőrzés

Ópusztaszer, Komócsin Zoltán u.
36.

2021.07.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Gordiusz Intézmény Szolgáltató Centrum

rendes ellenőrzés

Mórahalom, István király út 14.

2021.07.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Gordiusz Intézmény Szolgáltató Centrum

rendes ellenőrzés

Szeged, Zárda utca 7.

2021.07.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Gordiusz Intézmény Szolgáltató Központ

rendes ellenőrzés

Mórahalom, István király út 14.

2021.07.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Gordiusz Intézmény Szolgáltató Központ

rendes ellenőrzés

Szeged, Zárda utca 7.

2021.07.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Esély Szociális és Gyermekjóléti
Alapellátási Központ

rendes ellenőrzés

Csongrád, Kossuth tér 7.

2021.08.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Esély Szociális és Gyermekjóléti
Alapellátási Központ

rendes ellenőrzés

Csongrád, Síp u. 3.

2021.08.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Esély Szociális és Gyermekjóléti
Alapellátási Központ

rendes ellenőrzés

Csongrád, Gr. Apponyi u. 5.

2021.08.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Esély Szociális és Gyermekjóléti
Alapellátási Központ

rendes ellenőrzés

Csongrád, Fő u. 64.

2021.08.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Esély Szociális és Gyermekjóléti
Alapellátási Központ

rendes ellenőrzés

Csongrád, Bokros u. 29.

2021.08.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei Napsugár Otthon
Szegedi Vakok Otthona

rendes ellenőrzés

Szeged, Torontál tér 1.

2021.08.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Magyar Pünkösdi Egyház OCM Segítő
Szolgálat

rendes ellenőrzés

Szeged, Felhő utca 6.

2021.08.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és
Gyermekjóléti Központ

rendes ellenőrzés

Bordány, Kossuth u. 53/A.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és
Gyermekjóléti Központ

rendes ellenőrzés

Bordány, Szent István tér 1.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szeged, Kálvária sgt. 45.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szeged, Kálvária sgt. 47.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szeged, Acél u. 1.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner
Károly Otthon

rendes ellenőrzés

Szeged, Agyagos u. 45.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei Aranysziget
Otthon Kisréti Otthona, Kisréti Otthona I.
Lakóotthon, Kisréti Otthona II. Lakóotthon

rendes ellenőrzés

Csongrád, Kisrét tanya 19/A.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Zsidó Hitközség Szeretetotthona

rendes ellenőrzés

Szeged, Gutenberg u. 20.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Baks Község Önkormányzat Gondozási
Központ

rendes ellenőrzés

Baks, Fő u. 114.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Balástyai Integrált Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Balástya, Rákóczi u. 5.

2021.09.01-30.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

rendes ellenőrzés

6600 Szentes Bereklapos 1/A.
Lakások: Szentes, Rákóczi Ferenc
utca 110. Szentes, Rákóczi Ferenc
utca 175. Szentes, Vásárhelyi út
61. Szentes, Csongrádi út 7.

2021.10.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád Megyei Gesztenyeliget Otthon

209.

szociális igazgatás

210.

szociális igazgatás

211.

szociális igazgatás

212.

szociális igazgatás

213.

szociális igazgatás

214.

szociális igazgatás

215.

szociális igazgatás

216.

szociális igazgatás

217.

szociális igazgatás

218.

szociális igazgatás

219.

szociális igazgatás

220.

szociális igazgatás

221.

szociális igazgatás

222.

szociális igazgatás

223.

szociális igazgatás

224.

szociális igazgatás

225.

szociális igazgatás

226.

szociális igazgatás

227.

szociális igazgatás

228.

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály

Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály
Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály

Jogi és Hatósági
Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Csongrád Megyei Gesztenyeliget Otthon
Nagymágocsi Nappali Támogató Központ

rendes ellenőrzés

Nagymágocs, Szentesi út 23.
lakások:
Nagymágocs, Meggyes utca 2.
Nagymágocs, Szentesi út 27.
Nagymágocs, Jókai Mór utca 52.
Nagymágocs, Jókai Mór utca 58.

Gemma Szociális Szolgáltató Központ

rendes ellenőrzés

Szeged, Szerb u. 171.

2021.10.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

ÉFOÉSZ Liliom Napközi Otthon fejlesztő
foglalkoztatása

rendes ellenőrzés

Hódmezővásárhely, Andrássy út
47.

2021.10.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szeged, Moszkvai krt. 1-3.

2021.11.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szeged, Bajai út 13.

2021.11.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

rendes ellenőrzés

Szeged, Algyői út 3.

2021.11.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Bálint Sándor Szeretetotthon

rendes ellenőrzés

Szeged, Harmat u. 2-4.

2021.11.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Kálvária Védőotthon

rendes ellenőrzés

Szeged, Kálvária sgt. 108.

2021.11.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád Megyei Gesztenyeliget Otthon
Derekegyházi Ápoló Otthon

rendes ellenőrzés

Derekegyház, Köztársaság tér 9.

2021.11.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád Megyei Gesztenyeliget Otthon
Derekegyházi Ápoló Otthon I. Lakóotthon

rendes ellenőrzés

Derekegyház, Petőfi u. 40.

2021.11.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád Megyei Gesztenyeliget Otthon
Derekegyházi Ápoló Otthon II. Lakóotthon

rendes ellenőrzés

Derekegyház, Petőfi u. 42.

2021.11.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád Megyei Gesztenyeliget Otthon
Derekegyházi Ápoló Otthon III. Lakóotthon

rendes ellenőrzés

Derekegyház, Petőfi u. 42.

2021.11.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szociális Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat

rendes ellenőrzés

Kistelek, Tisza u. 1.

2021.11.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szociális Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat

rendes ellenőrzés

Baks, Fő u. 114.

2021.11.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szociális Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat

rendes ellenőrzés

Balástya, Rákóczi u. 5.

2021.11.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szociális Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat

rendes ellenőrzés

Ópusztaszer, Felszabadulás utca
30.

2021.11.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szociális Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat

rendes ellenőrzés

Pusztaszer, Kossuth utca 45.

2021.11.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szociális Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat

rendes ellenőrzés

Csengele, Petőfi utca 13.

2021.11.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

PETACO Szolgáltató és Tanácsadó Bt.

rendes ellenőrzés

Szeged, Honvéd tér 5./B

2021.11.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

A köznevelési intézmények jogszerű
működésének ellenőrzése.

a) az osztály-,
csoportlétszámra,
c) a köznevelési feladatok
ingyenességére vonatkozó
rendelkezések ellenőrzése,

2021.01.01.2021.03.30.

2020/2021. tanév

helyszíni ellenőrzés

A nemzeti köznevelésről
szóló törvény
végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII.28.) Korm.
R. 38. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Gál Ferenc Főiskola Békési
Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégium Szegedi
Tagintézménye (6722 Szeged,
Gutenberg u. 25-27.)

2021.10.01-31.

az ellenőrzés időpontját
megelőző két év

helyszíni ellenőrzés

Sznyr. 36. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

ütemterv alapján
folyamatosan

229.

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági
Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

230.

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági
Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

A köznevelési intézmények jogszerű
működésének ellenőrzése.

231.

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági
Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

A köznevelési intézmények jogszerű
működésének ellenőrzése.

232.

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági
Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

A köznevelési intézmények jogszerű
működésének ellenőrzése.

A köznevelési intézmények jogszerű
működésének ellenőrzése.

a) kötelező felvételre
vonatkozó feladatok ellátása;
b) osztály-csoportlétszám;
c) alkalmazási feltételek
ellenőrzése

Szegedi SZC. Csonka János
Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája (6726 Szeged,
Temesvári krt. 38.)

2021.01.01.2021.03.30.

az állami vizsgák
megszervezésére,
lebonyolítására,

Makói József Attila Gimnázium
(6900 Makó, Csanád vezér tér 6.)

2021.01.01.2021.03.30.

az állami vizsgák
megszervezésére,
lebonyolítására,

Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös
József Technikum (6800
Hódmezővásárhely Szent Antal
utca 5-9.)

2021.01.01.2021.04.30.

a) kötelező felvételre
vonatkozó feladatok
ellátására,
b) csoportlétszámra, a
gyermek- és tanulói
balesetvédelemre,

2021. 01.01.2021.05.30.

a) osztály-csoportlétszámok
ellenőrzése;
Szegedi Tudományegyetem
b) tanulói óraterhelés,
Juhász Gyula Gyakorló Általános
c) kötelező tanügyi
és Alapfokú Művészeti Iskolája,
nyilvántartások vezetésének Napközi Otthonos Óvodája 6725
és valódiságának ellenőrzése Szeged, Boldogasszony sgt. 8.)

233.

oktatási igazgatás

234.

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági
Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

A köznevelési intézmények jogszerű
működésének ellenőrzése.

az állami vizsgák
megszervezésére,
lebonyolítására,

Szegedi SZC Krúdy Gyula
Szakképző Iskola (6723 Szeged,
József Attila sugárút 120.)

2021. 01.01.2021.05.30.

235.

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági
Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

A köznevelési intézmények jogszerű
működésének ellenőrzése.

az állami vizsgák
megszervezésére,
lebonyolítására,

Csongrádi Batsányi János
Gimnázium (6640 Csongrád,
Kossuth tér 1.)

2021. 01.01.2021.05.30.

A köznevelési intézmények jogszerű
működésének ellenőrzése.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

ütemterv alapján
folyamatosan

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

ütemterv alapján
folyamatosan

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

ütemterv alapján
folyamatosan

2020/2021. tanév

A nemzeti köznevelésről
szóló törvény
helyszíni ellenőrzés
végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII.28.) Korm.
R. 38. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

ütemterv alapján
folyamatosan

2020/2021. tanév

A nemzeti köznevelésről
szóló törvény
helyszíni ellenőrzés
végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII.28.) Korm.
R. 38. § (1) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

ütemterv alapján
folyamatosan

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

ütemterv alapján
folyamatosan

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

ütemterv alapján
folyamatosan

2020/2021. tanév

az érettségi vizsga
2020/2021. tanév tavaszi
vizsgaszabályzatának
helyszíni ellenőrzés
érettségi
kiadásáról szóló 100/1997.
(VI.13.) Korm. r.
az érettségi vizsga
2020/2021. tanév tavaszi
vizsgaszabályzatának
helyszíni ellenőrzés
érettségi
kiadásáról szóló 100/1997.
(VI.13.) Korm. r.

Szegedi ÓVI Mars Téri Óvodája
(6722 Szeged, Mars tér 19/B.)

Jogi és Hatósági
Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

2021. 01.01.2021.05.30.

A nemzeti köznevelésről
szóló törvény
helyszíni ellenőrzés
végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII.28.) Korm.
R. 38. § (1) bek.

az érettségi vizsga
2020/2021. tanév tavaszi
vizsgaszabályzatának
helyszíni ellenőrzés
érettségi
kiadásáról szóló 100/1997.
(VI.13.) Korm. r.
az érettségi vizsga
2020/2021. tanév
vizsgaszabályzatának
helyszíni ellenőrzés
érettségi vizsgák
kiadásáról szóló 100/1997.
(VI.13.) Korm. r.

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Ssz.

Ellenőrzött szakterület megnevezése

Ellenőrzést végző kormányhivatali
szervezeti egység

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés tárgyához kapcsolódó
feladat rövid leírása

Ellenőrzés
helyszíne

Ellenőrzés tervezett
időpontja ( -tól -ig )

Ellenőrzéssel érintett,
vizsgált időszak ( -tól -ig )

Ellenőrzés módja (pl. helyszíni
ellenőrzés, iratbekérés,
szakrendszer, stb.)

Ellenőrzés
szempontrendszere (pl.
jogszabályhely megjelölése)

1

építésügy és építésfelügyelet

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi Hatósági Osztály 1.

A végrehajthatóvá vált
hatósági kötelezésekben
előírt kötelezettségek
végrehajtásának
ellenőrzése.

A kötelezésben, a végrehajthatóvá vált
hatósági döntésben meghatározott
határidő lejártát követő 8. naptól
tartandó hatósági ellenőrzés során
vizsgálandó: az elrendelt kötelezettség
önkéntes végrehajtása.

kötelezést
tartalmazó hatósági
döntéssel érintett
ingatlanokon

2021. évben folyamatosan

2021. január 1-2021.
december 31.

helyszíni ellenőrzés

A végrehajtható döntésben
foglaltak teljesítésének
ellenőrzése. (Ákr. 99. §)

építésügy és építésfelügyelet

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi Hatósági Osztály 1.

jogszabályban
meghatározott
jókarbantartási
kötelezettség
teljesítésének
ellenőrzése

Az építésügyi hatóság helyszíni szemlén
ellenőrzi a meglévő építmények körében
az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 34. §
(5) bekezdése szerinti jókarbantartási
kötelezettség teljesítését.

bejelentésre vagy
hivatalból észlelt,
jókarbantartási
kötelezettség
elmaradásával
érintett
ingatlanokon

2021. évben folyamatosan

2021. január 1-2021.
december 31.

helyszíni ellenőrzés

Építőipari kivitelezési
tevékenység
folytatásának ellenőrzése

1. megnyitott elektronikus építési
naplóban dokumentált építési
tevékenység szabályosságának
ellenőrzése
2.
építési napló nélkül végzett építési
tevékenység szabályosságának
ellenőrzése

2

A jogszabályban meghatározott
jókarbantartási tevékenységet
elvégezték-e az adott
Miniszterelnökség
ingatlanon
(312/2012.
(XI.8.) Korm.r. 55/A. §)

2021. január 1-2021
december 31.

2021. évben folyamatosan, a
bejelentések, megkeresések
vagy hivatalbóli észlelések
alapján

2021. január 1-2021.
december 31.

A jogszerűtlen vagy
szakszerűtlen építési
tevékenységgel megépített
1. helyszíni ellenőrzés
építmény, építményrész
2. az ÉMO, ÉTDR, e-építési napló
fennmaradásának az Étv. 48/A.
szakrendszerek alkalmazásában
§ (1) bekezdésében
Miniszterelnökség
adatok,
meghatározott feltételei
dokumentumok ellenőrzése
fennállnak-e vagy
3. iratbekérés
megteremthetők-e.
(312/2012. (XI.8.) Korm.r. 58.
§ (4)-(5) 67-68. §)

kiemelten védett
régészeti lelőhely
által érintett
ingatlanok

2021. évben folyamatosan

2021. január 1.-2021.
december 31.

helyszíni ellenőrzés

a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. törvény Miniszterelnökség
16.§-a szerint

Az engedélynek (bejelentésnek) való
megfelelés ellenőrzése, kivitelezés
ellenőrzése, a műmlék fenntartásásnak
ellenőrzése.

műemléki ingatlan

2021. évben folyamatosan

2021. január 1.-2021.
december 31.

helyszíni ellenőrzés

a kulturális örökség
védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 68/2018.
(IV.9.) Korm.r. 71., 75, 76.§ ai szerint

Miniszterelnökség

A végrehajthatóvá vált
hatósági kötelezésekben
előírt kötelezettségek
végrehajtásának
ellenőrzése.

A kötelezésben, a végrehajthatóvá vált
hatósági döntésben meghatározott
határidő lejártát követő 8. naptól
tartandó hatósági ellenőrzés során
vizsgálandó: az elrendelt kötelezettség
önkéntes végrehajtása.

kötelezést
tartalmazó hatósági
döntéssel érintett
ingatlanokon

2021. évben folyamatosan

2021. január 1-2021.
december 31.

helyszíni ellenőrzés

A végrehajtható döntésben
foglaltak teljesítésének
ellenőrzése. (Ákr. 99. §)

Miniszterelnökség

A jogszabályban
meghatározott
jókarbantartási
kötelezettség
teljesítésének
ellenőrzése.

Az építésügyi hatóság helyszíni szemlén
ellenőrzi a meglévő építmények körében
az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 34. §
(5) bekezdése szerinti jókarbantartási
kötelezettség teljesítését.

bejelentésre vagy
hivatalból észlelt,
jókarbantartási
kötelezettség
elmaradásával
érintett
ingatlanokon

2021. évben folyamatosan

2021. január 1-2021.
december 31.

helyszíni ellenőrzés

építési
tevékenységgel
érintett
ingatlanokon

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi Hatósági Osztály 1.

4

építésügy és építésfelügyelet

A bejelentett vagy hivatalból észlelt,
a) az Étv. 48. §-a szerinti szabálytalan
tevékenységek ellenőrzése, feltárása,
valamint
Szabálytalan építési
b) azon építési engedélyhez vagy az Étv.
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály tevékenységek feltárása,
33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez
Építésügyi Hatósági Osztály 1.
építésrendészeti ügyek
nem kötött építési tevékenységek
kivizsgálása
ellenőrzése,
amelyet a helyi építési szabályzat és az
országos építési követelmények
megsértésével végeztek.

az építési
tevékenységgel
érintett
ingatlanokon

5

örökségvédelem

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi Hatósági Osztály 1.

védett örökségvédelmi
érték állapotának
ellenőrzése

A lelőhely felszínének, esetleges
bolygatásának vizsgálata
szemrevételezéssel, dokumentálás.

6

örökségvédelem

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi Hatósági Osztály 1.

védett örökségvédelmi
érték állapotának
ellenőrzése

7

építésügy és építésfelügyelet

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi Hatósági Osztály 2.

építésügy és építésfelügyelet

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi Hatósági Osztály 2.

8

Miniszterelnökség

Építőipari kivitelezési
tevékenység szabályosságának
vizsgálata szúrópróba szerűen
a helyszínen, a
1. helyszíni ellenőrzés,
szakminisztérium ellenőrzési
2. az elektronikus építési napló
Miniszterelnökség
utasítása alapján, távoli
távoli eléréssel történő ellenőrzése
eléréssel az elektronikus építési
napló alkalmazásban
(312/2012. (XI.8.) Korm.r. 58.
§ (2), 61-62. §, 64. §)

építésügy és építésfelügyelet

3

Teljesítés
Szakmai irányító Megjegyzés a terv (teljesítve/részben
minisztérium neve
kapcsán
teljesítve/nem
teljesítve)

2021. évben folyamatosan,
ellenőrzési ütemterv szerint

A jogszabályban meghatározott
jókarbantartási tevékenységet
elvégezték-e az adott
Miniszterelnökség
ingatlanon
(312/2012.
(XI.8.) Korm.r. 55/A. §)

Megjegyzés a
teljesítés
kapcsán

9

10

Építőipari kivitelezési
tevékenység
folytatásának ellenőrzése

1. megnyitott elektronikus építési
naplóban dokumentált építési
tevékenység szabályosságának
ellenőrzése
2. építési napló nélkül végzett építési
tevékenység szabályosságának
ellenőrzése

építésügy és építésfelügyelet

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi Hatósági Osztály 2.

építésügy és építésfelügyelet

A bejelentett vagy hivatalból észlelt,
a) az Étv. 48. §-a szerinti szabálytalan
tevékenységek ellenőrzése, feltárása,
valamint
Szabálytalan építési
b) azon építési engedélyhez vagy az Étv.
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály tevékenységek feltárása,
33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez
Építésügyi Hatósági Osztály 2.
építésrendészeti ügyek
nem kötött építési tevékenységek
kivizsgálása
ellenőrzése,
amelyet a helyi építési szabályzat és az
országos építési követelmények
megsértésével végeztek.

építési
tevékenységgel
érintett
ingatlanokon

az építési
tevékenységgel
érintett
ingatlanokon

2021. évben folyamatosan,
ellenőrzési ütemterv szerint

2021. évben folyamatosan, a
bejelentések, megkeresések
vagy hivatalbóli észlelések
alapján

2021. január 1-2021
december 31.

Építőipari kivitelezési
tevékenység szabályosságának
vizsgálata szúrópróba szerűen
a helyszínen, a
1. helyszíni ellenőrzés,
szakminisztérium ellenőrzési
2. az elektronikus építési napló
Miniszterelnökség
utasítása alapján, távoli
távoli eléréssel történő ellenőrzése
eléréssel az elektronikus építési
napló alkalmazásban
(312/2012. (XI.8.) Korm.r. 58.
§ (2), 61-62. §, 64. §)

2021. január 1-2021.
december 31.

A jogszerűtlen vagy
szakszerűtlen építési
tevékenységgel megépített
1. helyszíni ellenőrzés
építmény, építményrész
2. az ÉMO, ÉTDR, e-építési napló
fennmaradásának az Étv. 48/A.
szakrendszerek alkalmazásában
§ (1) bekezdésében
Miniszterelnökség
adatok,
meghatározott feltételei
dokumentumok ellenőrzése
fennállnak-e vagy
3. iratbekérés
megteremthetők-e.
(312/2012. (XI.8.) Korm.r. 58.
§ (4)-(5) 67-68. §)

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal
Ellenőrzött szakterület
megnevezése

Ellenőrzést végző
kormányhivatali szervezeti
egység

1.

egyéb igazgatás

Csongrádi Járási Hivatal
Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

2.

egyéb igazgatás

3.

állami foglalkoztatási
szervi feladatok

4.

állami foglalkoztatási
szervi feladatok

5.

állami foglalkoztatási
szervi feladatok

Ssz.

6.

egyéb igazgatás

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat
rövid leírása

A temetők fekvése
szerinti járási hivatal
ellenőrzi a temetők
fenntartásával és
üzemeltetésével
összefüggő feladatok
ellátását.
A szolgáltatás
felügyeletét ellátó
Csongrádi Járási Hivatal
üzletszerűen végzett társasházhatóság ellenőrzi a
Hatósági, Szociális és Gyámügyi
kezelői és ingatlankezelői
bejelentési
Osztály
tevékenység ellenőrzése
kötelezettség
teljesítését.
A szociális jellegű
közfoglalkoztatási
program ellenőrzése jelenléti ívek,
Csongrádi Járási Hivatal
közfoglalkoztatás
munkanaplók vezetése,
Foglalkoztatási Osztály
eszközök
megvásárlása,
munkafolyamatok
ellenőrzése.
A helyi sajátosságokra
épülő
közfoglalkoztatási
program ellenőrzése Csongrádi Járási Hivatal
jelenléti ívek,
közfoglalkoztatás
Foglalkoztatási Osztály
munkanaplók vezetése,
eszközök
megvásárlása,
munkafolyamatok
ellenőrzése.
A szociális jellegű
közfoglalkoztatási
program ellenőrzése jelenléti ívek,
Csongrádi Járási Hivatal
közfoglalkoztatás
munkanaplók vezetése,
Foglalkoztatási Osztály
eszközök
megvásárlása,
munkafolyamatok
ellenőrzése.

Csongrádi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály

a temetők fenntartásával és
üzemeltetésével összefüggő
feladatok ellenőrzése

A tevékenységet
11301 szakmakód számú
végzők ellenőrzése,
Zöldségféle, dinnye, gyökér-,
azok nyilvántarátsának
gumósnövény termesztése
pontosítása, az
m.n.s.
adatokban
főtevékenységű egyéni
bekövetkezett változás
vállalkozók ellenőrzése
ellenőrzése.

Ellenőrzés módja (pl.
Ellenőrzés szempontrendszere
helyszíni ellenőrzés,
(pl. jogszabályhely
iratbekérés,
megjelölése)
szakrendszer, stb.)

Szakmai irányító
minisztérium neve

iratbemutatás,
adatszolgáltatás,
helyszíni ellenőrzés

1999. évi XLIII. törvény 7. §
(1) bekezdés; 145/1999. (X.1.)
Korm. rendelet 59. § (1)
bekezdés b) pont

Miniszterelnökség

2020. január 1. – 2020.
december 31.

iratbemutatás,
adatszolgáltatás

2009. évi LXXVI. törvény 25. §
(1) bekezdés; 499/2017.
(XII.29.) Korm. rendelet 2. § a)
pontja

Miniszterelnökség

2021.07.01-2021.07.30

2021.03.01-2021.07.30

helyszíni ellenőrzés

320/2014. (XII.13.) Korm.
rend.

Belügyminisztérium

Csongrád

2021.09.01-2021.09.30

2021.03.01-2021.09.30

helyszíni ellenőrzés

320/2014. (XII.13.) Korm.
rend.

Belügyminisztérium

Csongrád

2021.09.01-2021.09.30

2021.03.01-2021.09.30

helyszíni ellenőrzés

320/2014. (XII.13.) Korm.
rend.

Belügyminisztérium

Ellenőrzés
helyszíne

Ellenőrzés tervezett
időpontja ( -tól -ig )

Ellenőrzéssel érintett,
vizsgált időszak ( -tól -ig
)

járási hivatal
illetékességi
területe

2021. január 1. - 2021.
december 31. (folyamatos)

2020. január 1. – 2020.
december 31.

járási hivatal
illetékességi
területe

2021. január 1. - 2021.
december 31. (folyamatos)

Tömörkény

a járás
illetékességi
területe

2021. február 1. és 2021.
november 30. között
(folyamatosan)

2020.01.01.-2020.12.31.

A hatósági ellenőrzés keretében
az ellenőrzést végző ellenőrzi,
hogy az egyéni vállalkozó az
egyéni vállalkozói
tevékenysége során betartja-e a
működésére vonatkozó
jogszabályban foglaltakat,
különös tekintettel az egyéni
vállalkozókról és az egyéni
cégről szóló 2009. évi CXV.
törvény (továbbiakban Evectv)
adatszolgáltatás,
15.§ (3) bekezdésében és a 16.§
dokumentumellenőrzés,
(2), (3), és (5) bekezdésében
iratbemutatás, hatósági
Pénzügyminisztérium
foglaltakra, mint például
nyilvántartáson alapuló
engedély, bejelentés megléte,
ellenőrzés
szabályozott szakma esetén a
szakképzési követelmények
teljesülése. Ez alapján az
ellenőrzés kiterjed a
tevékenység végzéséhez
szükséges képesítések
meglétére, külön jogszabályban
előírt bejelentések,
nyilvántartásba vételi,
engedélyeztetési kötelezettség
teljesítésére.

Megjegyzés a terv
kapcsán

Teljesítés
Megjegyzés
(teljesítve/részben
a teljesítés
teljesítve/nem
kapcsán
teljesítve)

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Ellenőrzés módja (pl.
helyszíni ellenőrzés,
iratbekérés,
szakrendszer, stb.)

Ssz.

Ellenőrzött szakterület
megnevezése

Ellenőrzést végző kormányhivatali
szervezeti egység

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid leírása

Ellenőrzés helyszíne

Ellenőrzés tervezett
időpontja ( -tól -ig )

Ellenőrzéssel érintett,
vizsgált időszak ( -tól ig )

1

egyéni vállalkozással
kacsolatos feladatok

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály

jogszerű működés

Egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése.

kormányablak

2021.01.01.-2021.12.31.

2021.01.01. napján
tevékenységet
folytatók

2

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

a létesítmények és vállalkozók hatósági
ellenőrzése

Állattartó telepek, állatforgalmazó létesítmények és
vállalkozások helyszíni ellenőrzése.

állattartó telepek, állatforgalmazó
létesítmények és vállalkozások

az ellenőrzési időszakban
folyamatos

2021.01.01.2021.12.31.

helyszíni

3

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

a létesítmények és vállalkozók hatósági
ellenőrzése

Gyógyszer-forgalmazás és -felhasználás helyszíni
ellenőrzése.

gyógyszer-forgalmazás és felhasználás ellenőrzése

az ellenőrzési időszakban
folyamatos

2021.01.01.2021.12.31.

helyszíni

4

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

engedélyköteles élelmiszer-előállítók

az ellenőrzési időszakban
folyamatos

2021.01.01.2021.12.31.

helyszíni

5

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

élelmiszer forgalmazók

az ellenőrzési időszakban
folyamatos

2021.01.01.2021.12.31.

helyszíni

6

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

2021.01.01.2021.12.31.

helyszíni

7

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

8

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

a létesítmények és vállalkozók hatósági
ellenőrzése
a létesítmények és vállalkozók hatósági
ellenőrzése

Engedélyköteles élelmiszer-előállítók helyszíni ellenőrzése.

Élelmiszer forgalmazók helyszíni ellenőrzése.

Vendéglátók, közétkeztetők helyszíni ellenőrzése.

vendéglátók, közétkeztetők

az ellenőrzési időszakban
folyamatos

kistermelők hatósági ellenőrzése

Kistermelői élelmiszer-előállítás és -forgalmazás helyszíni
ellenőrzése.

kistermelői élelmiszer-előállítás és forgalmazás

az ellenőrzési időszakban
folyamatos

2021.01.01.2021.12.31.

helyszíni

a létesítmények és vállalkozók hatósági
ellenőrzése

Takarmány-előállító és -forgalmazó létesítmények és
vállalkozások helyszíni ellenőrzése.

takarmány-előállító és -forgalmazó
létesítmények és vállalkozások

az ellenőrzési időszakban
folyamatos

2021.01.01.2021.12.31.

helyszíni

engedélyköteles élelmiszer-előállítók
és -forgalmazók, takarmány-előállító
és -forgalmazó létesímények és
vállalkozások,vendéglátók és
közétkeztetők

az ellenőrzési időszakban
folyamatos

2021.01.01.2021.12.31.

helyszíni

állattartó telepek

az ellenőrzési időszakban
folyamatos

2021.01.01.2021.12.31.

9

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

élelmiszer- és takarmányvizsgálati monitoring

10

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

járványügyi monitoring

Állattartó telepek járványügyi mintavétele.

11

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

12

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

13

14

15

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy
élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

egyéb igazgatás

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

adatszolgáltatás,
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni
iratbemutatás, hatósági cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
nyilvántartáson alapuló
3/A. § (1) bekezdés e) pontja és a
ellenőrzés
19/A. §-a alapján

a létesítmények és vállalkozók hatósági
ellenőrzése

Engedélyköteles élelmiszer-előállítók és -forgalmazók,
takarmány-előállító és -forgalmazó létesímények és
vállalkozások,vendéglátók és közétkeztetők monitoring
mintavétele.

a kölcsönös megfeleltetés (KM) körébe tartozó
ellenőrzések

Helyszíni ellenőrzés a KM szakrendszerből generált
dokumentumok felhasználásával az állategészségügy, az
élelmiszerbiztonság, az állatvédelem és a helyes
mezőgazdasági és környezeti állapot normái és
kötelezettségek ellenőrzése.

ENAR ellenőrzések

Állattartó telepek helyszíni ellenőrzése.

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

állatvédelmi ellenőrzések

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály

közfoglalkoztatókkal kötött hatósági
szerződésben foglaltak megvalósulásának
ellenőrzése

mélységi ellenőrzések

Állattartó telepek, határállomás, állatszállítás, vágóhidak,
menhelyek, gyepmesteri telepek helyszíni ellenőrzése.

Ellenőrzés szempontrendszere (pl.
jogszabályhely megjelölése)

helyszíni ellenőrzés az alrendszerből
letölthető ellenőrzési jegyzőkönyvek
alapján
helyszíni ellenőrzés az alrendszerből
letölthető ellenőrzési jegyzőkönyvek
alapján
helyszíni ellenőrzés az alrendszerből
letölthető ellenőrzési jegyzőkönyvek
alapján
helyszíni ellenőrzés az alrendszerből
letölthető ellenőrzési jegyzőkönyvek
alapján
helyszíni ellenőrzés az alrendszerből
letölthető ellenőrzési jegyzőkönyvek
alapján
helyszíni ellenőrzés az alrendszerből
letölthető ellenőrzési jegyzőkönyvek
alapján
helyszíni ellenőrzés az alrendszerből
letölthető ellenőrzési jegyzőkönyvek
alapján

Szakmai irányító
minisztérium neve

Megjegyzés a terv
kapcsán

Pénzügyminisztérium

E-papír útján
elektronikusan történő
igazoló okiratok bekérése,
interneten elérhető
nyilvántartások
igénybevétele

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

mintavétel

Agrárminisztérium

helyszíni

mintavétel

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

a MÁK kijelölése alapján az agrár
támogatást igénybevevő gazdálkodók
vonatkozásában

az ellenőrzési időszakban
folyamatos

2021.01.01.2021.12.31.

helyszíni

helyszíni ellenőrzés a KM
szakrendszerből generált
dokumentumok felhasználásával az
állategészségügy, az
élelmiszerbiztonság, az állatvédelem
és a helyes mezőgazdasági és
környezeti állapot normái és
kötelezettségek ellenőrzése

állattartó telepek

az ellenőrzési időszakban
folyamatos

2021.01.01.2021.12.31.

helyszíni

helyszíni ellenőrzés

Agrárminisztérium

az ellenőrzési időszakban
folyamatos

2021.01.01.2021.12.31.

helyszíni

helyszíni ellenőrzés

Agrárminisztérium

az ellenőrzési időszakban
folyamatos

2021.01.01.2021.12.31.

helyszíni

helyszíni ellenőrzés

Agrárminisztérium

állattartó telepek, határállomás,
állatszállítás, vágóhidak, menhelyek,
gyepmesteri telepek
közúti szállítás során a forgalomban
résztvevő EU-os, illetve 3. országba
irányított élőállat-szállítmányok

Közúti szállítás során a forgalomban résztvevő EU-os,
illetve 3. országba irányított élőállat-szállítmányok helyszíni
ellenőrzése.
A járási startmunka programok és a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatási programok munkatervében vállalt
feladatok időarányos teljesítésének ellenőrzése; a
közfoglalkoztatottak munkavégzésének helyszíni
ellenőrzése során annak vizsgálata, hogy a kérelemben
vállalt közfoglalkoztatási feladatokat hogyan végzik;
a foglalkoztató kérelméhez benyújtott
vizsgálat alá vetve: a közfoglalkoztató és közfoglalkoztatott munkatervében foglalt helyszíneken
között létrejött szerződés, munkaköri leírás,
foglalkoztathatósági szakvélemény, jelenléti ívek pontos napra kész vezetése, fizetett szabadság kiadásának
gyakorlata, dokumentáltsága; közvetlen költségekkel való
elszámolás, azok bizonylatainak ellenőrzése.

2021.03.01.-2022.02.28.

2021.03.01.2022.02.28.

16

egyéb igazgatás

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Hatósági, Szociális és Gyámügyi Osztály

üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői
tevékenységet folytatók

Jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzése.

Hódmezővásárhely járás illetékességi
területe

2021.01.01.-2021.12.31.

2021.01.01.2021.12.31.

17

egyéb igazgatás

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Hatósági, Szociális és Gyámügyi Osztály

járás területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel
rendelkező tanköteles gyermekek tanulói
jogviszonyának teljesítése

Jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzése.

Hódmezővásárhely járás illetékességi
területe

2021.01.01.-2021.12.31.

2021.01.01.2021.12.31.

18

egyéb igazgatás

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Hatósági, Szociális és Gyámügyi Osztály

járás területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel
rendelkező óvodaköteles gyermekek
óvodakötelezettsége teljesítésének ellenőrzése

Jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzése.

Hódmezővásárhely járás illetékességi
területe

2021.01.01.-2021.12.31.

2021.01.01.2021.12.31.

19

egyéb igazgatás

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Hatósági, Szociális és Gyámügyi Osztály

temetők, temető üzemeltetők, temetkezési
szolgáltatók

Jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzése.

temetők, temetkezési szolgáltató
székhelye

2021.01.01.-2021.12.31.

2021.01.01.2021.12.31.

az állami foglalkoztatási szerv, a
helyszíni (szakmai
munkavédelmi és munkaügyi
és/vagy pénzügyi) adott
hatóság kijelöléséről, valamint e
Közfoglalkoztatónál vagy
szervek hatósági és más feladatainak
helyben (pénzügyi)
ellátásáról szóló 320/2014. (XII.
Foglalkoztatási
13.) Korm. rendelet 11. § (2) bek.
Osztályon
hb) és hc) pontja

iratbemutatás,
adatszolgáltatás,
nyilvántartáson alapuló
ellenőrzés

iratbemutatás,
adatszolgáltatás,
nyilvántartáson alapuló
ellenőrzés
iratbemutatás,
adatszolgáltatás,
nyilvántartáson alapuló
ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés,
iratbemutatás, hatósági
nyilvántartáson alapuló
ellenőrzés

Belügyminisztérium

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

Miniszterelnökség

a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 45. § (8) bek.

Belügyminisztérium

a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 45. § (8) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

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

Miniszterelnökség

közfoglalkoztatás
monitoring ellenőrzése

Teljesítés
Megjegyzés a
(teljesítve/részben
teljesítés
teljesítve/nem
kapcsán
teljesítve)

20

21

22

népegészségügy

népegészségügy

népegészségügy

étrend-kiegészítő
készítmények közül a
kiemelt célcsoportot képező
interneten forgalmazott
potencianövelő és
interneten, üzletben vagy
fitness teremben
forgalmazott zsírégető
(fogyást elősegítő)
termékek jelölésének és
célzott laboratóriumi
vizsgálatának elvégzése

Zsírégető, fogyást elősegítő étrendkiegészítő készítmények
próbavásárlás útján történő címke vizsgálata, valamint
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
célzott laboratóriumi vizsgálata anabolikus szteroid, koffein Népegészségügyi Osztály illetékességi
tartalomra. Potencianövelés céljából forgalmazott
területe (Hódmezővásárhelyi és Makói
étrendkiegészítő készítmények próbavásárlás útján történő
Járás területén lévő egységek)
címke vizsgálata szildenafil, tadalafil, vardenafil tartalomra.

2021.03.01. - 2021.11.30.

2021.03.01. 2021.11.30.

helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

Az étrend-kiegészítőkről szóló
37/2004. (IV.26.) ESzCsM
rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

iskolabüfék, áruautomaták
árukínálatának vizsgálata

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)
EMMI
rendeletben foglaltak szerinti ellenőrzés, a népegészségügyi
termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben (a
továbbiakban: Neta tv.) foglaltak
figyelembevételével.
Ellenőrzési szám:
- a Népegészségügyi Főosztályok illetékességi területén
megyénként minimálisan a büfével üzemelő és/vagy
áruautomatával rendelkező általános iskolák 10%-nak
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
árukínálat
Népegészségügyi Osztály illetékességi
vizsgálata 10 megye tekintetében
területe (Hódmezővásárhelyi és Makói
- a Népegészségügyi Főosztályok illetékességi területén
Járás területén lévő egységek)
megyénként minimálisan a büfével üzemelő és vagy
áruautomatával rendelkező középiskolák 10%-nak
árukínálat
vizsgálata 10 megye tekintetében. Laboratóriumi vizsgálati
mintaszám:
- megyénként Neta tv-ben meghatározott határérték közeli 2
db
sós termék,
- megyénként Neta tv-ben meghatározott határérték közeli 2
db,
cukrozott termék
- Főváros és Pest megye esetében Neta tv-ben meghatározott

2021.03.01. - 2021.11.30.

2021.03.01. 2021.11.30.

helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

A közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.)
EMMI rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

forgalomban lévő
kozmetikai termékek címke
ellenőrzése - laborvizsgálattal
kiegészítve

2021.03.01. - 2021.11.30.

2021.03.01. 2021.11.30.

helyszíni ellenőrzés

1223/2009/EK rendelet, valamint a
kozmetikai termékekről szóló
246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

23

népegészségügy

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

24

népegészségügy

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

25

népegészségügy

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

26

népegészségügy

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

A 1223/2009/EK rendeletnek, valamint a kozmetikai
termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendeletnek
való megfelelés.
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Kiemelten ellenőrizendő:
Népegészségügyi Osztály illetékességi
- CPNP bejelentés
területe (Hódmezővásárhelyi és Makói
- címke vizsgálat.
Járás területén lévő egységek)
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:
- 10 megye tekintetében, megyénként 1 db babapopsikrém/
törlőkendő butil-, probil parabén tartalom.

A középfokú kollégiumok ellenőrzése higiénés,
egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési
hulladékkal és a nem közművel összegyűjtött ht.
szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, COVID-19
járványügyi vonatkozású követelmények, rovar- és
rágcsálóirtás, valamint a Legionella által okozott fertőzési
kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre
vonatkozó közegészégügyi előírásokról szóló 49/2015.
(XI.6.) EMMI rendelet szerinti hatósági ellenőrzése.
A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének
közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996.(X.18.) NM
szezonális és folyamatosan
rendelet szerinti hatósági
üzemelő medencés fürdők
vízminőség-vizsgálatok végzése, fertőtlenített töltő-űrítő
ellenőrzése
medencék ellenőrzése és a szezon előtti és a szezonzáró
jelentések küldése.
Az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak betartásának, az
üzemeltetés közegészségügyi feltételeinek, az üzemeltető
ivóvízszolgáltató vízművek hatósági ellenőrzése
ivóvízminőséget befolyásoló tevékenységének és a
vízminőség vizsgálati adatok ellenőrzése.
Óvodák közegészségügyi felmérése egységes
szempontrendszer
alapján.
A járási hivatalok munkatársai jogszabályban rögzített
népegészségügyi feladatkörükben eljárva hatósági helyszíni
ellenőrzést végeznek, melynek keretében kitöltésre kerülnek
az
NNK által kidolgozott, az óvodák épületeinek felmérésére
óvodák közegészségügyi felmérése
vonatkozó egységes felmérőlapok.
A járási hivatalok által kitöltött elektronikus felmérőlapokat
a
megyei/fővárosi kormányhivatalok népegészségügyi
főosztályai
összegyűjtik, majd megküldik az NNK Közegészségügyi
Főosztálya
számára, ahol az adatok feldolgozása és értékelése történik.
középfokú oktatási intézmények
kollégiumainak közegészségügyi, járványügyi
ellenőrzése

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály illetékességi
területe (Hódmezővásárhelyi és Makói
Járás területén lévő egységek)

2021.01.01.- 2021.12.31.

2021.01.01.2021.12.31.

Helyszíni ellenőrzés

az egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységről szóló
1991. évi XI. tv., az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. tv., OTÉK, a
Legionella által okozott fertőzési
kockázatot jelentő közegekre, illetve
létesítményekre vonatkozó
közegészégügyi előírásokról szóló
49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály illetékességi
területe (Hódmezővásárhelyi és Makói
Járás területén lévő egységek)

2021.05.01. - 2021.09.05.

2021.05.01. 2021.09.05.

Helyszíni ellenőrzés

A közfürdők létesítésének és
üzemeltetésének közegészségügyi
feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.)
NM rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály illetékességi
területe (Hódmezővásárhelyi és Makói
Járás területén lévő egységek)

2021.01.01.- 2021.12.31.

2021.01.01.2021.12.31.

Helyszíni ellenőrzés

Az ivóvíz minőségi követelményeiről
és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Helyszíni ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendeletben foglaltak szerinti
ellenőrzés, a népegészségügyi
termékadóról szóló 2011. évi CIII.
törvényben foglaltak figyelembe
vételével.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Hódmezővásárhelyi Járási Hivala
Népegészségügyi Osztály illetékességi
területe (Hódmezővásárhelyi és Makói
Járás területén lévő egységek)

2021.01.01.- 2021.12.31.

2021.01.01.2021.12.31.

27

népegészségügy

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

28

népegészségügy

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

29

népegészségügy

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

30

népegészségügy

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

31

népegészségügy

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

32

népegészségügy

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

33

népegészségügy

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

34

népegészségügy

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

35

népegészségügy

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

részvétel a Forum REF-9 egységes ellenőrzési
projektben: a REACH engedélyezési
kötelezettségek betartásának ellenőrzése

A REF-9 projekt során ellenőrzésre kerül a REACH rendelet
követelményeinek való megfelelés a rendelet XIV.
mellékletében felsorolt azon anyagok forgalomba hozatalára
és felhasználására vonatkozóan, melyek lejárati ideje a
projekt kezdetének dátumáig már elmúlt.
Online árusított veszélyes anyagok és keverékek, valamint
biocid
termékek CLP-szerinti megfelelésére fókuszál, különös
tekintettel
a cimkén feltüntetendő információkra, illetve a
reklámozással
kapcsolatos követelményekre (szükség esetén
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
próbavásárlással
Népegészségügyi Osztály illetékességi
egybekötve). Az ellenőrzés szempontjai uniós szinten
területe (Hódmezővásárhelyi és Makói
egységesen
Járás területén lévő egységek)
kerültek meghatározásra.
Ellenőrzési szám:
- Főváros esetén és megyénként (ideértve Pest megyét is) 10
forgalmazó/20 db termék
- ebből Főváros esetén és megyénként min. 1 db, de max. 6
db
biocid termék
A végrehajtási szakaszban (2020 során) az első félév után
az
ellenőrzési szám felülvizsgálatra kerül.
Ellenőrzött ipari szereplők: forgalmazók, szükség esetén
online
Az építőanyag kereskedések
(tüzépek) tevékenységének,

2021.04.01. - 2021.12.31.

2021.04.01. 2021.12.31.

Helyszíni ellenőrzés

valamint az általuk forgalmazott termékek
megfelelőségének ellenőrzése, különös tekintettel a REACH
(regisztráció, biztonsági adatlap, korlátozás) és a CLP
2021.06.01.rendelet (címkézés, csomagolás)
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
2021.06.01.- 2021.12.31.
építőanyag kereskedések
2021.12.31.
szerinti kötelezettségekre.
Népegészségügyi Osztály illetékességi
(amennyiben a
kémiai biztonsági
(amennyiben a
Helyszíni ellenőrzés
Ellenőrzött kereskedések:
területe (Hódmezővásárhelyi és Makói járványhelyzet lehetővé teszi,
ellenőrzése
járványhelyzet lehetővé
főváros esetén és megyénként (ideértve Pest megyét is) 5
Járás területén lévő egységek)
egész évben)
teszi, egész évben)
darab
(amennyiben megoldható, a megadott irányszámnál több
egység
is ellenőrizhető).
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
biocid hatóanyagok
2020. és 2021. évben esedékes jóváhagyási nappal
Népegészségügyi Osztály illetékességi
2021.01.01.jóváhagyásához kapcsolódó
rendelkező hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek
2021.01.01.- 2021.12.31.
Helyszíni ellenőrzés
területe (Hódmezővásárhelyi és Makói
2021.12.31.
ellenőrzési feladatok
ellenőrzése forgalmazásuk jogszerűségének tekintetében.
Járás területén lévő egységek)
Veszélyes besorolású anyagok és keverékek, különösen a
biocid hatású termékek tárolási, hozzáférhetőségi,
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
szociális intézmények, egészségügyi ellátók
felhasználási körülményeinek kockázatbecsléssel
Népegészségügyi Osztály illetékességi
2021.01.01.kockázatértékeléssel egybekötött kémiai
egybekötött ellenőrzése. A vizsgálat célja az érintett
2021.01.01.- 2021.12.31.
Helyszíni ellenőrzés
területe (Hódmezővásárhelyi és Makói
2021.12.31.
biztonsági ellenőrzése
egységek kémiai biztonsági állapotának ellenőrzése, a
Járás területén lévő egységek)
kockázati szintek és pontok meghatározása, a vegyi
anyagokkal való helyes gyakorlat kialakítása.
Kézfertőtlenítés végrehajtásához szükséges adagolók,
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
2021.01.01.- 2021.12. 31.
valamint az alkalmazott kézfertőtlenítőszerek rendelkezésre Népegészségügyi Osztály illetékességi
2021.01.01.kézfertőtlenítőszerek ellenőrzése
(havi bontásban elosztva
Helyszíni ellenőrzés
állásának ellenőrzése a háziorvosi és házi gyermekorvosi területe (Hódmezővásárhelyi és Makói
2021.12.31.
egész évben)
rendelőkben.
Járás területén lévő egységek)
Kiskereskedelmi egységekben forgalmazott veszélyes
kiskereskedelmi egységekben forgalmazott
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
anyagok és keverékek, ezen belül kifejezetten a
veszélyes anyagok és keverékek, ezen belül
Népegészségügyi Osztály illetékességi
2021.01.01.fertőtlenítőszerek CLP szerinti rendeletnek megfelelő
2021.01.01.- 2021.12.31.
Helyszíni ellenőrzés
kifejezetten a fertőtlenítőszerek CLP szerinti
területe (Hódmezővásárhelyi és Makói
2021.12.31.
címkézésének ellenőrzése. Az ellenőrzés online
rendeletnek megfelelő címkézésének ellenőrzése
Járás területén lévő egységek)
kereskedelem esetén is végezhető.
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
online árusított veszélyes anyagok és keverékek,
Fórum REF8 egységes ellenőrzési projekt keretében
Népegészségügyi Osztály illetékességi
2021.01.01. iratbekérés
valamint biocid termékek CLP szerinti
2021.01.01. - 2021.06.30.
megadott kötelezettségek ellenőrzésének folytatása.
területe (Hódmezővásárhelyi és Makói
2021.06.30.
ellenőrzésének folytatása
Járás területén lévő egységek)
Reach rendelet XVII. melléklet 51. bejegyzés ftalátoknak a
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Helyszíni ellenőrzés és
reach korlátozás ellenőrzése, ftalátok
korlátozásban meghatározott árucikkekben (nem
Népegészségügyi Osztály illetékességi
2021.06.01. hivatalban történő
korlátozásának ellenőrzése műanyag
2021.06.01. - 2021.07.31.
gyermekápolási cikkben, játékban, hanem egyéb használati területe (Hódmezővásárhelyi és Makói
2021.07.31.
ellenőrzés a webshopok
termékekben
cikkekben) való laborvizsgálattal egybekötött ellenőrzése.
Járás területén lévő egységek)
tekintetében
webáruházak próbavásárlással egybekötött
ellenőrzése, szempilla növesztő kozmetikai
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
készítmények ellenőrzése a jogszabályi
Népegészségügyi Osztály illetékességi
2021.03.01. iratbekérés
előírásoknak való megfelelés szempontjából,
Járásonként 1 db webáruház.
2021.03.01. - 2021.11.30.
területe (Hódmezővásárhelyi és Makói
2021.11.30.
labor vizsgálattal kiegészítve, kiemelten
Járás területén lévő egységek)
ellenőrizendő CPNP bejelentés címke,
bimatoprost tartalom

REACH 1907/2006/EK rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

1272/2008/EK rendelet,
1907/2006/EK rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

A biocid termékek forgalmazásáról
és felhasználásáról szóló
528/2012/EU rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

a kémiai biztonságról szóló 2000.
évi XXV. törvény

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

kérdőív alapján

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

kérdőív alapján

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

CLP rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

REACH 1907/2006 EK rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

1223/2009/EK, a kozmetikai
termékekről szóló 246/2013. (VII.
2.) Korm. rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal
Ellenőrzés
helyszíne

Ellenőrzés tervezett
időpontja ( -tól -ig )

Ellenőrzéssel érintett,
vizsgált időszak ( -tól -ig )

Ellenőrzés módja (pl.
helyszíni ellenőrzés,
iratbekérés,
szakrendszer, stb.)

Ellenőrzés szempontrendszere
(pl. jogszabályhely megjelölése)

Szakmai irányító
minisztérium neve

Megjegyzés a terv
kapcsán

Állattartó telepek,
a létesítmények és
állatforgalmazó létesítmények
vállalkozók hatósági
és vállalkozások helyszíni
ellenőrzése
ellenőrzése.

állattartó telepek,
állatforgalmazó
létesítmények és
vállalkozások

az ellenőrzési időszakban
folyamatos; kockázatbecslési
alapon negyedéves
ütemezésben, új vállalkozás
esetén 30 napon belül

2021.01.01.-2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés az
alrendszerből letölthető ellenőrzési
jegyzőkönyvek alapján

Agrárminisztérium

járványügy és
állatvédelem

Kisteleki Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

Állattartó telepek,
a létesítmények és
állatforgalmazó létesítmények
vállalkozók hatósági
és vállalkozások helyszíni
ellenőrzése
ellenőrzése.

állategészségügyi
ellenőrzés alá
tartózó egységek

az ellenőrzési időszakban
folyamatos; kockázatbecslési
alapon negyedéves
ütemezésben, új vállalkozás
esetén 30 napon belül

2021.01.01.-2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés az
alrendszerből letölthető ellenőrzési
jegyzőkönyvek alapján

Agrárminisztérium

járványügy és
állatvédelem

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

Kisteleki Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

a létesítmények és
vállalkozók hatósági
ellenőrzése

Gyógyszer-forgalmazás és felhasználás helyszíni
ellenőrzése.

gyógyszerforgalmazás és felhasználás
ellenőrzése

az ellenőrzési időszakban
folyamatos; kockázatbecslési
alapon negyedéves
ütemezésben, új vállalkozás
esetén 30 napon belül

2021.01.01.-2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés az
alrendszerből letölthető ellenőrzési
jegyzőkönyvek alapján

Agrárminisztérium

gyógyszerforgalmazás

4

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

Kisteleki Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

a létesítmények és
vállalkozók hatósági
ellenőrzése

Engedélyköteles élelmiszerelőállítók helyszíni
ellenőrzése.

engedélyköteles
élelmiszerelőállítók

az ellenőrzési időszakban
folyamatos; kockázatbecslési
alapon negyedéves
ütemezésben, új vállalkozás
esetén 30 napon belül

2021.01.01.-2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés az
alrendszerből letölthető ellenőrzési
jegyzőkönyvek alapján

Agrárminisztérium

élelmiszer-előállítás

5

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

Kisteleki Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

a létesítmények és
vállalkozók hatósági
ellenőrzése

Élelmiszer forgalmazók
helyszíni ellenőrzése.

élelmiszer
forgalmazók

az ellenőrzési időszakban
folyamatos; kockázatbecslési
alapon negyedéves
ütemezésben, új vállalkozás
esetén 30 napon belül

2021.01.01.-2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés az
alrendszerből letölthető ellenőrzési
jegyzőkönyvek alapján

Agrárminisztérium

élelmiszerforgalmazás

6

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

Kisteleki Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

a létesítmények és
vállalkozók hatósági
ellenőrzése

Vendéglátók, közétkeztetők
helyszíni ellenőrzése.

vendéglátók,
közétkeztetők

az ellenőrzési időszakban
folyamatos; kockázatbecslési
alapon negyedéves
ütemezésben, új vállalkozás
esetén 30 napon belül

2021.01.01.-2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés az
alrendszerből letölthető ellenőrzési
jegyzőkönyvek alapján

Agrárminisztérium

közétkeztetésvendéglátás

7

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

Kisteleki Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

kistermelők hatósági
ellenőrzése

Kistermelői élelmiszerelőállítás és -forgalmazás
helyszíni ellenőrzése.

az ellenőrzési időszakban
kistermelői
folyamatos; kockázatbecslési
élelmiszer-előállítás
alapon negyedéves
és -forgalmazás
ütemezésben, új vállalkozás
esetén 30 napon belül

2021.01.01.-2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés az
alrendszerből letölthető ellenőrzési
jegyzőkönyvek alapján

Agrárminisztérium

élelmiszer-előállítás és
forgalmazás

8

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

Kisteleki Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

a létesítmények és
vállalkozók hatósági
ellenőrzése

Takarmány-előállító és forgalmazó létesítmények és
vállalkozások helyszíni
ellenőrzése.

az ellenőrzési időszakban
takarmány-előállító
folyamatos; kockázatbecslési
és -forgalmazó
alapon negyedéves
létesítmények és
ütemezésben, új vállalkozás
vállalkozások
esetén 30 napon belül

2021.01.01.-2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés az
alrendszerből letölthető ellenőrzési
jegyzőkönyvek alapján

Agrárminisztérium

élelmiszer- és
takarmánybiztonság

2021.01.01.-2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

mintavétel

Agrárminisztérium

élelmiszer- és
takarmánybiztonság

2021.01.01.-2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

mintavétel

Agrárminisztérium

járványügy

Agrárminisztérium

Kölcsönös
Megfeleltetés

Agrárminisztérium

járványügy

Ssz.

Ellenőrzött szakterület
megnevezése

Ellenőrzést végző
kormányhivatali szervezeti
egység

1

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

Kisteleki Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

2

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

3

9

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

Kisteleki Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

10

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

Kisteleki Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid
leírása

engedélyköteles
élelmiszerEngedélyköteles élelmiszerelőállítók és előállítók és -forgalmazók,
az ellenőrzési időszakban
forgalmazók,
élelmiszer- és
takarmány-előállító és folyamatos; kockázatbecslési
takarmányvizsgálati forgalmazó létesímények és takarmány-előállító
alapon negyedéves
és -forgalmazó
monitoring
vállalkozások,vendéglátók és
ütemezésben, új vállalkozás
létesímények és
közétkeztetők monitoring
esetén 30 napon belül
vállalkozások,vendé
mintavétele.
glátók és
közétkeztetők
az ellenőrzési időszakban
folyamatos; kockázatbecslési
járványügyi
Állattartó telepek járványügyi
állattartó telepek
alapon negyedéves
monitoring
mintavétele.
ütemezésben, új vállalkozás
esetén 30 napon belül

11

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

Kisteleki Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

a kölcsönös
megfeleltetés (KM)
körébe tartozó
ellenőrzések

12

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

Kisteleki Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

ENAR ellenőrzések

Helyszíni ellenőrzés a KM
szakrendszerből generált
az Agrár- és
dokumentumok
vidékfejlesztési
felhasználásával az
Főosztály kijelölése
állategészségügy, az
alapján az agrár
élelmiszerbiztonság, az
támogatást
állatvédelem és a helyes
igénybevevő
mezőgazdasági és környezeti
gazdálkodók
állapot normái és
vonatkozásában
kötelezettségek ellenőrzése.
Állattartó telepek helyszíni
ellenőrzése.

állattartó telepek

az ellenőrzési időszakban
folyamatos

KM ellenőrzési útmutató
előírásai szerint

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés a KM
szakrendszerből generált
dokumentumok felhasználásával az
állategészségügy, az
élelmiszerbiztonság, az
állatvédelem és a helyes
mezőgazdasági és környezeti
állapot normái és kötelezettségek
ellenőrzése

az ellenőrzési időszakban
folyamatos

2021.01.01.-2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

Teljesítés
Megjegyzés
(teljesítve/részben
a teljesítés
teljesítve/nem
kapcsán
teljesítve)

13

állatvédelem

Kisteleki Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

állatvédelmi
ellenőrzések

Állattartó telepek,
határállomás, állatszállítás,
vágóhidak, menhelyek,
gyepmesteri telepek helyszíni
ellenőrzése.

állattartó telepek,
határállomás,
állatszállítás,
vágóhidak,
menhelyek,
gyepmesteri telepek

az ellenőrzési időszakban
folyamatos

2021.01.01.-2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

Agrárminisztérium

állatvédelem

14

állatvédelem

Kisteleki Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

148/2007. (XII.8.)
FM rendelet szerinti
ellenőrzések

Támogatásra jóváhagyott
állattartók ellenőrzése.

állattartó telepek

folyamatos

folyamatos

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés az
alrendszerből letölthető ellenőrzési
jegyzőkönyvek alapján

Agrárminisztérium

állatvédelem

Közúti szállítás során a
forgalomban résztvevő EU-os
illetve 3. országba irányított
élőállat-szállítmányok
helyszíni ellenőrzése.

közúti szállítás
során a
forgalomban
résztvevő EU-os
illetve 3. országba
irányított élőállatszállítmányok

az ellenőrzési időszakban
folyamatos

2021.01.01.-2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

Agrárminisztérium

járványügy és
állatvédelem

adatszolgáltatás,
dokumentumellenőrzés,
iratbemutatás, hatósági
nyilvántartáson alapuló
ellenőrzés

A hatósági ellenőrzés keretében az
ellenőrzést végző ellenőrzi, hogy az
egyéni vállalkozó az egyéni
vállalkozói tevékenysége során
betartja-e a működésére vonatkozó
jogszabályban foglaltakat, különös
tekintettel az egyéni vállalkozókról
és az egyéni cégről szóló 2009. évi
CXV. törvény (továbbiakban
Evectv) 15.§ (3) bekezdésében és a
16.§ (2), (3), és (5) bekezdésében
foglaltakra, mint például engedély,
bejelentés megléte, szabályozott
szakma esetén a szakképzési
követelmények teljesülése. Ez
alapján az ellenőrzés kiterjed a
tevékenység végzéséhez szükséges
képesítések meglétére, külön
jogszabályban előírt bejelentések,
nyilvántartásba vételi,
engedélyeztetési kötelezettség
teljesítésére.

Pénzügyminisztérium

adatszolgáltatás,
dokumentumellenőrzés,
iratbemutatás, hatósági
nyilvántartáson alapuló
ellenőrzés

A hatósági ellenőrzés keretében az
ellenőrzést végző ellenőrzi, hogy az
egyéni vállalkozó az egyéni
vállalkozói tevékenysége során
betartja-e a működésére vonatkozó
jogszabályban foglaltakat, különös
tekintettel az egyéni vállalkozókról
és az egyéni cégről szóló 2009. évi
CXV. törvény (továbbiakban
Evectv) 15.§ (3) bekezdésében és a
16.§ (2), (3), és (5) bekezdésében
foglaltakra, mint például engedély,
bejelentés megléte, szabályozott
szakma esetén a szakképzési
követelmények teljesülése. Ez
alapján az ellenőrzés kiterjed a
tevékenység végzéséhez szükséges
képesítések meglétére, külön
jogszabályban előírt bejelentések,
nyilvántartásba vételi,
engedélyeztetési kötelezettség
teljesítésére.

Pénzügyminisztérium

15

16

17

élelmiszerlánc biztonság és
állategészségügy

egyéb igazgatás

egyéb igazgatás

Kisteleki Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

Kisteleki Járási Hivatal
Kormányablak Osztály

Kisteleki Járási Hivatal
Kormányablak Osztály

mélységi
ellenőrzések

101101-110703
Tevékenységet végzők
szakmakód számú
ellenőrzése, azok
élelmiszeriparban
a járás illetékességi 2021.02.01. és 2021.11.30.
nyilvántarátsának pontosítása,
tevékenykedő egyéni
területe
napja között (folyamatosan)
az adatokban bekövetkezett
vállalkozók
változás ellenőrzése.
ellenőrzése

021001-024003
Tevékenységet végzők
szakmakód számú
ellenőrzése, azok
erdőgazdálkodásban
a járás illetékességi 2021.01.01. és 2021.12.31.
nyilvántarátsának pontosítása,
tevékenykedő egyéni
területe
napja között (folyamatosan)
az adatokban bekövetkezett
vállalkozók
változás ellenőrzése.
ellenőrzése

2020.01.01.-2020.12.31.

2020.01.01.-2020.12.31.

18

19

20

egyéb igazgatás

egyéb igazgatás

egyéb igazgatás

Kisteleki Járási Hivatal
Kormányablak Osztály

Kisteleki Járási Hivatal
Kormányablak Osztály

Kisteleki Járási Hivatal
Kormányablak Osztály

452001-452008
szakmakód számú
Tevékenységet végzők
gépjárműjavításban, ellenőrzése, azok
a járás illetékességi 2021.01.01. és 2021.12.31.
karbantartásban
nyilvántarátsának pontosítása,
területe
napja között (folyamatosan)
tevékenykedő egyéni az adatokban bekövetkezett
vállalkozók
változás ellenőrzése.
ellenőrzése

383103 szakmakód
Tevékenységet végzők
számú gépjármű
ellenőrzése, azok
bontásában
a járás illetékességi 2021.01.01. és 2021.12.31.
nyilvántarátsának pontosítása,
tevékenykedő egyéni
területe
napja között (folyamatosan)
az adatokban bekövetkezett
vállalkozók
változás ellenőrzése.
ellenőrzése

551001-559007
szakmakód számú
Tevékenységet végzők
szálláshelyellenőrzése, azok
a járás illetékességi 2021.01.01. és 2021.12.31.
szolgáltatásban
nyilvántarátsának pontosítása,
területe
napja között (folyamatosan)
tevékenykedő egyéni az adatokban bekövetkezett
vállalkozók
változás ellenőrzése.
ellenőrzése

2020.01.01.-2020.12.31.

2020.01.01.-2020.12.31.

2020.01.01.-2020.12.31.

adatszolgáltatás,
dokumentumellenőrzés,
iratbemutatás, hatósági
nyilvántartáson alapuló
ellenőrzés

A hatósági ellenőrzés keretében az
ellenőrzést végző ellenőrzi, hogy az
egyéni vállalkozó az egyéni
vállalkozói tevékenysége során
betartja-e a működésére vonatkozó
jogszabályban foglaltakat, különös
tekintettel az egyéni vállalkozókról
és az egyéni cégről szóló 2009. évi
CXV. törvény (továbbiakban
Evectv) 15.§ (3) bekezdésében és a
16.§ (2), (3), és (5) bekezdésében
foglaltakra, mint például engedély,
bejelentés megléte, szabályozott
szakma esetén a szakképzési
követelmények teljesülése. Ez
alapján az ellenőrzés kiterjed a
tevékenység végzéséhez szükséges
képesítések meglétére, külön
jogszabályban előírt bejelentések,
nyilvántartásba vételi,
engedélyeztetési kötelezettség
teljesítésére.

Pénzügyminisztérium

adatszolgáltatás,
dokumentumellenőrzés,
iratbemutatás, hatósági
nyilvántartáson alapuló
ellenőrzés

A hatósági ellenőrzés keretében az
ellenőrzést végző ellenőrzi, hogy az
egyéni vállalkozó az egyéni
vállalkozói tevékenysége során
betartja-e a működésére vonatkozó
jogszabályban foglaltakat, különös
tekintettel az egyéni vállalkozókról
és az egyéni cégről szóló 2009. évi
CXV. törvény (továbbiakban
Evectv) 15.§ (3) bekezdésében és a
16.§ (2), (3), és (5) bekezdésében
foglaltakra, mint például engedély,
bejelentés megléte, szabályozott
szakma esetén a szakképzési
követelmények teljesülése. Ez
alapján az ellenőrzés kiterjed a
tevékenység végzéséhez szükséges
képesítések meglétére, külön
jogszabályban előírt bejelentések,
nyilvántartásba vételi,
engedélyeztetési kötelezettség
teljesítésére.

Pénzügyminisztérium

adatszolgáltatás,
dokumentumellenőrzés,
iratbemutatás, hatósági
nyilvántartáson alapuló
ellenőrzés

A hatósági ellenőrzés keretében az
ellenőrzést végző ellenőrzi, hogy az
egyéni vállalkozó az egyéni
vállalkozói tevékenysége során
betartja-e a működésére vonatkozó
jogszabályban foglaltakat, különös
tekintettel az egyéni vállalkozókról
és az egyéni cégről szóló 2009. évi
CXV. törvény (továbbiakban
Evectv) 15.§ (3) bekezdésében és a
16.§ (2), (3), és (5) bekezdésében
foglaltakra, mint például engedély,
bejelentés megléte, szabályozott
szakma esetén a szakképzési
követelmények teljesülése. Ez
alapján az ellenőrzés kiterjed a
tevékenység végzéséhez szükséges
képesítések meglétére, külön
jogszabályban előírt bejelentések,
nyilvántartásba vételi,
engedélyeztetési kötelezettség
teljesítésére.

Pénzügyminisztérium

21

22

23

24

egyéb igazgatás

egyéb igazgatás

egyéb igazgatás

állami foglalkoztatási szervi
feladatok

Kisteleki Járási Hivatal
Kormányablak Osztály

411001-439918
Tevékenységet végzők
szakmakód számú
ellenőrzése, azok
épületek építésében
a járás illetékességi 2021.01.01. és 2021.12.31.
nyilvántarátsának pontosítása,
tevékenykedő egyéni
területe
napja között (folyamatosan)
az adatokban bekövetkezett
vállalkozók
változás ellenőrzése.
ellenőrzése

Kisteleki Járási Hivatal
Kormányablak Osztály

temetők
A köztemető fenntartásának,
fenntartásával és
üzemeltetésének, törvényes
üzemeltetésével
működésének, a kapcsolódó
összefüggő feladatok
nyilvántartás ellenőrzése.
ellenőrzése

Kisteleki Járási Hivatal
Kormányablak Osztály

Kisteleki Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály

járás illetékességi
területe

temetkezési
szolgáltatók
ellenőrzése a
temetkezési
szolgáltatási
tevékenység
gyakorlása során

A temetkezési szolgáltatók
jogszabályszerű működésének
ellenőrzése a temetkezések
szabályszerű megvalósítása,
az átlátható gazdálkodás
rendjének betartása, a
szolgáltatók szabályszerű
működése érdekében.

közfoglalkoztatási
támogatások
hatósági
szerződéseiben
foglaltak
teljesítésének
ellenőrzése

A támogatási kérelmekben
meghatározott feladatok
elvégzésének ellenőrzése, a
programokhoz kapcsolódó
munkatervek időarányos
a járás illetékességi
teljesítésének ellenőrzése. A
területén a
közfoglalkoztató és
közfoglalkoztatók
közfoglalkoztatott között
székelye, telephelye,
létrejött jogviszonyhoz
a közfoglalkoztatás
kapcsolódó dokumentumok
munkavégzésének
ellenőrzése (munkaszerződés,
helyszínei
jelenléti ív, munkaköri elírás,
szabadságnyilvántartás).
Közvetlen költségek
felhasználásának és
elszámolásának ellenőrzése.

járás illetékességi
területe

2021.01.01. napjától
2021.12.31. napjáig
(folyamatosan)

2021.01.01.-2021.12.31.
napjáig (folyamatosan)

folyamatosan, havi
rendeszereséggel

2020.01.01.-2020.12.31.

adatszolgáltatás,
dokumentumellenőrzés,
iratbemutatás, hatósági
nyilvántartáson alapuló
ellenőrzés

A hatósági ellenőrzés keretében az
ellenőrzést végző ellenőrzi, hogy az
egyéni vállalkozó az egyéni
vállalkozói tevékenysége során
betartja-e a működésére vonatkozó
jogszabályban foglaltakat, különös
tekintettel az egyéni vállalkozókról
és az egyéni cégről szóló 2009. évi
CXV. törvény (továbbiakban
Evectv) 15.§ (3) bekezdésében és a
16.§ (2), (3), és (5) bekezdésében
foglaltakra, mint például engedély,
bejelentés megléte, szabályozott
szakma esetén a szakképzési
követelmények teljesülése. Ez
alapján az ellenőrzés kiterjed a
tevékenység végzéséhez szükséges
képesítések meglétére, külön
jogszabályban előírt bejelentések,
nyilvántartásba vételi,
engedélyeztetési kötelezettség
teljesítésére.

2020.01.01.-2020.12.31.

adatszolgáltatás,
iratbemutatás, hatósági
nyilvántartáson alapuló
ellenőrzés, egyéb
tájékoztatás kérése,
helyszíni szemle

a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. tv. 7. §, 418. §, a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény végrehajtásáról
szóló 145/1999. (X.1.) Korm.
rendelet 59. § (1) bekezdés b)
pontja

Miniszterelnökség

2020.01.01.-2020.12.31.

adatszolgáltatás,
iratbemutatás, hatósági
nyilvántartáson alapuló
ellenőrzés, egyéb
tájékoztatás kérése,
helyszíni szemle

a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. tv. 29-34. §,
a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról szóló 145/1999.
(X.1.) Korm. rendelet 47-53/B. §,
59. § (1) bekezdés a) pontja

Miniszterelnökség

helyszíni ellenőrzés

az állami foglalkoztatási szerv, a
munkavédelmi és munkaügyi
hatóság kijelöléséről, valamint e
szervek hatósági és más
feladatainak ellátásáról szóló
320/2014. (XII.13.) Korm. rend. 11.
§ (2.) bek. hb) és hc) pontja

Belügyminisztérium

az ellenőrzés típusától
függően változó

Pénzügyminisztérium

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatala

Ssz.

Ellenőrzött szakterület megnevezése

Ellenőrzést végző
kormányhivatali szervezeti
egység

Ellenőrzés tárgyához
Ellenőrzés tárgya kapcsolódó feladat rövid
leírása

Ellenőrzés módja (pl. helyszíni
ellenőrzés, iratbekérés,
szakrendszer, stb.)

Ellenőrzés szempontrendszere (pl. jogszabályhely
megjelölése)

2017.-2021. év időarányos
részéig

2021. év
hatósági eljárás
megkereséssel, bejelentéssel
Makó járás területe lefolytatására jogosult szerv
érintett időszak
megkeresése, bejelentés
alapján

Ellenőrzés
helyszíne

1

egyéb igazgatás

Makói Járási Hivatal Hatósági,
Szociális és Gyámügyi Osztály

A temető fenntartásával és
üzemeltetésével
temetők ellenőrzése
Makó járás területe
összefüggő feladatok
ellátásának ellenőrzése.

2

egyéb igazgatás

Makói Járási Hivatal Hatósági,
Szociális és Gyámügyi Osztály

egyszerűsített
hatósági ellenőrzés

3

egyéb igazgatás

Makói Járási Hivatal Hatósági,
Szociális és Gyámügyi Osztály

reklámok
közzététele,
reklámhordozó
elhelyezése

4

állami foglalkoztatási szervi feladatok

Makói Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály

5

egyéni vállalkozással kacsolatos feladatok

Makói Járási Hivatal
Kormányablak Osztály

fogyasztóvédelem,
munkaügy,
munkavédelem,
népegészségügy

A településkép védelméről
szóló törvény reklámok
közzétételére,
reklámhordozó
Makó járás területe
elhelyezésére vonatkozó
szabályok betartásának
ellenőrzése

járási start és a hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatási
programok ellenőrzése
Az egyéni vállalkozóról és
az egyéni cégről szóló
2009. évi CXV. törvény
(továbbiakban Evec. tv.)
19/A. § (1) bekezdése
szerint, az egyéni
vállalkozói tevékenység
ellenőrzésének célja az
egyéni vállalkozói
Egyéni vállalkozói
nyilvántartás
tevékenység
közhitelességének,
törvényes
valamint az egyéni
működésnek
vállalkozói tevékenység
felülvizsgálata
törvényes működésének
biztosítása. Az Evectv.
19/A. § (2) bekezdése
alapján, a Hatóság
ellenőrzési terv alapján és
eseti jelleggel ellenőrzi azt,
hogy az egyéni vállalkozó
működése megfelel-e a
jogszabályi
rendelkezéseknek.
közfoglalkoztatási
támogatások

Makó járás
közfoglalkoztatói

Kormányablak
Osztály (6900
Makó, Széchenyi
tér 22. fsz. 12.)

Ellenőrzés tervezett
időpontja ( -tól -ig )

2021. év

Ellenőrzéssel érintett,
vizsgált időszak ( -tól -ig )

Szakmai irányító
minisztérium neve

Megjegyzés a terv
kapcsán

iratbekérés, helyszíni szemle,
adatszolgáltatás kérése

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény és a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

Miniszterelnökség

Makó Járás
illetékességi területén
található összesen 29
temető átfogó hatósági
ellenőrzésére évente
folyamatosan
beütemezetten kerül
sor

iratbekérés, helyszíni szemle,
adatszolgáltatás kérése

a fővárosi és a megyei kormányhivatalokról valamint
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV.23.) Korm. Rendelet 38. § és 4. számú
melléklet

Miniszterelnökség

a településkép védelméről szóló törvény reklámok
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm.
Rendelet 8. §

Miniszterelnökség

Makó Járás
illetékességi területén
nem jellemző a
településkép védelmet
érintő reklám,
reklámhordozó
elhelyezés

320/2014.(XII.13.) Korm. rendelet

Belügyminisztérium

Az ellenőrzésről
jegyzőkönyv készül.

Pénzügyminisztérium

Idézés útján és/vagy
elektronikus úton
történő igazoló iratok
bekérése.

2021. év
hivatalbóli észlelés,
bejelentés alapján

bejelentéssel érintett

iratbekérés, helyszíni szemle,
adatszolgáltatás kérése

2021.évben összesen 12
alkalommal

2021. év

Foglalkoztatási osztály
elsődlegesen helyszíni ellenőrzét
tervez 2 fő bevonásával.

Ellenőrzési időszak: 2021. év
Ütemezés: ellenőrzési terv
szerint

2021. év (2021. január 1december 31.)

Az Evec tv. 19. § (3) bekezdése értelmében, a
Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység
folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozói
tevékenység megkezdésének feltételei nem állnak
fenn vagy a tevékenység folytatását kizáró ok áll
fenn, így különösen, ha az egyéni vállalkozó nem
rendelkezik nyilvántartott székhellyel vagy
főtevékenységgel, ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1)
Interneten nyilvánosan közzétett
bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét
adatbázisokból történő lekérdezés,
sem folytathatja jogszerűen.
hatósági nyilvántartáson alapuló
Az Evectv. 19/A. § (4) bekezdése szerint, a Hatóság
ellenőrzés. Adategyeztetés,
az egyéni vállalkozó főtevékenysége, vagy egyéb
iratbemutatás, nyilatkozattétel,
tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben
többnyire elektronikus úton
az, az e törvényben, vagy más jogszabályban előírt
beérkező igazoló iratok alapján.
követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság
felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a
követelményeknek a megadott határidőn belül nem
tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását
megtiltó jogerős döntésről értesíti a nyilvántartást
vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy
tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók
nyilvántartásából.

Teljesítés
Megjegyzés
(teljesítve/részben
a teljesítés
teljesítve/nem
kapcsán
teljesítve)

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal

Ssz.

1

2

Ellenőrzött szakterület
megnevezése

állami foglalkoztatási szervi
feladatok

egyéb igazgatás

Ellenőrzést végző kormányhivatali
szervezeti egység

Mórahalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály

Mórahalmi Járási Hivatal Kormányablak
Osztály

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat
rövid leírása

Ellenőrzés helyszíne

Ellenőrzés tervezett
időpontja ( -tól -ig )

Ellenőrzés módja (pl.
Ellenőrzéssel érintett,
helyszíni ellenőrzés,
vizsgált időszak ( -tól -ig ) iratbekérés, szakrendszer,
stb.)

A járási hivatal
ellenőrzi az általa
kötött hatósági
szerződésben foglaltak
teljesítését, ellenőrzi a
hosszabb időtartamú
munkavégzés
közfoglalkoztatási
közfoglalkoztatási
a hatóság hivatalos
programok, valamint szerződésben foglaltak
helyisége,
2020-2021. évben
2021. évben folyamatosan
a járási startmunka
szerinti teljesítését,
közfoglalkoztató
megállapított támogatások
(havonta)
mintaprogramok
ellenőrzi a hatáskörébe székhelye/telephelye/a
ellenőrzése
megvalósulásának
tartozó
foglakoztatás helye
ellenőrzése
közfoglalkoztatási
támogatás nyújtására
irányuló kérelem
megalapozottságát és a
kérelemben foglalt
adatok valódiságát.

egyéni vállalkozói
tevékenység
ellenőrzése

Az EVNY
szakrendszerből az
egyéni vállalkozás
aktuális adatlap
lekérése, székhely,
telephely
jogszerű használatának
vizsgálata, elsődlegesen
a TAKARNET
rendszerből történő
járási hivatal
lekérdezéssel. A
illetékességéhez tartozó
vállalkozásban
egyéni vállalkozói
található tevékenységek tevékenység ellenőrzése
gyakorlásához
a járási hivatal
szükséges képesítések,
székhelyén
engedélyek,
bejelentések
meglétének ellenőrzése.
Az eljárás menete:
idézés, jegyzőkönyv
felvétele, amennyiben
szükséges hiánypótlás,
ellenőrzés lezárása.

2021. január 1-2021.
december 31.

2021. január 1. - 2021.
december 31.

Iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés

Iratbetekintés,
adategyeztetés,
nyilatkozattétel

Ellenőrzés
szempontrendszere
Szakmai irányító
(pl. jogszabályhely
minisztérium neve
megjelölése)
320/2014. (XII. 13.)
Korm. rendelet az
állami foglalkoztatási
szerv, a munkavédelmi
és munkaügyi hatóság
kijelöléséről, valamint
e szervek hatósági és
más feladatainak
ellátásáról;
Hatósági Szerződés,
valamint az ahhoz
csatolt Általános
Belügyminisztérium
Szerződési Feltételek,
2012. évi I. tv. a
Munka
Törvénykönyvéről,
2011. évi CVI. tv. a
közfoglalkoztatásról
és a
közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint
egyéb törvények
módosításáról

Az általános
közigazgatási
rendtartásról szóló
2016. évi CL.törvény
99. §-a, Az egyéni
Pénzügyminisztérium
vállalkozóról és az
egyéni cégről szóló
2009. évi CXV.
Törvény 19/A. § (1) és
(2)

Teljesítés
Megjegyzés
Megjegyzés a terv (teljesítve/részben
a teljesítés
kapcsán
teljesítve/nem
kapcsán
teljesítve)

Ellenőrzést végzi:
Járási Hivatal
Kormányablak
Osztálya

3

egyéb igazgatás

Mórahalmi Járási Hivatal Hatósági,
Szociális és Gyámügyi Osztály

A tevékenységet végzők
ellenőrzése, tevékenység
folytatására való
a temetkezési
jogosultság megléte, a
szolgáltatási
szolgáltatást végző
tevékenység jogszerű
személy nem áll-e
folytatásának, továbbá
tevékenységet kizáró
Járás illetékességi területe 2021. május 1. - június 30.
a temető fenntartással
foglalkozás eltiltás hatálya
és üzemeltetéssel
alatt, büntetlen előéletű-e,
összefüggő feladatok
megfelelő-e a pénzügyi
ellátásának ellenőrzése
teljesítő képességet,
nyilvántartásban foglalt
adatok ellenőrzése.

2021. év

1999. évi XLIII. törvény
a temetőkről és a
temetkezésről (tv.) 25.§34. §, 145/1999. (X.1.)
korm. rendelet a
temetőkről és a
temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény
adatszolgáltatás, iratbemutatás,
végrehajtásáról 47.§-53.
helyszíni szemle, hatósági
§ - szolgálatatási
nyilvántartáson alapuló
tevékenység a tv. 6. §, 8ellenőrzés
10.§, 13.§, rendelet 39.§, 15.§, 17.§ a
fenntartó temetővel
kapcsolatos feladatai, tv
16-18.§, rendelet 5455.§ a temető
üzemeltetésével
kapcsolatos feladatai

Miniszterelnökség

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal
Ellenőrzés tervezett
időpontja ( -tól -ig )

Ellenőrzéssel
érintett, vizsgált
időszak ( -tól -ig )

Ellenőrzés módja (pl.
helyszíni ellenőrzés,
iratbekérés,
szakrendszer, stb.)

Az élelmiszerek tárolása,
a vizsgált
élelmiszer-forgalmazó
higiéniája, engedélyezett
vállalkozások
vendéglátó,
technológiája, a nyomon követése, telephelye szegedi
közétkeztető ellenőrzés
és a struktúlis feltételek vizsgálata.
járásban

terv szerint
folyamatosan

2021.01.01.2021.12.31

helyszíni ellenőrzés
(jegyzőkönyv, kérdőív,
hőmérő, fényképezőgép,
mintavételi eszközök
használatával)

élelmiszer-forgalmazó
kis-és nagykereskedő
ellenőrzése

Az élelmiszerek tárolása,
a vizsgált
higiéniája, engedélyezett
vállalkozások
technológiája, a nyomon követése, telephelye szegedi
és a struktúlis feltételek vizsgálata.
járásban

terv szerint
folyamatosan

2021.01.01.2021.12.31

helyszíni ellenőrzés
(jegyzőkönyv, kérdőív,
hőmérő, fényképezőgép,
mintavételi eszközök
használatával)

élelmiszer előállító
üzemek ellenőrzése

Az élelmiszerek tárolása,
a vizsgált
higiéniája, engedélyezett
vállalkozások
technológiája, a nyomon követése, telephelye szegedi
és a struktúlis feltételek vizsgálata.
járásban

kockázatbecslési
besorolás szerint
havonta/negyedévente

2021.01.01.2021.12.31

folyamatosan és
szükség szerint

2021.01.01.2021.12.31

KM szakrendszerbe
feltöltött dátumok
alapján

2021.01.01.2021.12.31

Ssz.

Ellenőrzött
szakterület
megnevezése

Ellenőrzést végző
kormányhivatali szervezeti
egység

1

élelmiszerlánc
biztonság és
állategészségüg
y

Szegedi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

2

élelmiszerlánc
biztonság és
állategészségüg
y

Szegedi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

3

élelmiszerlánc
biztonság és
állategészségüg
y

Szegedi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

4

élelmiszerlánc
biztonság és
állategészségüg
y

Szegedi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

5

élelmiszerlánc
biztonság és
állategészségüg
y

telepek felszereltsége, technológiai az állattartás TIRSzegedi Járási Hivatal
állattartó-telepek
színvonala, állattartás, jelölés,
ben bejelentett
Élelmiszerlánc-biztonsági és kölcsönös megfeleltetés
takarmányozás, állategészségügyi
helyén szegedi
Állategészségügyi Osztály
ellenőrzése
programok ellenőrzése
járásban

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés tárgyához kapcsolódó
feladat rövid leírása

Ellenőrzés
helyszíne

Az élelmiszerek tárolása,
a vizsgált
élelmiszer előállító
higiéniája, engedélyezett
vállalkozások
kistermelők ellenőrzése technológiája, a nyomon követése, telephelye szegedi
és a struktúlis feltételek vizsgálata.
járásban

A telepek felszereltsége,
az állattartás TIRállattartó-telepek
technológiai színvonala, állattartás,
mentesítési
ben bejelentett
járvány és állatvédelmi
jelölés, takarmányozás,
jogszabályok szerint és
helyén szegedi
ellenőrzése
állategészségügyi programok
esetileg
járásban
ellenőrzése.

2021.01.01.2021.12.31

az állattartás TIRENAR szakrendszerbe
ben bejelentett
feltöltött dátumok
helyén szegedi
alapján
járásban

2021.01.01.2021.12.31

6

élelmiszerlánc
biztonság és
állategészségüg
y

Szegedi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

7

élelmiszerlánc
biztonság és
állategészségüg
y

Szegedi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

állattartó-telepek
ENAR ellenőrzése

Az állattartás, jelölés, szállítás és a
kapcsolódó dokumentációk
ellenőrzése.

8

élelmiszerlánc
biztonság és
állategészségüg
y

Szegedi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

állatgyógyszer
kiskereskedelem
ellenőrzése

Patikák felszereltsége, a termék és
készítmény tárolás színvonala,
jelölés, receptek, megrendelők
lekövetése.

az engedélyes
telephelyén

szakrendszerbe töltött
adatok alapján, és éves
terv szerint

2021.01.01.2021.12.31

9

élelmiszerlánc
biztonság és
állategészségüg
y

Szegedi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

első betárolási helyek
felügyelete

Élelmiszerek tárolása, higiéniája,
azonossága, jelölése és a struktúlis
feltételek vizsgálata.

az OAIRrendszerbeli
telephelyen
Szeged Járásban

szúrópróba szerűen és
esetileg

2021.01.01.2021.12.31

helyszíni ellenőrzés
(jegyzőkönyv, kérdőív,
hőmérő, fényképezőgép,
mintavételi eszközök
használatával)
helyszíni ellenőrzés
(jegyzőkönyv, kérdőív,
hőmérő, fényképezőgép,
mintavételi eszközök
használatával)
helyszíni ellenőrzés
(jegyzőkönyv, kérdőív,
távmérő,
fénymérő,hőmérő,
mikrochip leolvasó,
fényképezőgép
használatával)

Ellenőrzés
szempontrendszere (pl.
jogszabályhely
megjelölése)
Az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI
tv., a vendéglátó-ipari
termékek előállításának
és forgalomba
hozatalának
élelmiszerláncbiztonsági feltételeiről
szóló 62/2011. (VI. 30.)
VM rendelet
Az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI
tv., a kereskedelmi
tevékenységek
végzésének feltételeiről
szóló 210/2009. (IX.
29.) Korm. Rend.
Az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI
tv., 853/2004/EK
Rendelet
Az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI
tv. ,52/2010 FVM
rendelet
Az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI
tv.

Az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI
tv., az Állategészségügyi Szabályzat
kiadásáról szóló
41/1997. (V. 28.) FM
rendelet
helyszíni ellenőrzés
Az élelmiszerláncról és
(jegyzőkönyv
hatósági felügyeletéről
fényképezőgép
szóló 2008. évi XLVI
használatával)
tv.
Az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről
helyszíni ellenőrzés
szóló 2008. évi XLVI
(jegyzőkönyv
tv. , az állatgyógyászati
fényképezőgép, hőmérő
termékekről szóló
használatával)
128/2009. (X. 6.) FVM
rendendelet
Az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI
tv. , az élelmiszerhelyszíni ellenőrzés
előállítással és (jegyzőkönyv
forgalmazással
fényképezőgép
kapcsolatos
használatával)
adatszolgáltatásról és
nyomonkövethetőségről
szóló 3/2010. (VII. 5.)
VM rendendelet
helyszíni ellenőrzés
(jegyzőkönyv, kérdőív,
távmérő,
fénymérő,hőmérő,
mikrochip leolvasó,
fényképezőgép
használatával)

Szakmai irányító
minisztérium neve

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Megjegyzés a terv
kapcsán

Teljesítés
Megjegyzés
(teljesítve/részben
a teljesítés
teljesítve/nem
kapcsán
teljesítve)

élelmiszerlánc
biztonság és
10
állategészségüg
y

Szegedi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

állatvédelem

Az állatok tartása, kezelése,
szükségleteinek ellátása, és
állatvédelmi állapotának felmérése.

az OAIRrendszerbeli
telephelyen
Szeged Járásban

esetileg és terv szerint

2021.01.01.2021.12.31

helyszíni ellenőrzés
(jegyzőkönyv
fényképezőgép
használatával)

11

élelmiszerlánc
biztonság és
állategészségüg
y

Szegedi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

nemzetközi szállítások

Az állatok állapota, mentességi
státusza, szállítmányozók,
járművek, dokumentációk
megfelelősége.

az állattartás TIRben vagy OAIRban bejelentett
helyén Szeged
Járásban

esetileg és
folyamatosan

2021.01.01.2021.12.31

helyszíni ellenőrzés
(dokumentum minta,
fényképezőgép
használatával)

12

élelmiszerlánc
biztonság és
állategészségüg
y

Szegedi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

bejelentésköteles
A takarmányok tárolása, higiéniája,
takarmány előállítók,
engedélyezett technológiája, a
szállítók, forgalmazók nyomon követése, és a struktúlis
ellenőrzése
feltételek vizsgálata.

az EUERrendszerbeli
telephelyen
Szeged Járásban

terv szerint
folyamatosan

2021.01.01.2021.12.31

helyszíni ellenőrzés
(jegyzőkönyv,
fényképezőgép
használatával)

13

élelmiszerlánc
biztonság és
állategészségüg
y

Szegedi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

Az állati melléktermékek tárolása,
higiéniája, engedélyezett
technológiája, a nyomon követése,
és a struktúlis feltételek vizsgálata.

az EUERrendszerbeli
telephelyen
Szeged Járásban

terv szerint

2021.01.01.2021.12.31

helyszíni ellenőrzés
(jegyzőkönyv,
fényképezőgép
használatával)

engedély feltételei fennállnak-e,
valamint a temetkezési szolgáltató
a tevékenységére vonatkozó
jogszabályban előírt feltételeket
teljesíti-e

Berg Henrikné
egyéni vállalkozó

2021. április hónap

2020.01.01.2020.12.31.

helyszíni szemle,
iratbekérés, ellenőrzési
segédlet kitöltése

14 egyéb igazgatás

15 egyéb igazgatás

16

17

18

19

20

egyéni
vállalkozással
kacsolatos
feladatok
egyéni
vállalkozással
kacsolatos
feladatok
egyéni
vállalkozással
kacsolatos
feladatok
egyéni
vállalkozással
kacsolatos
feladatok
egyéni
vállalkozással
kacsolatos
feladatok

állati
melléktermékpálya
ellenőrzése

Szegedi Járási Hivatal
Temetkezési
Hatósági és Szociális Osztály szolgáltatás felügyelete

Szegedi Járási Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

Szegedi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály 3.

Szegedi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály 3.

Szegedi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály 3.

Szegedi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály 3.

Szegedi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály 3.

társasházkezelők és
ingatlankezelők
ellenőrzése

A társasházkezelő és ingatlankezelő Szegedi Járási
tevékenység folytatásához
Hivatal székhelye
szükséges feltételek teljesülésének
(6722 Szeged,
ellenőrzése.
Rákóczi tér 1.)

Szegedi Járási
Az egyéni vállalkozói
Hivatal székhelye
tevékenység
Erdőgazdálkodás (021001-024003)
(6722 Szeged,
ellenőrzése.
Rákóczi tér 1.)
Szegedi Járási
Az egyéni vállalkozói
Gépjárműjavítás, -karbantartás
Hivatal székhelye
tevékenység
(452001-452008)
(6722 Szeged,
ellenőrzése.
Rákóczi tér 1.)
Szegedi Járási
Az egyéni vállalkozói
Hivatal székhelye
tevékenység
Gépjármű bontása (383103)
(6722 Szeged,
ellenőrzése.
Rákóczi tér 1.)
Szegedi Járási
Az egyéni vállalkozói
Szálláshely-szolgáltatás (551001- Hivatal székhelye
tevékenység
559007)
(6722 Szeged,
ellenőrzése.
Rákóczi tér 1.)
Szegedi Járási
Az egyéni vállalkozói
Hivatal székhelye
tevékenység
Épületek építése (411001-439918).
(6722 Szeged,
ellenőrzése.
Rákóczi tér 1.)

2021.01.01. – 2021.
12.31., folyamatosan

2020.01.01.2020.12.31.

2021.01.01.-2021.
12.31.

2021.01.01. 2021.12.31.

2021.01.01.-2021.
12.31.

2021.01.01.-2021.
12.31.

2021.01.01.-2021.
12.31.

2021.01.01.-2021.
12.31.

2021.01.01.-2021.
12.31.

2021.01.01.-2021.
12.31.

2021.01.01.-2021.
12.31.

2021.01.01.-2021.
12.31.

Az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI
tv., az állatok
védelméről és
kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. tv
Az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI
tv., 882/2004/EK
rendelet
Az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI
tv., a takarmányok
előállításának,
forgalomba hozatalának
és felhasználásának
egyes szabályairól szóló
65/2012.
(VII. 4.) VM
Az
élelmiszerláncról
és
hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI
tv., a nem emberi
fogyasztásra szánt állati
eredetű
melléktermékekre
vonatkozó
állategészségügyi
szabályok
megállapításáról szóló
45/2012. (V. 8.) VM
rend
A temetőkről és a
temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény
29-33. §-ainak és a a
temetőkről és a
temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról óló
145/1999. (X.1.) Korm.
rendelet 59. §-ának
teljesülése

Az ellenőrzés
megkezdéséről szóló
A társasházakról szóló
végzés mellé adatváltozá2003. évi CXXXIII.
bejelentő lapot csatol a
Törvény 52-54. §-aiban,
hatóság, bekéri a
valamint a 499/2017.
köztatozás-mentességről
(XII. 29.) Korm. rendelet
szóló igazolást, valamint
1-4. §-aiban foglaltak
megkereséssel él a
ellenőrzése
bűnügyi nyilvántartó
szerv felé.
Az egyéni
adat- és
vállalkozókról és egyéni
információgyűjtés,
cégekről szóló 2009. évi
iratbekérés, iratellenőrzés
CXV. törvény 19/A §
(2)
Azbekezdés
egyéni
adat- és
vállalkozókról és egyéni
információgyűjtés,
cégekről szóló 2009. évi
iratbekérés, iratellenőrzés
CXV. törvény 19/A §
(2)
Azbekezdés
egyéni
adat- és
vállalkozókról és egyéni
információgyűjtés,
cégekről szóló 2009. évi
iratbekérés, iratellenőrzés
CXV. törvény 19/A §
(2)
Azbekezdés
egyéni
adat- és
vállalkozókról és egyéni
információgyűjtés,
cégekről szóló 2009. évi
iratbekérés, iratellenőrzés
CXV. törvény 19/A §
(2)
Azbekezdés
egyéni
adat- és
vállalkozókról és egyéni
információgyűjtés,
cégekről szóló 2009. évi
iratbekérés, iratellenőrzés
CXV. törvény 19/A §
(2) bekezdés

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

Pénzügyminisztérium

folyamatos ütemezés
Szakmai irányító
szerv a NAV

Pénzügyminisztérium

folyamatos ütemezés
Szakmai irányító
szerv a NAV

Pénzügyminisztérium

folyamatos ütemezés
Szakmai irányító
szerv a NAV

Pénzügyminisztérium

folyamatos ütemezés
Szakmai irányító
szerv a NAV

Pénzügyminisztérium

folyamatos ütemezés
Szakmai irányító
szerv a NAV

21. népegészségügy

22. népegészségügy

23. népegészségügy

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

a járási járóbeteg
szakrendelőkben(azaz a
Szeged Járási
nem kórházakhoz
Hivatal
A 60/2003. (X.20.) ESZCSM
integráltrendelőkben) a
Népegészségügyi
rendeletben előírt
kardiológi-, a sebészetiOsztály
minimumfeltételek ellenőrzése a
és az urológiai
illetékességi
kardiológiai-, a sebészeti- és az
egységekben a
területe (Szeged,
urológiai egységekben. A
személyi,tárgyi,
Mórahalom és
szakdolgozók tevékenységének
szakmai környezeti
Kistelek járások
vizsgálata és annak dokumentálása.
feltételek és
területén lévő
dokumentáció
egységek)
ellenőrzése

Étrend-kiegészítő
készítmények közül a
Az étrend-kiegészítőkről szóló
kiemelt célcsoportot
37/2004. (IV.26.) EszCsM
Szeged Járási
képező interneten
rendeletben foglalt hatáskörbe
Hivatal
forgalmazott
tartozó - a megmintázott
Népegészségügyi
potencianövelő és
készítmény tekintetében - jelölések
Osztály
interneten, üzletben
vizsgálata és a 1924/2006/EK
illetékességi
vagy fitness teremben
rendelet szerint
területe (Szeged,
forgalmazott zsírégető
engedélyzett/függőben lévő
Mórahalom és
(fogyást elősegítő, vagy egészségre vonatkozó állítások
Kistelek járások
kifejezetten
ellenőrzése, gyógyszer-hatóanyag,
területén lévő
sportolóknak szánt)
valamint anabolikus szteroid
egységek)
termékek jelölésének és
tartalomra vonatkozó célzott
célzott laboratóriumi
laboratóriumi vizsgálatokkal.
vizsgálatának elvégzése

iskolabüfék,
áruautomaták
árukínálatának
vizsgálata

A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI
rendeletben foglaltak szerinti
ellenőrzés, a népegészségügyi
termékadóról szóló 2011. évi CIII.
törvényben foglaltak figyelembe
vételével.

Szeged Járási
Hivatal
Népegészségügyi
Osztály
illetékességi
területe (Szeged,
Mórahalom és
Kistelek járások
területén lévő
egységek)

2021. december 31-ig.

Ellenőrzési időszak:
2021. március 1. november 30.
Összefoglaló jelentés
küldése: 2022. január
14.

2021.09.01.2021.11.30.

2021. december 31ig.

helyszíni szemle,
iratbetekintés

Laboratóriumi vizsgálati
mintaszám: - 10 megye
tekintetében, megyénként
1 db interneten
forgalmazott
potencianövelő
készítmény vizsgálata
próbavásárlással- 10
megye tekintetében,
megyénként 1 db
Ellenőrzési időszak: interneten, üzletben, vagy
fitness teremben
2021. március 1. forgalmazott fogyókúrás,
november 30.
vagy kifejezetten
Összefoglaló
sportolóknak szánt
jelentés küldése:
készítmény vizsgálata
2022. január 14.
üzletben, vagy internetes
próbavásárlással
Elvégzendő laboratóriumi
vizsgálatok:
gyógyszerhatóanyag
jelenlének vizsgálata:zsírégető, sportolókank
szánt készítményekben:
anabolikus szteroid,
koffein - potencianövelő
:- készítményekben:
a népegészségügyi
főosztályok illetékességi
területén megyénként
minimálisan a büfével
üzemelő és/vagy
áruautomatával
rendelkező általános
iskolák 10%-nak
árukínálat vizsgálata 10
2021.09.01.megye tekintetében a
2021.11.30.
népegészségügyi
főosztályok illetékességi
területén megyénként
minimálisan a büfével
üzemelő és vagy
áruautomatával
rendelkező középiskolák
10%-nak árukínálat
vizsgálata 10 megye
tekintetében

60/2003.(X.20.)
ESZCSM rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Az étrend-kiegészítőkről
szóló 37/2004. (IV.26.)
EszCsM rendeletben
foglalt hatáskörbe
tartozó jelölések
vizsgálata és a
432/2012/EU
rendeletben foglalt
egészségügyi állítások
ellenőrzése

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

A nevelési-oktatási
intézmények
működéséről és a
köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló
20/2012.(VIII.31.)
EMMI rendeletben
foglaltak szerinti
ellenőrzés, a
népegészségügyi
termékadóról szóló
2011. évi CIII.
törvényben foglaltak
figyelembe vételével.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

24. népegészségügy

25. népegészségügy

26. népegészségügy

27. népegészségügy

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Óvodák közegészségügyi felmérése
egységes szempontrendszer
Szeged Járási
alapján, a 2020-ban elkezdett
Hivatal
felmérés folytatása. A járási
Népegészségügyi
hivatalok munkatársai
Osztály
jogszabályban rögzített
illetékességi
népegészségügyi feladatkörükben
2021.01.01-2021.12.31
területe (Szeged,
eljárva hatósági helyszíni
Mórahalom és
ellenőrzést végeznek, melynek
Kistelek járások
keretében kitöltésre kerülnek az
területén lévő
NNK által kidolgozott, az óvodák
egységek)
épületeinek felmérésére vonatkozó
egységes felmérőlapok

2021.01.012021.12.31

A járási hivatalok által
kitöltött elektronikus
felmérőlapokat a
megyei/fővárosi
kormányhivatalok
népegészségügyi
főosztályai összegyűjtik,
majd megküldik az NNK
Közegészségügyi
Főosztálya számára, ahol
az adatok feldolgozása és
értékelése történik.
Tekintettel arra, hogy a
legutóbbi felmérés 2013ban volt, ezért az óvodák
jelenlegi közegészségügyi
helyzetének és az azóta
eltelt időszak
változásainak
megismerése érdekében
indokolt és időszerű a
felmérés ismételt
elvégzése

Szeged Járási
Hivatal
Kézfertőtlenítés végrehajtásához Népegészségügyi
szükséges adagolók, valamint az
Osztály
kézfertőtlenítő szerek alkalmazott kézfertőtetlenítő szerek
illetékességi
2021.01.01-2021.12.31
ellenőrzése
rendelkezésre állásának ellenőrzése területe (Szeged,
a háziorvosi és a házi
Mórahalom és
gyermekorvosi rendelőkben
Kistelek járások
területén lévő
egységek)

2021.01.012021.12.31

helyszíni szemle

óvodák
közegészségügyi
felmérése

A REF-9 projekt során ellenőrzésre
Szeged Járási
részvétel a Fórum REFkerül a REACH rendelet
Hivatal
9 egységes ellenőrzési engedélyezési követelményeinek Népegészségügyi
projektben: a REACH való megfelelés az engedélyezési
Osztály
engedélyezési
listában (lásd REACH rendelet
illetékességi
kötelezettségek
XIV. melléklete) felsorolt azon
területe (Szeged,
betartásának
anyagok forgalomba hozatalára és
Mórahalom és
ellenőrzése és
felhasználására vonatkozóan,
Kistelek járások
végrehajtása
melyek lejárati ideje a projekt
területén lévő
kezdetének dátumáig már elmúlt.
egységek)

kiskereskedelmi
egységekben
forgalmazott veszélyes
anyagok és keverékek,
ezen belül kifejezetten a
fertőtlenítőszerek CLP
rendelet szerinti
címkézésének
ellenőrzése

2021.04.01.- 2021.
12.31.

Kiskereskedelmi egységekben
forgalmazott veszélyes anyagok és
keverékek, ezen belül kifejezetten a
Szeged Járási
fertőtlenítőszerek - magyar nyelvű Hivatal
CLP rendelet szerinti címkéjének
Népegészségügyi
ellenőrzése. Az ellenőrzés online
Osztály
kereskedelem esetén is végezhető,
illetékességi
amely esetben a feladat
2021.01.01-2021.12.31
területe (Szeged,
összevonható az "Online árusított
Mórahalom és
veszélyes anyagok és keverékek,
Kistelek járások
valamint biocid termékek CLP
területén lévő
szerinti ellenőrzése" (korábbi REFegységek)
8) feladattal. Ez esetben az
ellenőrzés mindkét feladathoz
elszámolható

Az egészségügyi
hatósági és igazgatási
tevékenységről szóló
1991. évi XI. törvény

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Az egészségügyi
hatósági és igazgatási
tevékenységről szóló
1991. évi XI. törvény

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

2021.04.01.- 2021.
12.31.

helyszíni szemle

REACH rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

2021.01.012021.12.31

Járásonként 10 db
kiskereskedelmi egység

CLP rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

A projekthez tartozó
kézikönyv releváns
fejezeteinek magyar
nyelvű fordítása és a
kérdőív kidolgozása
folyamatban van
(később kerül
feltöltésre)

28. népegészségügy

29. népegészségügy

30. népegészségügy

31. népegészségügy

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Szeged Járási
Hivatal
online árusított
Népegészségügyi
veszélyes anyagok és Online árusított veszélyes anyagok
Osztály
keverékek, valamint
és keverékek, valamint biocid
illetékességi
2021.01.01-2021.12.31
biocid termékek CLP
termékek CLP szerinti
területe (Szeged,
szerinti ellenőrzésének
ellenőrzésének folytatása
Mórahalom és
folytatása
Kistelek járások
területén lévő
egységek)

2021.01.012021.12.31

megyénként (ideértve Pest
megyét is) 5 forgalmazó

CLP rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Szeged Járási
A REACH rendelet XVII. melléklet
Hivatal
51. bejegyzésében nevezett
Népegészségügyi
ftalátoknak a korlátozásban
Osztály
meghatározott árucikkekben (nem
illetékességi
gyermekápolási cikkekben,
területe (Szeged,
játékokban, hanem egyéb használati Mórahalom és
cikkekben) való laborvizsgálattal
Kistelek járások
egybekötött ellenőrzése
területén lévő
egységek)

2021.06.01.2021.07.31.

megyénként (ideértve Pest
megyét és a Fővárost is) 2
db termék

REACH rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

REACH korlátozás
ellenőrzése: ftalátok
korlátozásának
ellenőrzése műanyag
termékekben

Az építőanyag kereskedések
(tüzépek) tevékenységének,
valamint az általuk forgalmazott
termékek megfelelőségének
ellenőrzése, különös tekintettel a
REACH (regisztráció, biztonsági
adatlap, korlátozás) és a CLP
rendelet (címkézés, csomagolás)
szerinti kötelezettségekre

2021.06.01.2021.07.31.

Szeged Járási
Hivatal
Népegészségügyi
2021. 06.01.-2021.
2021. 06.01.-2021.
Osztály
12.31. (amennyiben
12.31. (amennyiben a
illetékességi
a járványügyi
megyénként (ideértve Pest
járványügyi helyzet
REACH és CLP rendelet
területe (Szeged,
helyzet lehetővé
megyét is) 5 darab
lehetővé teszi a feladat
Mórahalom és
teszi a feladat egész
egész évben végezhető)
Kistelek járások
évben végezhető)
területén lévő
egységek)

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

építőanyag
kereskedések kémiai
biztonsági ellenőrzése

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

A biocid termékek forgalmazásáról
és felhasználásáról szóló
528/2012/EU rendelet 89. cikk (1)
Szeged Járási
bekezdésében meghatározott
Hivatal
valamennyi létező hatóanyag
Népegészségügyi
szisztematikus vizsgálatára
Biocid hatóanyagok
Osztály
irányuló munkaprogramban értékelt
jóváhagyásához
illetékességi
hatóanyagokat tartalmazó termékek
2021.01.01-2021.12.31
kapcsolódó ellenőrzési
területe (Szeged,
ellenőrzése a hatóanyagok felvételi
feladatok
Mórahalom és
dátumához vagy a hatóanyagok
Kistelek járások
jóváhagyásának megtagadásához
területén lévő
kötött, az előző termékek
egységek)
forgalmazására és felhasználására
vonatkozó türelmi idők lejártával, a
mellékelt segédlet alapján

2021.01.012021.12.31

illetékességi területenként
min. 4 db/félév

528/2012/EU rendelet
89. cikk (1) bekezdés

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

32. népegészségügy

33. népegészségügy

34. népegészségügy

35. népegészségügy

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

A jelen feladat keretében a szociális
intézményeknél (pl. idősotthonok),
valamint az egészségügyi ellátóknál
(pl. kórházak) kerül sor a veszélyes
besorolású anyagok és keverékek,
különösen a biocid hatású termékek
tárolási, hozzáférhetőségi,
felhasználási körülményeinek
Szeged Járási
kockázatbecsléssel egybekötött
Hivatal
ellenőrzésére. A vizsgálat célja az Népegészségügyi
Szociális intézmények,
érintett egységek kémiai biztonsági
Osztály
egészségügyi ellátók
állapotának ellenőrzése, a kockázati
illetékességi
kockázatértékeléssel
2021.01.01-2021.12.31
szintek és pontok meghatározása, a területe (Szeged,
egybekötött kémiai
vegyi anyagokkal való helyes
Mórahalom és
biztonsági ellenőrzése
gyakorlat kialakítása. A kérdőív
Kistelek járások
kitöltésének célja az ellenőrzött
területén lévő
egység kémiai biztonsági
egységek)
helyzetének felmérése, ugyanakkor
nem a kérdőív az intézkedések
alapja, hanem a feltárt helyzet. A
nem megfelelés alapján hozott
intézkedéstől függetlenül is lehet
ajánlást tenni az egységnek a
kérdőív eredeménye alapján.

A webáruházakban értékesített
kozmetikai készítmények
Web áruházak
ellenőrzése a 1223/2009/EK
próbavásárlással
rendeletnek, valamint a 246/2013.
egybekötött ellenőrzése
(VII.2) Korm. rendeletnek való
megfelelés szempontjából

Forgalomban lévő
kozmetikai termékek
címke ellenőrzése
laborvizsgálattal
kiegészítve

Szeged Járási
Hivatal
Népegészségügyi
Osztály
illetékességi
területe (Szeged,
Mórahalom és
Kistelek járások
területén lévő
egységek)

10 db termék ellenőrzése az
1223/2009/EK rendeletnek,
valamint a 246/2013. (VII.2.)
Szeged Járási
rendeletnek való megfelelés
Hivatal
szempontjából. Kiemelten
Népegészségügyi
ellenőrizendő:CPNP bejelentés
Osztály
címke vizsgálat - minőségilletékességi
megőrzési idő, magyar nyelvű
területe (Szeged,
felirat, összetétel a címkén szerepelMórahalom és
e a felelős személy neve és
Kistelek járások
elérhetősége -a termékekről tett
területén lévő
állítások, elsősorban azon termékek
egységek)
kiszűrése, amelyeket kozmetikai
terméktől nem elvárható hatásokkal
ruháznak fel

2020.03.01. 2021.11.30.

2020.03.01. 2021.11.30.

Megyénként 10 db középfokú
kollégium ellenőrzése (higiénés,
Szeged Járási
egészségvédelmi, az ivóvízHivatal
minőségi, a települési hulladékkal Népegészségügyi
és nem közművel összegyűjtött
Osztály
Középfokú kollégiumok
háztartási szennyvízzel kapcsolatos
illetékességi
közegészségügyi,
2021.01.01-2021.12.31
közegészségügyi, COVID-19
területe (Szeged,
járványügyi ellenőrzése
járványügyi vonatkozású
Mórahalom és
követelmények, rovar- és
Kistelek járások
rágcsálóírtás, valamint a 49/2015.
területén lévő
(XI. 6.) EMMI rendeletben
egységek)
foglaltak hatósági ellenőrzése

2021.01.012021.12.31

2020.03.01. 2021.11.30.

szociális intézmények,
idősotthonok, további
gondozói intézmények,
egészségügyi ellátók,
kórházak,
egészségközpontok,
megyénként 10 db

2001. évi XXV.
Törvény

10 megye tekintetében
minimum 1 webáruház
ellenőrzése, valamint
1223/2009/EK
megyénként 1 db
rendeletnek, valamint a
szempillanövesztő termék 246/2013. (VII.2) Korm.
próbavásárlása
rendelet
bimatoprost tartalom
vizsgálatra

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

2020.03.01. 2021.11.30.

10 megye tekintetében,
megyénként 1 db
babapopsikrém/
törlőkendő butil, probil
parabén tartalom
vizsgálata

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

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

2021.01.012021.12.31

helyszíni szemle

49/2015. (XI. 6.)
EMMI rendelet,
18/1998. (VI. 3.) NM
rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

36. népegészségügy

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Szezonális és
folyamatosan üzemelő
medencés fürdők
ellenőrzése

A 37/1996.(X.18.) NM rendelet
szerinti hatósági ellenőrzések,
vízminőségvizsgálatok végzése és
jelentések küldése a táblázatok
kitöltésével, megyei összesítésben

Szeged Járási
Hivatal
Népegészségügyi
Osztály
illetékességi
területe (Szeged,
Mórahalom és
Kistelek járások
területén lévő
egységek)

2020.05.01.2021.09.05.

2020.05.01.2021.09.05.

szezon előtti jelentés,
zárójelentés,
folyamatosan üzemelő
medencés fürdők jelentése
fertőtlenített töltő-ürítő
medencék ellenőrzése

37/1996.(X.18.) NM
rendele

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal

Ssz.

1

2

3

4

Ellenőrzött
szakterület
megnevezése

egyéb igazgatás

egyéb igazgatás

egyéb igazgatás

népegészségügy

Ellenőrzést végző
kormányhivatali
szervezeti egység

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat rövid
Ellenőrzés helyszíne
leírása

Ellenőrzés tervezett
időpontja ( -tól -ig )

Szentesi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály

a Csongrád-Csanád
Megyei
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szentesi
Kormányhivatal
2021.01.01. napjától
Járási Hivatala által az üzletszerű társasház-kezelői,
Szentesi Járási
2021.12.31. napjáig.
üzletszerű társasházkezelői,
illetve ingatlankezelői tevékenységet végzőkről
Hivatala
Ütemezés: a 2021. év
ingatlankezelői tevékenység
vezetett nyilvántartásban szereplő üzletszerű
Kormányablak
elején elkészített
társasház-kezelői, illetve ingatlankezelői
Osztályának hivatalos
ütemezés szerint
tevékenységet végzők működésének ellenőrzése.
helyiségében,
szükség szerint a
helyszínen

Szentesi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály

a Csongrád-Csanád
Megyei
Kormányhivatal
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szentesi
2021.01.01. napjától
Szentesi Járási
Járási Hivatala nyilvántartásában szereplő
2021.12.31. napjáig.
Hivatala
temetkezési szolgáltatók, valamint a temetők
Ütemezés: a 2021. év
Kormányablak
(köztemetők) fenntartásának és üzemeltetésének
elején elkészített
Osztályának hivatalos
ellenőrzése.
ütemezés szerint
helyiségében,
szükség szerint a
helyszínen

Szentesi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály

temetkezési szolgáltatással,
temetők fenntartásával és
üzemeltetésével összefüggő
feladatok

a Csongrád-Csanád
Megyei
432204 ÖVTJ kódú
Kormányhivatal
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szentesi
2021.01.01. napjától
(Gázkészülék szerelés) egyéni
Szentesi Járási
Járási Hivatala illetékességi területén székhellyel
2021.12.31. napjáig.
vállakozói tevékenységet
Hivatala
rendelkező egyéni vállalkozók vállalkozói
Ütemezés: a 2021. év
folytató egyéni
Kormányablak
tevékenysége törvényes működésének.
elején elkészített
vállalkozók egyéni vállalkozói
Osztályának hivatalos
ellenőrzése
ütemezés szerint
tevékenysége
helyiségében,
szükség szerint a
helyszínen

a járási járóbeteg
szakrendelőkben (azaz a nem
kórházakhoz integrált
rendelőkben) a kardiológiai, a A 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben előírt
járási járóbeteg
sebészeti és az urológiai
minimumfeltételek ellenőrzése a kardiológiai-, a
szakrendelők
Szentesi Járási Hivatal
egységekben a személyi,
sebészeti és az urológiai egységekben. A
kardiológiai,
Népegészségügyi Osztály
tárgyi, szakmai környezeti szakdolgozók tevékenységének vizsgálata és annak sebészeti és urológiai
feltételek és a dokumentáció
dokumentálása.
egységei
ellenőrzése helyszíni vizsgálat
alapján, a kijelölt
egységekben

2021.01. 01.2021.12.31.

Ellenőrzéssel
érintett, vizsgált
időszak ( -tól -ig )

Ellenőrzés módja (pl.
helyszíni ellenőrzés,
iratbekérés,
szakrendszer, stb.)

Ellenőrzés
szempontrendszere (pl.
jogszabályhely megjelölése)

Szakmai irányító
minisztérium neve

Megjegyzés a
terv kapcsán

A társasházakról szóló 2003.
évi CXXXIII. törvény (Tt.), a
társasházkezelő, az
ingatlankezelő, az
ingatlanközvetítő, valamint az
ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatói
tevékenység üzletszerűen
adatszolgáltatás,
történő végzésének
iratbemutatás és egyéb
feltételeiről és a
tájékoztatás kérésével
nyilvántartásba vétel részletes
2021. 01.01. napjától megvalósuló ellenőrzés,
szabályairól szóló 499/2017.
2021.12.31. napjáig
helyszíni ellenőrzés,
(XII. 29.) Korm. rendelet, az
folyamatosan
interneten nyilvánosan egyes szakképesítések szakmai
közzétett adatbázisokból, és vizsgakövetelményeiről és a
nyilvántartásokból történő szakmai vizsga szervezésére
lekérdezés
jogosult intézmények
jegyzékéről szóló 26/2005.
(VIII.5.) TNM rendelet, a
szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és
folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény által előírt
feltételek megléte.

Miniszterelnökség

időarányosan
folyamatosan, de
legkésőbb 2021.
december 31-ig

adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb
tájékoztatás kérésével
2021. 01.01. napjától megvalósuló ellenőrzés,
2021.12.31. napjáig
helyszíni ellenőrzés,
folyamatosan
interneten nyilvánosan
közzétett adatbázisokból,
nyilvántartásokból történő
lekérdezés

Miniszterelnökség

időarányosan
folyamatosan, de
legkésőbb 2021.
december 31-ig

a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény és a temetőkről
és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény
végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm.
rendelet által előírt feltételek
megléte

Az egyéni vállalkozókról és
adatszolgáltatás,
egyéni cégről szóló 2009. évi
iratbemutatás és egyéb
CXV. törvény (Evectv.), az
tájékoztatás kérésével
egyéni vállalkozók
időarányosan
2021. 01.01. napjától megvalósuló ellenőrzés,
nyilvántartásával összefüggő
folyamatosan, de
2021.12.31. napjáig
helyszíni ellenőrzés,
részletszabályokról szóló
Pénzügyminisztérium
legkésőbb 2021.
folyamatosan
interneten nyilvánosan
254/2018. (XII. 18.) Korm.
december 31-ig
közzétett adatbázisokból, rendelet, az adott tevékenység
nyilvántartásokból történő
végzésére vonatkozó
lekérdezés
képesítési, és egyéb jogszabály
által előírt feltételek megléte

2021.01. 01.2021.12.31.

Helyszíni ellenőrzés
lefolytatása a járási
egészségügyi igazgatási
munkatárs és a járási
ápolási szakfelügyelet
bevonásával

1997. évi CLV. törvény,
60/2003. (X. 20.) ESZCSM
rendelet, valamint az NNK
által összeállított és 2020.
évben kiküldésre kerülő
jegyzőkönyv minta

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Teljesítés
Megjegyzés
(teljesítve/részben
a teljesítés
teljesítve/nem
kapcsán
teljesítve)

5

6

népegészségügy

Szentesi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

népegészségügy

étrend-kiegésztő
készítmények közül a kiemelt
Zsírégető, fogyást elősegítő étrend-kiegészítő
célcsoportot képező interneten
készítmények pórbavásárlás útján történő címke
forgalmazott potencianövelő
vizsgálata, valamint célzott laboratóriumi vizsgálat
és interneten, üzletben vagy
anabolikus szteroid, koffein tartalomra.
Szentesi Járási Hivatal fitness teremben forglamazott
Potencianövelés céljából forgalmazott étrend
Népegészségügyi Osztály zsírégető (fogyást elősegítő,
kiegészítő készítmények próbavásárlás ótján történő
vagy kifejezetten
cimke vizsgálata, valamint célzott laboratóriumi
sportolóknak szánt) termékek
vizsgálata szildenafil, tadalafil, vardenafil
jelölésének és célzott
tartalomra.
laboratóriumi vizsgálatának
elvégzése

népegészségügy

Szentesi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

8

népegészségügy

Szentesi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

9

népegészségügy

Szentesi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

10

népegészségügy

Szentesi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

7

óvodák közegészségügyi
felmérése

Óvodák közegészségügyi felmérése egységes
szempontrendszer alapján, a 2020-ban elkezdett
felmérés folytatása.
A járási hivatalok munkatársai jogszabályban
rögzített népegészségügyi feladatkörükben eljárva
hatósági helyszíni ellenőrzést végeznek, melynek
keretében kitöltésre kerülnek az NNK által
kidolgozott, az óvodák épületeinek felmérésére
vonatkozó egységes felmérőlapok.
A járási hivatalok által kitöltött elektronikus
felmérőlapokat a megyei/fővárosi kormányhivatalok
népegészségügyi főosztályai összegyűjtik, majd
megküldik az NNK Közegészségügyi Főosztálya
számára, ahol az adatok feldolgozása és értékelése
történik.

óvodák

2021. január 01.december 31.

2021. január 01.december 31.

helyszíni ellenőrzés

Az egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységről
szóló 1991. évi XI. törvény

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

internet/üzletek,
fitness termek

2021. 03.01. 2021.11.30.

2021. 03.01. 2021.11.30.

helyszíni ellenőrzés
minatvétellel

Az étrend-kiegészítőkről szóló
37/2004. (IV.26.) ESZCSM
rendelet és 1924/2006 EK
rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

kijelölés esetén

helyszíni ellenőrzés

a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló
20/2012. (VII.31.) EMMI
rendelet,a népegészésgügyi
termékadóról szóló 2011. évi
CIII. törvény.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

kijelölésnek
megfelelő
egységekben

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

kijelölés esetén

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

kijelölés esetén

Iskolabüfékben és oktatási intézmények területén
üzemelő élelmiszer árusító automatákban
forgalmazott csomagolt élelmiszerek ellenőrzése a
büfével vagy
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
áruautomatával
iskolabüfék, áruautomaták
2021.09.01. - 2021. 11.
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelkező általános
árukínálatának vizsgálata
30.
20/2012. (VII.31.) EMMI rendeletben foglaltak,
iskolák /
valamint a népegészésgügyi termékadóról szóló
középiskolák
2011. évi CIII. törvényben foglaltak
figyelembevételével.
Szempillanövesztő kozmetikai készítmények
webáruházak próbavásárlással
ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak való
2021. 03.01. webáruház
egybekötött ellenőrzése
megfelelés szempontjából, laborvizsgálattal
2021.11.30.
kiegészítve.
forgalomban lévő kozmetikai
termékek címke ellenőrzése
Babapopsikrém/törlőkendő kozmetikai termék
terméket forgalmazó
2021. 03.01. laboratóriumi vizsgálattal
ellenőrzése, laborvizsgálattal kiegészítve.
üzletek
2021.11.30.
kiegészítve.
Középfokú kollégiumok ellenőrzése (higiénés,
egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési
hulladékkal és nem közművel összegyűjtött
középfokú kollégiumok
háztartási szennyvízzel kapcsolatos
2021.01. 01.közegészségügyi-járványügyi
kollégiumok
közegészségügyi, COVID-19 járványügyi
2021.12.31.
ellenőrzése
vonatkozású követelmények, rovar- és rágcsálóírtás,
valamint a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendeletben
foglaltak hatósági ellenőrzése).

2021.09.01. - 2021.
11. 30.

2021. 03.01. 2021.11.30.

onlie ellenőrzés

2021. 03.01. 2021.11.30.

helyszíni ellenőrzés

2021.01. 01.2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

Kozmetikai termékekről szóló
1223/2009 EK, kozmetikai
termékekről szóló 246/2013.
(VII.2.) Korm. Rend.
Kozmetikai termékekről szóló
1223/2009 EK, kozmetikai
termékekről szóló 246/2013.
(VII.2.) Korm. Rend.

49/2015. (XI. 6.) EMMI
rendelet, 18/1998. (VI. 3.) NM
rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

11

12

népegészségügy

népegészségügy

Szentesi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Szentesi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

13

népegészségügy

Szentesi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

14

népegészségügy

Szentesi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

15

népegészségügy

Szentesi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

16

népegészségügy

Szentesi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

17

népegészségügy

Szentesi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

A természetes fürdőhelyek,
fürdővizekkel kapcsolatos
egyes hatósági feladatok
kiemelt kezelése

Szezonális és folyamatosan
üzemelő medencés fürdők
ellenőrzése

a) Az üzemeltetni kívánt fürdőhelyek listájának
szezon előtti megyei összesített jelentésének
megküldése a kozegeszseg@nnk.gov.hu e-mail
címre. Fürdővízprofilok ellenőrzése, aktualizálása,
és megküldése a kozegeszseg@nnk.gov.hu e-mail
címre.
b) Jogszabályban előírt ütemterv szerinti
laboratóriumi vízminőségi vizsgálatok elvégzésének
és a jelentés megtörténtének ellenőrzése, a jelentési
határidők, alkalmazott szabványok, feljogosítás
meglétének hangsúlyozott figyelembevételével.
Mintavételi koordináták pontosítása, ellenőrzése.
c) Ütemterven kívüli (rövid távú szennyezési
eseményhez, rendkívüli helyzet fennállásához
kapcsolódó vagy rendkívüli, ütemterven kívüli)
minták és rövidtávú szennyezési és rendkívüli
helyzet esemény jelentése, a
kozegeszseg@nnk.gov.hu, vizosztaly@nnk.gov.hu
e-mail címekre.
d) Nyilvánosság bevonásával kapcsolatos szöveges,
illetve a természetes fürdőhelyek szezonzáró
táblázatos jelentéseinek megküldése a
kozegeszseg@nnk.gov.hu e-mail címre.
Az új fürdővízprofilok megírása és megküldése a
kozegeszseg@nnk.gov.hu e-mail címre.

A 37/1996.(X.18.) NM rendelet szerinti hatósági
ellenőrzések, vízminőség-vizsgálatok végzése és
jelentések küldése a táblázatok kitöltésével, megyei
összesítésben:
a) szezon előtti jelentés,
b) zárójelentés,
c) folyamatosan üzemelő medencés fürdők jelentése
d) fertőtlenített töltő-ürítő medencék ellenőrzése
A megye által összesített adatok megküldése az
országos tisztifőorvosnak az
kozegeszseg@nnk.gov.hu e-mail címre.

Az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak betartásának,
az üzemeltetés közegészségügyi feltételeinek, az
üzemeltető ivóvízminőséget befolyásoló
tevékenységének és a vÍzminőség vizsgálati
adatainak ellenőrzése
Kézfertőtlenítés végrehajtásához szükséges
kézfertőtlenítő szerek
adagolók, valamint az alkalmazott kézfertőtetlenítő
ellenőrzése
szerek rendelkezésre állásának ellenőrzése a
háziorvosi és a házi gyermekorvosi rendelőkben.
A REF-9 projekt során ellenőrzésre kerül a REACH
részvétel a Forum REF-9
rendelet engedélyezési követelményeinek való
egységes ellenőrzési
megfelelés az engedélyezési listában (lásd REACH
projektben: a REACH
rendelet XIV. melléklete) felsorolt azon anyagok
engedélyezési kötelezettségek
forgalomba hozatalára és felhasználására
betartásának ellenőrzése és
vonatkozóan, melyek lejárati ideje a projekt
végrehajtása
kezdetének dátumáig már elmúlt.
kiskereskedelmi egységekben
Kiskereskedelmi egységekben forgalmazott
forgalmazott veszélyes
veszélyes anyagok és keverékek, ezen belül
anyagok és keverékek, ezen kifejezetten a fertőtlenítőszerek - magyar nyelvű belül kifejezetten a
CLP rendelet szerinti címkéjének ellenőrzése.
fertőtlenítőszerek CLP
Az ellenőrzés célja a termékek magyar nyelvű CLP
rendelet szerinti
címkéért felelős forgalmazójának azonosítása, a
címkézésének ellenőrzése
feltárt hiányosságok kijavíttatása.
A Forum REF-8 egységes ellenőrzési projekt egyik
része az online árusított veszélyes anyagok és
keverékek, valamint biocid termékek CLP-szerinti
online árusított veszélyes
megfelelésére fókuszált, különös tekintettel a
anyagok és keverékek,
címkén feltüntetendő információkra, illetve a
valamint biocid termékek CLP
reklámozással kapcsolatos követelményekre. A
szerinti ellenőrzésének
feladat a projekt keretében megadott
folytatása
kötelezettségek ellenőrzésének folytatása, a kérdőív
lejelentése nélkül, az azonban felhasználható
segédletként.
ivóvízszolgáltató
vízműrendszerek hatósági
ellenőrzése

Természetes
fürdőhelyek

2021.05.31. -2021.
11.15.

2021.05.31. -2021.
11.15.

helyszíni ellenőrzés

78/2008. (IV. 3.) Korm.
Rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Medencés fürdők

2021. január 1. - 2021.
december 31

2021. január 1. 2021. december 31

helyszíni ellenőrzés

37/1996.(X.18.) NM rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

közműves ivóvíz
szolgáltatók

2021. január 1. - 2021.
december 31

2021. január 1. 2021. december 31

helyszíni ellenőrzés

201/2001. (X. 25.) Korm.
Rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

háziorvosi rendelők

2021.01. 01.2021.12.31.

2021.01. 01.2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

engedélyezési lista
szerint

2021.04.01.-2021.
12.31.

2021.04.01.-2021.
12.31.

helyszíni ellenőrzés _
kérdőív

REACH rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

kiskereskedelmi
forgalmazók, online
forgalmazók is

2021.01. 01.2021.12.31.

2021.01. 01.2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés és
online ellenőrzés

CLP rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

online forgalmazók,
szükség esetén online
felület üzemeltetője

2021.01.01. - 2021.
06.30.

2021.01.01. - 2021.
06.30.

helyszíni ellenőrzés és
online

CLP rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

A REACH rendelet XVII. melléklet 51.
bejegyzésében nevezett ftalátoknak a korlátozásban
Szentesi Járási Hivatal
meghatározott árucikkekben (nem gyermekápolási
Népegészségügyi Osztály
cikkekben, játékokban, hanem egyéb használati
cikkekben) való laborvizsgálattal egybekötött
ellenőrzése.
Az építőanyag kereskedések (tüzépek)
tevékenységének, valamint az általuk forgalmazott
Szentesi Járási Hivatal
építőanyag kereskedések
termékek megfelelőségének ellenőrzése, különös
Népegészségügyi Osztály kémiai biztonsági ellenőrzése
tekintettel a REACH (regisztráció, biztonsági
adatlap, korlátozás) és a CLP rendelet (címkézés,
csomagolás) szerinti kötelezettségekre.

előállító, importőr
(aki forgalomba
hozza a terméket),
forgalmazó

2021.06.01.2021.07.31.

2021.06.01.2021.07.31.

helyszíni ellenőrzés

REACH rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Építőanyag
kereskedések
(tüzépek)

2021.01. 01.2021.12.31.

2021.01. 01.2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

REACH és CLP rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

népegészségügy

biocid hatóanyagok
Szentesi Járási Hivatal
jóváhagyásához kapcsolódó
Népegészségügyi Osztály
ellenőrzési feladatok

közegészségügyi
A biocid termékek forgalmazásáról és
egységek,
felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet 89.
egészségügyi
cikk (1) bekezdésében meghatározott valamennyi
kártevőirtó
létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára
tevékenység
irányuló munkaprogramban értékelt hatóanyagokat keretében felhasznált
tartalmazó termékek ellenőrzése a hatóanyagok
termék ellenőrzése,
felvételi dátumához vagy a hatóanyagok
biocid terméket
jóváhagyásának megtagadásához kötött, az előző
gyártónál történő
termékek forgalmazására és felhasználására
termék ellenőrzése
vonatkozó türelmi idők lejártával, a mellékelt
(gyártó és gyártás
segédlet alapján.
ellenőrzésével
egybekötve)

2021.01. 01.2021.12.31.

2021.01. 01.2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

528/2012/EU rendelet 89. cikk
(1) bekezdés

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

21

népegészségügy

Szociális intézmények általános kémiai biztonsági
helyzetének felmérését is, így a jelen feladat
keretében a szociális intézményeknél (pl.
idősotthonok), valamint az egészségügyi ellátóknál
szociális intézmények,
(pl. kórházak) kerül sor a veszélyes besorolású
egészségügyi ellátók
Szentesi Járási Hivatal
anyagok és keverékek, különösen a biocid hatású
kockázatértékeléssel
szociális intézmények
Népegészségügyi Osztály
termékek tárolási, hozzáférhetőségi, felhasználási
egybekötött kémiai biztonsági
körülményeinek kockázatbecsléssel egybekötött
ellenőrzése
ellenőrzésére. A vizsgálat célja az érintett egységek
kémiai biztonsági állapotának ellenőrzése, a
kockázati szintek és pontok meghatározása, a vegyi
anyagokkal való helyes gyakorlat kialakítása.

2021.01. 01.2021.12.31.

2021.01. 01.2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

2001. évi XXV. Törvény

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

22

élelmiszerlánc
biztonság és
állategészségügy

Szentesi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi
Osztály

2021.01. 01.2021.12.31.

2021.01. 01.2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

2008. évi XLVI. tv. 2. § (2)
bek c) pont

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

18

népegészségügy

19

népegészségügy

20

REACH korlátozás
ellenőrzése: ftalátok
korlátozásának ellenőrzése
műanyag termékekben

pékségek ellenőrzése

élelmiszerláncbiztonsági szempontok
érvényesülésének vizsgálata

pékségek

Szervezeti egység: Népegészségügyi Főosztály

Ssz.

1

2

3

4

5

Ellenőrzött
szakterület
megnevezése

népegészségügy

népegészségügy

népegészségügy

népegészségügy

népegészségügy

Ellenőrzést végző kormányhivatali szervezeti
egység

Ellenőrzés tárgya

Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi
Osztály

Fekvőbeteg ellátó egészségügyi intézményekben
valamint a fogyatékosokat, pszichiátriai
betegeket, időseket, gyermekeket ellátó
bentlakásos otthonokban az egészségügyi
kártevők elleni védekezés átfogó ellenőrzése.

Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi
Osztály

Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi
Osztály

Ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat
rövid leírása

Fekvőbeteg ellátó egészségügyi
intézményekben valamint a fogyatékosokat,
pszichiátriai betegeket, időseket, gyermekeket
Fekvőbeteg ellátó egészségügyi
ellátó bentlakásos otthonokban az egészségügyi
intézményekben valamint a fogyatékosokat,
kártevők elleni védekezés átfogó ellenőrzése. A
pszichiátriai betegeket, időseket, gyermekeket
gondozó személyzet élősködő ízeltlábúakkal
ellátó bentlakásos otthonok
kapcsolatos tudásanyagának, felkészültségének
frissítése.

A fekvőbeteg intézményekben a
felületfertőtlenítés elvégzése

A fekvőbeteg intézményekben
felületfertőtlenítésre alkalmazott 2-propanol és
Na hipoklorit tartalmú fertőtlenítőszerek
felmérése email-es kérdőívben az intézmény
kórházhigiénés szolgálata, illetve intézményi
gyógyszertára segítségével. A beérkezett adatok
alapján az NNK Járványügyi és
Infekciókontroll Főosztálya fogja ellenőrizni,
hogy a Magyarországon ténylegesen
alkalmazott készítmények megfelelnek-e a
biocid termékek engedélyezésére vonatkozó
szabályoknak. Amennyiben hiányosságot
tapasztal, intézkedést fog kezdményezni.

A COVID-19 járvány elleni védekezés
keretében országosan előírt infekciókontroll
óvintézkedésekre vonatkozó gyakorlat és a
betegellátói tapasztalatok vizsgálata a
fekvőbeteg-ellátásban

Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatók
infekciókontroll gyakorlatának és
tapasztalatainak kérdőíves (helyszíni szemlét
nem igénylő) felmérése többek között az
egyéni védőeszközök, a kézhigiéné tárgyi
feltételei, a fertőzőbeteg-elkülönítési
lehetőségek, a fertőtlenítő takarítás, a felvételi
triázs, a betegcompliance és a SARS-CoV-2
irányú szűrővizsgálatok terén.

Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi
Osztály

A dokumentáció kötelezően vezetendő tartalmi
elemei a 60/2003.(X.20.) ESZCSM rendeletben
fekvőbeteg ellátásban a krónikus pszichiátriai-, meghatározásra kerültek a fekvőbeteg ellátást
a krónikus tüdőgyógyászati-, az ápolási
nyújtó egészségügyi intézményekben. Az
osztályokon az ápolási intézetekben illetve az
ellenőrzés célja, a fekvőbeteg ellátásban a
előző évben nem vizsgált neurológiai- és
krónikus pszichiátriai-, a krónikus
krónikus belgyógyászati osztályokon a
tüdőgyógyászati-, az ápolási osztályokon, az
gyógyszerelési tevékenység személyi, tárgyi, ápolási intézetekben, illetve az előző évben nem
szakmai-környezeti feltételeinek és a vezetett
vizsgált neurológiai- és krónikus
egészségügyi/ápolási dokumentációnak az
belgyógyászati osztályokon a gyógyszerelési
ellenőrzése
(2020-ról
tevékenység személyi, tárgyi, szakmaiáthozott feladat)
környezeti feltételeinek- és a gyógyszerelés
dokumentálásának a helyszíni vizsgálata teljes
körben.

Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi
Osztály

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.
21.) ESZCSM rendelet 3/A §-sa határozza meg
a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatónál dolgozó védőnő feladatát. A
kórházi védőnői feladatok egységes ellátásához
és szakmai felügyeletéhez kiadott szakmai
iránymutatás (iktatószám: 3911-2/2020/EÜIG)
6. sz. mellékletében meghatározott adatok
alapján vizsgálni a kórházi védőnői
tevékenységet 2021.01.01-2021.06.30.
időszakra vonatkozóan.

Kórházi védőnői tevékenység szakmai
felügyeleti vizsgálata

Ellenőrzés helyszíne

Népegészségügyi Főosztály

Népegészségügyi Főosztály

fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi
intézmény

Népegészségügyi Főosztály

Ellenőrzés módja (pl.
Ellenőrzéssel érintett,
Ellenőrzés tervezett
helyszíni ellenőrzés,
Ellenőrzés szempontrendszere Szakmai irányító minisztérium
vizsgált időszak ( -tól időpontja ( -tól -ig )
iratbekérés, szakrendszer, (pl. jogszabályhely megjelölése)
neve
ig )
stb. )

Megjegyzés a terv kapcsán

2021. évben végzendő kiemelt
munkatervi feladat - magyarázat

2021.03.01.2021.12.31.

2021.03.01.2021.12.31.

helyszíni ellenőrzés

A gondozó személyzet élősködő
ízeltlábúakkal kapcsolatos
tudásanyagának,
felkészültségének frissítése.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

2021.03.01.2021.12.31.

2021.03.01.2021.12.31.

adatgyüjtés

A fekvőbeteg intézményekben
felületfertőtlenítésre alkalmazott 2propanol és Na hipoklorit tartalmú
fertőtlenítőszerek felmérése emailes kérdőív segítségével.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

A 2020. évre megküldött kérdőív
alapján

adatgyüjtés

Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi
szolgáltatók
infekciókontroll gyakorlatának és
tapasztalatainak kérdőíves
(helyszíni szemlét nem igénylő)
felmérése többek között az
egyéni védőeszközök, a
kézhigiéné tárgyi feltételei, a
fertőzőbeteg-elkülönítési
lehetőségek, a fertőtlenítő
takarítás, a felvételi triázs, a
betegcompliance és a SARS-CoV2 irányú szűrővizsgálatok terén.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

2021. február 28-ig megküldésre
kerül az egységes kérdőív és
módszertan a kormányhivatalok
számára

helyszíni ellenőrzés

A dokumentáció kötelezően
vezetendő tartalmi elemei a
60/2003.(X.20.) ESZCSM
rendelet előírásainak
megfelelően,továbbá a
gyógyszerelési tevékenység
személyi, tárgyi, szakmaikörnyezeti feltételeinek- és a
gyógyszerelés dokumentálásának
a helyszíni vizsgálata teljes körben
a fekvőbeteg ellátást nyújtó
egészségügyi intézményekben.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

-

adatgyüjtés

A kórházi védőnői feladatok
egységes ellátásához és szakmai
felügyeletéhez kiadott szakmai
iránymutatás (iktatószám: 39112/2020/EÜIG) 6. sz.
mellékletében meghatározott
adatok alapján vizsgálni a kórházi
védőnői tevékenységet
2021.01.01-2021.06.30.
időszakra vonatkozóan

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szakmai iránymutatás az egységes
eljáráshoz

2021.03.01.2021.12.31.

2021.03.01.2021.12.31.

2021.01.01.2021.06.30.

2021.03.01.2021.12.31.

2021.03.01.2021.12.31.

2021.01.01.2021.06.30.

Állásfoglalás az ágyi poloska
elleni védekezéssel kapcsolatban
intézmények részére

Teljesítés
(teljesítve/részben
Megjegyzés a
teljesítve/nem
teljesítés kapcsán
teljesítve)

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Ssz.

Ellenőrzött
szakterület
megnevezése

Ellenőrzést végző kormányhivatali
szervezeti egység

Ellenőrzés tárgya

1

ingatlanügyi
hatósági feladat

Földhivatali Főosztály Hatósági és
Koordinációs Osztály

Szegedi Földhivatali
Osztály átfogó szakmai
ellenőrzése

2

ingatlanügyi
hatósági feladat

Földhivatali Főosztály Hatósági és
Koordinációs Osztály

Hódmezővásárhelyi
Földhivatali Osztály
átfogó szakmai
ellenőrzése

3

ingatlanügyi
hatósági feladat

Földhivatali Főosztály Hatósági és
Koordinációs Osztály

Csongrádi Földhivatali
Osztály célellenőrzése

4

ingatlanügyi
hatósági feladat

Földhivatali Főosztály Hatósági és
Koordinációs Osztály

Makói Földhivatali
Osztály célellenőrzése

5

földmérés és
térinformatika

Földhivatali Főosztály Hatósági és
Koordinációs Osztály

6

földmérés és
térinformatika

Földhivatali Főosztály Hatósági és
Koordinációs Osztály

Ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid
leírása
az ingatlan-nyilvántartási,
földügyi, földmérési eljárás
jogszabályi előírásainak
ellenőrzése a
tárgyidőszakban lefolytatott
eljárásokban
az ingatlan-nyilvántartási,
földügyi, földmérési eljárás
jogszabályi előírásainak
ellenőrzése a
tárgyidőszakban lefolytatott
eljárásokban

Ellenőrzés
helyszíne

Ellenőrzés módja (pl.
Ellenőrzéssel érintett,
Ellenőrzés tervezett
helyszíni ellenőrzés,
Ellenőrzés szempontrendszere
vizsgált időszak ( -tól időpontja ( -tól -ig )
iratbekérés, szakrendszer, (pl. jogszabályhely megjelölése)
ig )
stb. )

Szakmai irányító
minisztérium neve

Hatósági és
Koordinációs
Osztály

2021.01.01.2021.06.30.
folyamatos

2020. év

iratbekérés, szakrendszer
ellenőrzése

383/2016. (XII.2.) Korm.
Rendelet, ingatlanügyi hatóság
eljárásait érintő szakmai
jogszabályok

Miniszterelnökség

Hatósági és
Koordinációs
Osztály

2021.07.01.2021.12.31.
folyamatos

2020. év

iratbekérés, szakrendszer
ellenőrzése

383/2016 .(XII.2.) Korm.
Rendelet, ingatlanügyi hatóság
eljárásait érintő szakmai
jogszabályok

Miniszterelnökség

Iktatás, széljegyzés,
irattározás ellenőrzése

Hatósági és
Koordinációs
Osztály

2021.01.01.2021.06.30.
folyamatos

2020. év

iratbekérés, szakrendszer
ellenőrzése

Iktatás, széljegyzés,
irattározás ellenőrzése

Hatósági és
Koordinációs
Osztály

2021.07.01.2021.12.31.
folyamatos

2020. év

iratbekérés, szakrendszer
ellenőrzése

Földhivatali
térképi adatbázisok
DATR Térképkezelő
Főosztály minden
topológiai és adatszerkezeti
használatanak ellenőrzése
Földhivatali
szoftveres vizsgálata
Osztálya

2021.01.01.2021.12.31.
folyamatos

2021.01.01.2021.12.31. folyamatos

DATR térképi szakrendszet
beépített ellenőrzési
funkciói

földmérési pontosságú
Földhivatali Főosztály
Földhivatali
GNNS mérőeszközök
Földhivatali Osztályainak
Főosztály minden
használatának
GNNS használatának
Földhivatali
időintervalluma és hálózati
utóellenőrzése
Osztálya
RTK korrekciós jelek vétele

2021.01.01.2021.12.31.
folyamatos

www.gnssnet.hu
2021.01.01.szakrendszerből jogosultság
2021.12.31. folyamatos
alapján

383/2016. (XII.2.) Korm.
Rendelet, ingatlanügyi hatóság
eljárásait érintő szakmai
jogszabályok
383/2016. (XII.2.) Korm.
Rendelet, ingatlanügyi hatóság
eljárásait érintő szakmai
jogszabályok
383/2016. (XII.2.) Korm.
Rendelet, ingatlanügyi hatóság
eljárásait érintő szakmai
jogszabályok
383/2016. (XII.2.) Korm.
Rendelet, ingatlanügyi hatóság
eljárásait érintő szakmai
jogszabályok

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

Megjegyzés a terv kapcsán

Teljesítés
(teljesítve/részben
teljesítve/nem
teljesítve)

Megjegyzés a
teljesítés kapcsán

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Ellenőrzéssel érintett,
Ellenőrzés tervezett
vizsgált időszak ( -tól időpontja ( -tól -ig )
ig )

Ellenőrzés módja (pl.
helyszíni ellenőrzés,
iratbekérés,
szakrendszer, stb. )

Ssz.

Ellenőrzött
szakterület
megnevezése

Ellenőrzést végző kormányhivatali
szervezeti egység

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat
rövid leírása

Ellenőrzés helyszíne

1.

halgazdálkodás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

haltelepítések ellenőrzése

A telepítésre kerülő hal származásának, a
telepítés bejelentésének, a halgazdálkodási
tervben szereplő előírások vizsgálata.

halgazdálkodási vízterületek
illetékességi területén

2021.03-07. hó és
2021. 09-11. hó
között

A tervezett időpontban
végrehajtott ellenőrzés
napja szerint.

helyszini szemle,
adminsztratív ellenőrzés

2.

halgazdálkodás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

halpusztulások vizsgálata

Intézkedés, kötelezés a tetemek
elszállításáról, az ártalmatlanításról,
állományvédelmi intézkedések megtétele.

halgazdálkodási vízterületek
illetékességi területén

alkalomszerűen

A tervezett időpontban
végrehajtott ellenőrzés
napja szerint.

helyszini szemle,
adminsztratív ellenőrzés

3.

halgazdálkodás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

halgazdálkodási tervek
végrehajtásának ellenőzése

A halgazdálkodási tervben foglalt előírások
időszakonkénti összevetése a valós
intézkedésekkel.

halgazdálkodási vízterületek
illetékességi területén

negyedévente

A tervezett időpontban
végrehajtott ellenőrzés
napja, illetve az azt
megelőző 2 negyedév
állapota szerint.

helyszini szemle,
adminsztratív ellenőrzés

4.

halgazdálkodás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

halgazdálkodási vízterület
nyilvántartásba vétele

Kiterjedés felmérése, jelleg, állapot
megállapítása.

halgazdálkodási vízterületek
illetékességi területén

alkalomszerűen

A tervezett időpontban
végrehajtott ellenőrzés
napja szerint.

helyszini szemle,
adminsztratív ellenőrzés

5.

halgazdálkodás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

szakhatósági állásfoglalás kiadása
vízjogi engedélyezési eljárásban

Vízterület haznosítási módjának,
állapotának, más vízterülettel való
kapcsolatának vizsgálata.

halgazdálkodási vízterületek
illetékességi területén

alkalomszerűen

A szakhatósági
állásfoglalással érintett
időszak
vonatkozásában.

helyszini szemle,
adminsztratív ellenőrzés

6.

halgazdálkodás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

halászat- horgászat szabályainak
betartása

Jogosultság, jogszerüség vizsgálata.

halgazdálkodási vízterületek
illetékességi területén

közös ellenőrzések,
rendvédelmi
szervekkel, Állami
Halőri Szolgálattal,
jogosultak halászati
őreivel

A tervezett időpontban
végrehajtott ellenőrzés
napja szerint.

helyszini szemle,
adminsztratív ellenőrzés

7.

halgazdálkodás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

HHFNY/HNY program
működésének ellenőrzése

A horgászokat, halfogásokat, illetve a
halgazdálkodásra jogosultakat nyilvántartó
rendszer ellenőrzése.

online/adminisztratív

naponta/folyamatos

folyamatos

naponta/folyamatos

8.

halgazdálkodás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

hal-, haltermék forgalmazás
ellenőrzése

Tétel származásának, jogosultságok
ellenőrzése.

hal- haltermék forgalmazó
helyek illetékességi területén

húsvéti, karácsonyi
ünnepeket megelőző
időszak

a kiemelt ellenőrzések
végrehajtására
elrendelt időszakban

helyszini szemle,
adminsztratív ellenőrzés

9.

vadászati hatósági
feladat

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

vad élőhelyvédelme

Vadászatra jogosult által elvégzett
élőhelyvédelmi feladatok helyszíni
ellenőrzése, jelentett vadföldek megléte
kezelése, annak vadászati szempontból
megfelelő alkalmazása.

a vadgazdálkodásra jogosultak
vadászterületén

2021.03.012021.12.31.

tavaszi-nyári
vegetációs időszak

helyszíni szemle

10.

vadászati hatósági
feladat

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

vadgazdálkodási berendezések

Vadászatra jogosultak vadgazdálkodási
berendezéseinek számszerű megléte, azok
biztonságos üzemeltetése.

a vadgazdálkodásra jogosultak
vadászterületén

2021.01.012021.12.31

egész évben,
folyamatos

helyszíni szemle

11.

vadászati hatósági
feladat

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

egyéni és társas vadászatok
ellenőrzése,

Vadászatra jogosult egyéni és társas
vadászatának ellenőrzése, különös
tekinttettel a biztonsági és törvényi
előírásokra.

a vadgazdálkodásra jogosultak
vadászterületén

2021.01.012021.12.31

egész évben,
folyamatos

helyszíni szemle

12.

vadászati hatósági
feladat

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

vadállomány becsléstervben foglalt
hasznosítása

Vadászatra jogosult becsléstervben foglalt
hasznosítási számainak ellenőrzése.

a vadgazdálkodásra jogosultak
vadászterületén

2020.10.012021.02.28.

az év 4.
negyedévében, és a
következő naptári év
első két hónapjában

13.

vadászati hatósági
feladat

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

élőnyúl befogásra engedélyt kapott
vadászatra jogosultak ellenőrzése

Élőnyúl befogásra engedélyt kapott
vadászatra jogosultak befogási
stratégiájának ellenőrzése a tervezett és
megvalósult számok tekintetében.

élőnyúl befogásra engedélyt
kapott vadászatra jogosultak
vadászterületén

2021.01.012022.02.28.

14.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

szántóföldi ellenőrzés

A étkezési-díszítő-ipari mák termesztésére
vonatkozó jogszabályi előírások
betartásának ellenőrzése.

Makó

15.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

szántóföldi ellenőrzés

A étkezési-díszítő-ipari mák termesztésére
vonatkozó jogszabályi előírások
betartásának ellenőrzése.

16.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

szántóföldi ellenőrzés

17.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

18.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

Ellenőrzés szempontrendszere
(pl. jogszabályhely megjelölése)
A halgazdálkodásról és a hal
védelméről szóló 2013. évi CII.
törvény 52. § (1)-(4) bekezdése,
az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény
133/2013. (XII.29.) VM rendelet
a halgazdálkodás és a halvédelem
egyes szabályainak
megállapításáról, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény
A halgazdálkodásról és a hal
védelméről szóló 2013. évi CII.
törvény 49. §, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény
A halgazdálkodásról és a hal
védelméről szóló 2013. évi CII.
törvény 34. §, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény
223/2014. (IX. 04.) Korm.
rendelet 13. § , az általános
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény
A halgazdálkodásról és a hal
védelméről szóló 2013. évi CII.
törvény 45. §, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény
A halgazdálkodásról és a hal
védelméről szóló 2013. évi CII.
törvény 42. §, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény
A halgazdálkodásról és a hal
védelméről szóló 2013. évi CII.
törvény 65. §, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény
1996. évi LV. törvény; 79/2004.
(V. 4.) FVM rendelet, az
általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény
1996.évi LV. tv.; 79/2004. (V. 4.)
FVM rendelet, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Szakmai irányító minisztérium
neve

Megjegyzés a terv kapcsán

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

komplex ellenőrzés keretében is
elvégezhető

Agrárminisztérium

komplex ellenőrzés keretében is
elvégezhető

1996. évi LV. törvény.; 79/2004.
(V.4.) FVM rendelet, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Agrárminisztérium

komplex ellenőrzés keretében is
elvégezhető

adatbekérés,
adminisztratív

1996. évi LV. törvény.; 79/2004.
(V.4.) FVM rendelet, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Agrárminisztérium

komplex ellenőrzés keretében is
elvégezhető

2021.01.012021.02.28.és
2021.11.012022.02.28.

helyszíni szemle

1996. évi LV. törvény; 79/2004.
(V.4.) FVM rendelet, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Agrárminisztérium

komplex ellenőrzés keretében is
elvégezhető

2021.05.152021.07.15.

2021.05.152021.07.15

helyszíni, adminisztratív

Agrárminisztérium

a fenológiai állapot és a mák
virágzása időpontja függvényében
a dátum változhat

Földeák

2021.06.12

2021.05.152021.06.30.

helyszíni, adminisztratív

Agrárminisztérium

a fenológiai állapot és a mák
virágzása időpontja függvényében
a dátum változhat

A étkezési-díszítő-ipari mák termesztésére
vonatkozó jogszabályi előírások
betartásának ellenőrzése.

Pitvaros

2021.05.20

2021.05.152021.06.30.

helyszíni, adminisztratív

Agrárminisztérium

a fenológiai állapot és a mák
virágzása időpontja függvényében
a dátum változhat

szántóföldi ellenőrzés

A étkezési-díszítő-ipari mák termesztésére
vonatkozó jogszabályi előírások
betartásának ellenőrzése.

Csanádalberti

2021.05.20

2021.05.152021.06.30.

helyszíni, adminisztratív

Agrárminisztérium

a fenológiai állapot és a mák
virágzása időpontja függvényében
a dátum változhat

szántóföldi ellenőrzés

A étkezési-díszítő-ipari mák termesztésére
vonatkozó jogszabályi előírások
betartásának ellenőrzése.

Csanádpalota

2021.06.12

2021.05.152021.06.30.

helyszíni, adminisztratív

Agrárminisztérium

a fenológiai állapot és a mák
virágzása időpontja függvényében
a dátum változhat

162/2003. (X.16.) Korm.
rendelet, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény
162/2003. (X.16.) Korm.
rendelet, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény
162/2003. (X.16.) Korm.
rendelet, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény
162/2003. (X.16.) Korm.
rendelet, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. Törvény
162/2003. (X.16.) Korm.
rendelet, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény

Teljesítés
(teljesítve/részben
Megjegyzés a
teljesítve/nem
teljesítés kapcsán
teljesítve)

19.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

szántóföldi ellenőrzés

A étkezési-díszítő-ipari mák termesztésére
vonatkozó jogszabályi előírások
betartásának ellenőrzése.

Székkutas

2021.05.27

20.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

szántóföldi ellenőrzés

A étkezési-díszítő-ipari mák termesztésére
vonatkozó jogszabályi előírások
betartásának ellenőrzése.

Hódmezővásárhely

2021.05.152021.07.15.

21.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

szántóföldi ellenőrzés

A étkezési-díszítő-ipari mák termesztésére
vonatkozó jogszabályi előírások
betartásának ellenőrzése.

Szeged, Röszke

2021.05.152021.07.15.

22.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

szántóföldi ellenőrzés

A étkezési-díszítő-ipari mák termesztésére
vonatkozó jogszabályi előírások
betartásának ellenőrzése.

Árpádhalom

2021.05.152021.07.15

23.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

agrárkár-bejelentés kezelése

A 27/2014. (XI.25.) FM rendelet alapján
benyújtott kárbejelentés helyszíni vizsgálata

Csongrád-Csanád megyében
kárbejelentéssel érintett mg.-i
területek

2020.12.012021.10.31.

24.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

kárenyhítési kérelem

A 27/2014. (XI.25.) FM rendelet alapján
benyújtott kárbejelentésre hozott hatósági
döntés alapján a mezőgazdasági kultúrát
érintő hozamérték csökkenés ellenőrzése.

adminisztratív

2020.12.042021.01.15.

25.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

vis maior esemény megállapítása

Vis maior esemény megállapítása 94/2015.
(XII. 23.) FM rendelet
alapján.

Csongrád-Csanád megyében
bejelentéssel érintett mg.-i
területek

2021.01.012021.12.31.

26.

földművelésügyi
igazgatás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

telepítés megtörténte, termőre
fordulás

A gyümölcs ültetvény telepítését
engedélyező határozatban engedélyezettek
megváltoztatása (kivágás, fajtaváltás, stb)
csak bejelentési kötelezettséggel végezhető.

Csongrád-Csanád megyében
bejelentéssel érintett
ültetvények területén

2021.01.012021.12.31.

27.

egyéb igazgatás

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály

zöldség-gyümölcs forgalmazás
ellenőrzése
növényegészségügyi és
növényvédelmi ellenőrzés

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

méh betegségek felderítése céljából
elvégzett monitoring és ellenőrző
vizsgálatok

28.

egyéb igazgatás

29.

állatvédelem

Zöldség-Gyümölcs forgalmazás ellenőrzése.
Növényegészségügyi és növényvédelmi
ellenőrzés.

Méhek tartási helyén végzett ellenőrző
vizsgálat.

Csongrád-Csanád megye
illetékességi területén
Csongrád-Csanád megye
illetékességi területén

Méhek tartási helyén.

2021.01.012021.12.31.
2021.01.012021.12.31.
Monitoring: 2021.07.
01- 2021.09.30.
között; Országhatár
menti monitoring:
2021. 03.012021.10.30. között
kéthavonta;
Vándoroltatás előtti
ellenőrző vizsgálat.

162/2003. (X.16.) Korm.
rendelet, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény
162/2003. (X.16.) Korm.
2021.05.15rendelet, az általános
helyszíni, adminisztratív
2021.07.15
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény
162/2003. (X.16.) Korm.
2021.05.15rendelet, az általános
helyszíni, adminisztratív
2021.07.15
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény
162/2003. (X.16.) Korm.
2021.05.15rendelet, az általános
helyszíni, adminisztratív
2021.07.15
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény
27/2014. (XI.25.) FM rendelet, az
a kár
helyszíni,
általános közigazgatási
bekövetkezésének
adminisztratív/szakrendsze
rendtartásról szóló 2016. évi CL.
időpontja
r
törvény
27/2014. (XI.25.) FM rendelet, az
MÁK által átadott
adminisztratív/szakrendsze
általános közigazgatási
elektronikus kérelmek
r
rendtartásról szóló 2016. évi CL.
átadását követően
törvény
2011. évi CLXVIII. törvény,
a vis maior
helyszíni,
94/2015. (XII. 23.) FM rendelet
eseménnyel érintett adminisztratív/szakrendsze
alapján, az általános
időszak
r
közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény
2007. évi CXXIX törvény, az
a bejelentés időpontját
általános közigazgatási
követően 8 napon
helyszíni
rendtartásról szóló 2016. évi CL.
belül
törvény
2021.01.01helyszíni ellenőrzés,
543/2011/EK, 625/2017/EK
2021.12.31.
iratbekérés
2021.01.01helyszíni ellenőrzés,
2031/2016/EK, 625/2017/EK
2021.12.31.
iratbekérés
2021.05.152021.06.30.

2021.01.012021.12.31.

helyszíni, adminisztratív

Helyszíni ellenőrzés

Agrárminisztérium

a fenológiai állapot és a mák
virágzása időpontja függvényében
a dátum változhat

Agrárminisztérium

a fenológiai állapot és a mák
virágzása időpontja függvényében
a dátum változhat

Agrárminisztérium

a fenológiai állapot és a mák
virágzása időpontja függvényében
a dátum változhat

Agrárminisztérium

a fenológiai állapot és a mák
virágzása időpontja függvényében
a dátum változhat

Agrárminisztérium

nem tervezhető db szám (2019.
év 1550 db, 2020. év 1.600 felett)

Agrárminisztérium

nem tervezhető db szám ( 2019.
év tervezett 800)

Agrárminisztérium

nem tervezhető (kb 30 db)

Agrárminisztérium

nem tervezhető (kb 80db). Az
agrárkár bejelentéssel érintett
területek szemlézésével együtt
végrehajtható.

Agrárminisztérium
Agrárminisztérium

a méhállományok védelméről és a
Egyéni szerződés alapján a
mézelő méhek egyes
kormányhivatal megbízásából a
betegségeinek megelőzéséről és
méhegészségügyi felelősök
leküzdéséről szóló 70/2003.
végzik.
(VI.27.) FVM rendelet 7. §

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatl Jogi és Hatósági Főosztály
Ellenőrzés tervezett időpontja
( -tól -ig )

Ellenőrzéssel
érintett, vizsgált
időszak ( -tól -ig )

Ellenőrzés módja (pl.
helyszíni ellenőrzés,
iratbekérés,
szakrendszer, stb. )

Ssz.

Ellenőrzött szakterület
megnevezése

Ellenőrzést végző kormányhivatali
szervezeti egység

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat
rövid leírása

Ellenőrzés helyszíne

1

anyakönyvezéssel
kapcsolatos feladatok

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal

2021. I. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

2

anyakönyvezéssel
kapcsolatos feladatok

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Domaszéki Polgármesteri
Hivatal

2021. I. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

3

anyakönyvezéssel
kapcsolatos feladatok

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Algyői Polgármesteri Hivatal

2021. I. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

4

anyakönyvezéssel
kapcsolatos feladatok

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Eperjes Község Polgármesteri
Hivatal

2021. I. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

5

anyakönyvezéssel
kapcsolatos feladatok

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Fábiánsebestyén Község
Polgármesteri Hivatal

2021. I. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

6

anyakönyvezéssel
kapcsolatos feladatok

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Csengelei Közös Önkormányzati
Hivatal (Csengele és Pusztaszer
települések)

2021. II. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

7

anyakönyvezéssel
kapcsolatos feladatok

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Makói Polgármesteri Hivatal

2021. II. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

8

anyakönyvezéssel
kapcsolatos feladatok

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Ruzsai Közös Önkormányzati
Hivatal (Ruzsa, Öttömös és
Pusztamérges települések)

2021. II. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

9

adóigazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

ágazati jogszabályok betartásának
ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal

2021. I. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

10

adóigazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

ágazati jogszabályok betartásának
ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Domaszéki Polgármesteri
Hivatal

2021. I. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

11

adóigazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

ágazati jogszabályok betartásának
ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Algyői Polgármesteri Hivatal

2021. I. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

12

adóigazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

ágazati jogszabályok betartásának
ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Eperjes Község Polgármesteri
Hivatal

2021. I. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzés szempontrendszere (pl. jogszabályhely
megjelölése)
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, az
anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és
kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges
képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet
és az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes
szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, az
anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és
kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges
képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet
és az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes
szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, az
anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és
kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges
képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet
és az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes
szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, az
anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és
kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges
képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet
és az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes
szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, az
anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és
kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges
képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet
és az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes
szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, az
anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és
kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges
képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet
és az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes
szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, az
anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és
kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges
képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet
és az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes
szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, az
anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és
kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges
képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet
és az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes
szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. CLI. törvény,
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
szóló 2017. évi CLIII. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.
(XII. 28.) Korm. rendelet
az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. CLI. törvény,
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
szóló 2017. évi CLIII. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.
(XII. 28.) Korm. rendelet
az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. CLI. törvény,
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
szóló 2017. évi CLIII. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.
(XII. 28.) Korm. rendelet
az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. CLI. törvény,
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
szóló 2017. évi CLIII. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.
(XII. 28.) Korm. rendelet

Szakmai irányító
minisztérium neve

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

Pénzügyminisztérium

Pénzügyminisztérium

Pénzügyminisztérium

Pénzügyminisztérium

Megjegyzés a terv kapcsán

Teljesítés
(teljesítve/részben
teljesítve/nem
teljesítve)

Megjegyzés a
teljesítés
kapcsán

13

adóigazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

ágazati jogszabályok betartásának
ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

14

adóigazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

ágazati jogszabályok betartásának
ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Csengelei Közös Önkormányzati
Hivatal (Csengele és Pusztaszer
települések)

2021. II. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

15

adóigazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

ágazati jogszabályok betartásának
ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Makói Polgármesteri Hivatal

2021. II. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

16

adóigazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

ágazati jogszabályok betartásának
ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Ruzsai Közös Önkormányzati
Hivatal (Ruzsa, Öttömös és
Pusztamérges települések)

2021. II. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

17

18

19

20

21

22

kereskedelmi igazgatás

kereskedelmi igazgatás

kereskedelmi igazgatás

kereskedelmi igazgatás

kereskedelmi igazgatás

kereskedelmi igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Fábiánsebestyén Község
Polgármesteri Hivatal

2021. I. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal

Domaszéki Polgármesteri
Hivatal

Algyői Polgármesteri Hivatal

Eperjes Község Polgármesteri
Hivatal

Fábiánsebestyén Község
Polgármesteri Hivatal

Csengelei Közös Önkormányzati
Hivatal (Csengele és Pusztaszer
települések)

2021. I. félév

2021. I. félév

2021. I. félév

2021. I. félév

2021. I. félév

2021. II. félév

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. CLI. törvény,
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
szóló 2017. évi CLIII. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.
(XII. 28.) Korm. rendelet
az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. CLI. törvény,
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
szóló 2017. évi CLIII. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.
(XII. 28.) Korm. rendelet
az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. CLI. törvény,
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
szóló 2017. évi CLIII. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.
(XII. 28.) Korm. rendelet
az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. CLI. törvény,
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
szóló 2017. évi CLIII. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.
(XII. 28.) Korm. rendelet

Pénzügyminisztérium

Pénzügyminisztérium

Pénzügyminisztérium

Pénzügyminisztérium

helyszíni ellenőrzés

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a szolgáltatási tevékenység
Innovációs és Technológiai
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
Minisztérium
2009. évi LXXVI. törvény, a vásárokról, a piacokról, és a
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
és a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

helyszíni ellenőrzés

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a szolgáltatási tevékenység
Innovációs és Technológiai
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
Minisztérium
2009. évi LXXVI. törvény, a vásárokról, a piacokról, és a
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
és a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

helyszíni ellenőrzés

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a szolgáltatási tevékenység
Innovációs és Technológiai
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
Minisztérium
2009. évi LXXVI. törvény, a vásárokról, a piacokról, és a
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
és a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

helyszíni ellenőrzés

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a szolgáltatási tevékenység
Innovációs és Technológiai
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
Minisztérium
2009. évi LXXVI. törvény, a vásárokról, a piacokról, és a
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
és a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

helyszíni ellenőrzés

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a szolgáltatási tevékenység
Innovációs és Technológiai
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
Minisztérium
2009. évi LXXVI. törvény, a vásárokról, a piacokról, és a
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
és a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

helyszíni ellenőrzés

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a szolgáltatási tevékenység
Innovációs és Technológiai
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
Minisztérium
2009. évi LXXVI. törvény, a vásárokról, a piacokról, és a
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
és a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

23

kereskedelmi igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Makói Polgármesteri Hivatal

2021. II. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a szolgáltatási tevékenység
Innovációs és Technológiai
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
Minisztérium
2009. évi LXXVI. törvény, a vásárokról, a piacokról, és a
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
és a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a szolgáltatási tevékenység
Innovációs és Technológiai
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
Minisztérium
2009. évi LXXVI. törvény, a vásárokról, a piacokról, és a
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
és a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

24

kereskedelmi igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Ruzsai Közös Önkormányzati
Hivatal (Ruzsa, Öttömös és
Pusztamérges települések)

2021. II. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

25

egyéb igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal

2021. I. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

26

egyéb igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Domaszéki Polgármesteri
Hivatal

2021. I. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

27

egyéb igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Algyői Polgármesteri Hivatal

2021. I. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

28

egyéb igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Eperjes Község Polgármesteri
Hivatal

2021. I. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

29

egyéb igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Fábiánsebestyén Község
Polgármesteri Hivatal

2021. I. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

30

egyéb igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Csengelei Közös Önkormányzati
Hivatal (Csengele és Pusztaszer
települések)

2021. II. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

31

egyéb igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Makói Polgármesteri Hivatal

2021. II. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

32

egyéb igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

Ruzsai Közös Önkormányzati
Hivatal (Ruzsa, Öttömös és
Pusztamérges települések

2021. II. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

33

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

4 School Iskolafenntartó Nonprofit
Kft., mint nem állami köznevelési
intézményfenntartó törvényességi
ellenőrzése

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. jan. 2.-máj. 30.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

34

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Magyarországi Evangélikus Egyház,
mint nem állami köznevelési
intézményfenntartó törvényességi
ellenőrzése

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. jan. 2.-máj. 30.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

35

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Árpád-házi Szent Margitról nevezett
Szent Domonkos Rendi Nővérek
Apostoli Kongregációja, mintnem
állami köznevelési intézményfenntartó
törvényességi ellenőrzése

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. jan. 2.-máj. 30.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

36

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi
Személy, mint nem állami köznevelési
intézményfenntartó törvényességi
ellenőrzése

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. jan. 2.-máj. 30.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

37

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Classic Oktatási és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság, mint nem állami köznevelési
intézményfenntartó törvényességi
ellenőrzése

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. jan. 2.-máj. 30.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

38

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Diana Vadász - Felnőttképző
Alapítvány, mint nem állami
köznevelési intézményfenntartó
törvényességi ellenőrzése

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. jan. 2.-máj. 30.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.
Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.
Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.
Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.
Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.
Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény és a telepengedély, illetve a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.)
Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény és a telepengedély, illetve a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.)
Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény és a telepengedély, illetve a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.)
Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény és a telepengedély, illetve a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.)
Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény és a telepengedély, illetve a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.)
Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény és a telepengedély, illetve a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.)
Korm.
rendelet szóló 2016. évi CL.
az általános közigazgatási
rendtartásról
törvény és a telepengedély, illetve a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.)
Korm.
rendelet szóló 2016. évi CL.
az általános közigazgatási
rendtartásról
törvény és a telepengedély, illetve a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.)
Korm. rendelet

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

39

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Hódmezővásárhely-Ótemplomi
Református Egyházközség, mint nem
állami köznevelési intézményfenntartó
törvényességi ellenőrzése

40

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Humán-Pszicho 2002 Oktató és
Szolgáltató Nonprofit Kft., mint nem
állami köznevelési intézményfenntartó
törvényességi ellenőrzése

41

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Kollázs Művészetoktatási Alapítvány,
mint nem állami köznevelési
intézményfenntartó törvényességi
ellenőrzése

42

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Lieto Alapfokú Művészetoktatási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság, mint nem állami köznevelési
intézményfenntartó törvényességi
ellenőrzése

43

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Magyar Bencés Kongregáció
Pannonhalmi Főapátság, mint nem
állami köznevelési intézményfenntartó
törvényességi ellenőrzése

44

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Magyar Pünkösdi Egyház , mint nem
állami köznevelési intézményfenntartó
törvényességi ellenőrzése

45

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség, mint nem állami
köznevelési intézményfenntartó
törvényességi ellenőrzése

46

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Második Esély Kiemelkedően
Közhasznú Magánalapítvány, mint
nem állami köznevelési
intézményfenntartó törvényességi
ellenőrzése

47

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Kalocsai Krisztina Alapítvány, mint
nem állami köznevelési
intézményfenntartó törvényességi
ellenőrzése

48

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Szeged Kálvin Téri Református
Egyházközség, mint nem állami
köznevelési intézményfenntartó
törvényességi ellenőrzése

49

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Szeged Táncegyüttes Alapítvány, mint
nem állami köznevelési
intézményfenntartó törvényességi
ellenőrzése

50

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Szeged-Csanádi Egyházmegye
(SZEGEKIF), mint nem állami
köznevelési intézményfenntartó
törvényességi ellenőrzése

51

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Szentes Nagytemplomi Református
Egyházközség, mint nem állami
köznevelési intézményfenntartó
törvényességi ellenőrzése

52

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Sziltop Oktatási Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság, mint
nem állami köznevelési
intézményfenntartó törvényességi
ellenőrzése

53

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Tisza-Maros Pedagógiai Egyesület,
mint nem állami köznevelési
intézményfenntartó törvényességi
ellenőrzése

54

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

GEMMA ISKOLA Egészségügyi
Rehabilitációs Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság , mint nem állami
köznevelési intézményfenntartó
törvényességi ellenőrzése

55

oktatási igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.
Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.
Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.
Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.
Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.
Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.
Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.
Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.
Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.
Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.
Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.
Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.
Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.
Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.
Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. jan. 2.-máj. 30.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. jan. 2.-máj. 30.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. jan. 2.-máj. 30.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. jan. 2.-máj. 30.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. jan. 2.-máj. 30.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. szept. 1.- dec.31.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. szept. 1.- dec.31.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. szept. 1.- dec.31.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. szept. 1.- dec.31.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. szept. 1.- dec.31.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. szept. 1.- dec.31.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. szept. 1.- dec.31.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. szept. 1.- dec.31.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. szept. 1.- dec.31.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. szept. 1.- dec.31.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. szept. 1.- dec.31.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szerb Országos Önkormányzat, mint
nem állami köznevelési
intézményfenntartó törvényességi
ellenőrzése

Annak ellenőrzése, hogy a fenntartó a
nevelési-oktatási intézményt az alapító
okiratban és a működéshez szükséges
engedélyben meghatározottak szerint
működteti-e.

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztály

2021. szept. 1.- dec.31.

2018/2019.,
2019/2020. tanévek

iratbekérés,
dokumentumelemzés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2)-(4) bek.,
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Szentesi Járási
Hivatala

2021. I. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Mórahalmi
Járási Hivatala

2021. II. félév

2020. év

helyszíni ellenőrzés

56

közlekedési igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

57

közlekedési igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény,
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény,
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Belügyminisztérium

Belügyminisztérium

58

59

személyi adat-és
lakcímnyilvántartás

személyi adat-és
lakcímnyilvántartás

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági és
Perképviseleti Osztály

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

az Ákr. és a kapcsolódó ágazati
jogszabályok ellenőrzése

Jogi és Hatósági Főosztály Szociális és
60gyermekvédelem és gyámügy
Gyámügyi Osztály

járási hivatalok gyermekvédelmi és
gyámügyi hatósági tevékenységének
felügyeleti ellenőrzése

Jogi és Hatósági Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály

járási hivatalok gyermekvédelmi és
gyámügyi hatósági tevékenységének
felügyeleti ellenőrzése

61gyermekvédelem és gyámügy

62

szociális igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály

járási hivatalok szociális hatósági
tevékenységének felügyeleti
ellenőrzése

63

szociális igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály

járási hivatalok szociális hatósági
tevékenységének felügyeleti
ellenőrzése

64

szociális igazgatás

Jogi és Hatósági Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály

járási hivatalok szociális hatósági
tevékenységének felügyeleti
ellenőrzése

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

szúrópróbaszerű ellenőrzés a
szakterülethez tartózó ügytípusok
vonatkozásában

a kormányhivatal felügyeleti ellenőrzés
keretében ellenőrzi a gyermekek ideiglenes
hatályú elhelyezésének felülvizsgálatával
összefüggő gyámhatósági gyakorlatot
különös tekintettel a kapcsolattartás
szabályozásával, a gyermek törvényes
képviseletével és általános védelmi
intézkedéssel összefüggő szabályok
betartására
a kormányhivatal felügyeleti ellenőrzés
keretében ellenőrzi a kiskorú, valamint a
cselekvőképességet érintő gondnokság alá
helyezett személy vagyoni ügyeivel, a
számadási kötelezettség teljesítésével
összefüggő gyámhatósági eljárások
gyakorlatát
a kormányhivatal felügyeleti ellenőrzés
keretében ellenőrzi a gyermekek
otthongondozási díjára vonatkozó
szabályozás érvényesülésének vizsgálata,
különös tekintettel a felülvizsgálatok teljes
körű lefolytatásának ellenőrzése
a kormányhivatal felügyeleti ellenőrzés
keretében ellenőrzi a veszélyhelyzet ideje
alatt esedékessé vált felülvizsgálatok
veszélyhelyzet megszűnését követő
lefolytatását
a kormányhivatal felügyeleti ellenőrzés
keretében ellenőrzi a veszélyhelyzet alatt
helyszíni szakértői vizsgálat nélkül
megállapított ápolási díj és gyermekek
otthongondozási díja tekintetében a
veszélyhelyzet megszűnését követően az
ellátásra való jogosultságok felülvizsgálata
teljes körű megtörténtét

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Szentesi Járási
Hivatala

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Mórahalmi
Járási Hivatala

Csongrád, Hódmezővásárhely,
Kistelek, Makó, Mórahalom,
Szeged, Szentes

2021. I. félév

2021. II. félév

2020. év

2020. év

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény,
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény, a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet és a
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm.
rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény,
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény, a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet és a
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm.
rendelet

Belügyminisztérium

Belügyminisztérium

országos ellenőrzési terv által meghatározott szempontrendszer

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

országos ellenőrzési terv
által meghatározott
célvizsgálat
(adatszolgáltatás, beszámoló
megküldésének határideje
2021. szeptember 30.)

adatszolgáltatás,
beszámoló

országos ellenőrzési terv által meghatározott szempontrendszer

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

országos ellenőrzési terv
által meghatározott
célvizsgálat
(adatszolgáltatás, beszámoló
megküldésének határideje
2021. október 31.)

2019. január 1. 2020. december 31.

adatkérés, iratanyag
szúrópróbaszerű
vizsgálata, szükség
esetén helyszíni
ellenőrzés

országos ellenőrzési terv által meghatározott szempontrendszer

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

2021. április hónap

2020. március 11. –
2020. augusztus 31.

adatkérés, iratanyag
szúrópróbaszerű
vizsgálata, szükség
esetén helyszíni
ellenőrzés

országos ellenőrzési terv által meghatározott szempontrendszer

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

2021. május hónap

2020. március 11. –
2020. augusztus 31.

adatkérés, iratanyag
vizsgálata, szükség
esetén helyszíni
ellenőrzés

országos ellenőrzési terv által meghatározott szempontrendszer

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

2021. július – augusztus

2020. január 1. –
2020. december 31.

adatszolgáltatás,
beszámoló

Csongrád, Hódmezővásárhely,
Kistelek, Makó, Mórahalom,
Szeged, Szentes

2021. augusztus – szeptember

2020. január 1. –
2020. december 31.

Csongrád, Hódmezővásárhely,
Kistelek, Makó, Mórahalom,
Szeged, Szentes

2021. február – március

Csongrád, Hódmezővásárhely,
Kistelek, Makó, Mórahalom,
Szeged, Szentes

Csongrád, Hódmezővásárhely,
Kistelek, Makó, Mórahalom,
Szeged, Szentes

országos ellenőrzési terv
által meghatározott
célvizsgálat
(adatszolgáltatás, beszámoló
megküldésének határideje
2021. július 31.)
országos ellenőrzési terv
által meghatározott
célvizsgálat
(adatszolgáltatás, beszámoló
megküldésének határideje
2021. július 31.)
országos ellenőrzési terv
által meghatározott
célvizsgálat
(adatszolgáltatás, beszámoló
megküldésének határideje
2021. július 31.)

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Ellenőrzés módja (pl.
Ellenőrzéssel érintett,
Ellenőrzés tervezett
helyszíni ellenőrzés,
vizsgált időszak ( -tól időpontja ( -tól -ig )
iratbekérés, szakrendszer,
ig )
stb. )

Ssz.

Ellenőrzött
szakterület
megnevezése

Ellenőrzést végző kormányhivatali szervezeti egység

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat
rövid leírása

Ellenőrzés
helyszíne

1

élelmiszerlánc
biztonság és
állategészségügy

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

méhegészségügyi vizsgálatok

A méhcsaládok egészségügyi vizsgálata,
méhészetek számának összeírása.

méhtartók

2

oktatási igazgatás

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Hatósági, Szociális és
Gyámügyi Osztály

tankötelezettség teljesítésének ellenőrzése

Járás területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel
rendelkező tanköteles gyermekek tanulói
jogviszonyának teljesítése.

Hódmezővásárhely
2021. január 1. - 2021. 2021. január 1-jétől
járás illetékességi
december 31.
2021. december 31-ig
területe

3

oktatási igazgatás

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Hatósági, Szociális és
Gyámügyi Osztály

óvodai kötelezettség teljesítése

Járás területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel
rendelkező tanköteles gyermekek tanulói
jogviszonyának teljesítése

Hódmezővásárhely
2021. január 1. - 2021. 2021. január 1.-től
járás illetékességi
december 31.
2021. december 31-ig
területe

Hódmezővásárhely
2021. január 1. - 2021. 2021. január 1-jétől
járás illetékességi
december 31.
2021. december 31-ig
területe

iratbemutatás,
adatszolgáltatás,
nyilvántartáson alapuló
ellenőrzés

temetők

2021. január 1. - 2021. 2021. január 1-jétől
december 31.
2021. december 31-ig

helyszíni ellenőrzés,
iratbemutatás, hatósági
nyilvántartáson alapuló
ellenőrzés

működő kijelölt
egységek

2021. január 1. - 2021. 2021. január 1. - 2021.
december 31.
december 31.

helyszíni ellenőrzés

4

egyéb igazgatás

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Hatósági, Szociális és
Gyámügyi Osztály

üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységet folytatók

Jogszabályban előírt kötelezettségek
teljesítésének ellenőrzése.

5

egyéb igazgatás

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Hatósági, Szociális és
Gyámügyi Osztály

temetők, temető üzemeltetők, temetkezési szolgáltatók

Jogszabályban előírt kötelezettségek
teljesítésének ellenőrzése.

6

népegészségügy

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
a járási járóbeteg szakrendelőben (azaz nem kórházakhoz integrált
60/2003 (X.20.) ESZCSM rendeletben előírt
rendelőben) a kardiológiai-, a sebészeti-, és az urológiai egységekben
minimum feltételek ellenőrzése a kardiológiai-, a
a személyi, tárgyi, szakmai környezeti feltételek és a dokumentáció
sebészeti-, és az urológiai egységekben. A
ellenőrzése helyszíni vizsgálat alapján, a kijelölt egységekben
szakdolgozók tevékenységének vizsgálata és
annak dokumentálása.

az ellenőrzési
időszakokban
folyamatos

2021. tavasz és ősz

helyszíni ellenőrzés

iratbemutatás,
adatszolgáltatás,
nyilvántartáson alapuló
ellenőrzés
iratbemutatás,
adatszolgáltatás,
nyilvántartáson alapuló
ellenőrzés

Ellenőrzés szempontrendszere (pl.
jogszabályhely megjelölése)

Szakmai irányító minisztérium
neve

Megjegyzés a terv kapcsán

méhcsaládok helyszíni ellenőrzése

Agrárminisztérium

bejelentés-köteles fert.b. hatósági
megállapítása esetén az elrendelt
védőkörzetben állományfelmérés
és átvizsgálás is

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 45. § (8) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 45. § (8) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

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

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény

Miniszternökség

Miniszternökség

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Teljesítés
(teljesítve/részben
Megjegyzés a
teljesítve/nem
teljesítés kapcsán
teljesítve)

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala

Ssz.

1

Ellenőrzött
szakterület
megnevezése

Ellenőrzést végző kormányhivatali szervezeti egység

Ellenőrzés
tárgya

Ellenőrzés
tárgyához
kapcsolódó
feladat rövid
leírása

Ellenőrzés
helyszíne

Ellenőrzés módja (pl.
Ellenőrzéssel érintett,
Ellenőrzés tervezett
helyszíni ellenőrzés, Ellenőrzés szempontrendszere
vizsgált időszak ( -tól időpontja ( -tól -ig )
iratbekérés,
(pl. jogszabályhely megjelölése)
ig )
szakrendszer, stb. )

A járás
területén
lakóhellyel,
óvodai
tartózkodási
foglalkozáso
hellyel
járási hivatal
n való
2021. február 1- 2021.
2020. január 1-től
oktatási igazgatás Mórahalmi Járási Hivatal Hatósági, Szociális és Gyámügyi Osztály
rendelkező illetékességi
részvétel
november 30.
2020. december 31-ig
óvodaköteles
területe
teljesítésének
gyermek
ellenőrzése
óvodába járás
teljesítésének
ellenőrzése.

adatszolgáltatás,
iratbemutatás

A nemzeti köznevelésrőlszóló
2011. évi CXC. törvény 8. § (2)
bek.

Szakmai irányító
minisztérium neve

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Megjegyzés a terv
kapcsán

Teljesítés
(teljesítve/részbe
Megjegyzés a
n teljesítve/nem teljesítés kapcsán
teljesítve)

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala

Ssz.

Ellenőrzött
szakterület
megnevezése

élelmiszerlánc

1 biztonság és
állategészségügy

Ellenőrzést végző kormányhivatali szervezeti
egység

Kisteleki Járási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály

Ellenőrzés
Ellenőrzés módja (pl.
Ellenőrzéssel
tárgyához
Ellenőrzés
Ellenőrzés tervezett
helyszíni ellenőrzés,
érintett, vizsgált
kapcsolódó feladat
helyszíne
időpontja ( -tól -ig )
iratbekérés,
időszak ( -tól -ig )
rövid leírása
szakrendszer, stb. )
Méhcsaládok
Kistelek és
vándoroltatás előtti
méhcsaládok
Mórahalom járás
tavaszi tisztító
állományvizsgálata,
egészségének
területe,
kirepüléstől a
2021. év (március 1. ez alapján ad a
Helyszíni ellenőrzés
felügyelete,
méhtartók,
betelelésig,
október 31.), (június
hatósági állatrovos
állományvizsgálat
kaptárak
vándoroltatási időszak, 1. - szeptember 30.)
igazolást a
a
kiindulási
monitoring vizsgálatok
vándoroltatáshoz;
telephelye
monitoring vizsgálat.
Ellenőrzés
tárgya

Ellenőrzés szempontrendszere Szakmai irányító minisztérium
(pl. jogszabályhely megjelölése)
neve

Megjegyzés a terv kapcsán

a méhállományok védelméről és a
mézelő méhek egyes
betegségeinek megelőzéséről és
leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.
27.) FVM rendelet 7. §, 8. §

Méhegészségügyi felelősök
végzik megbízási szerződés
alapján.

Agrárminisztérium

Teljesítés
(teljesítve/részben
Megjegyzés a
teljesítve/nem
teljesítés kapcsán
teljesítve)

Szervezeti egység: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal

Ssz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ellenőrzött
szakterület
megnevezése

népegészségügy

népegészségügy

népegészségügy

Ellenőrzést végző
kormányhivatali
szervezeti egység

Ellenőrzés tárgya

Megyei sajátosságok
figyelembevételével a
speciális gyermekotthonok,
ennek hiányában az
egésznapos ellátást nyújtó
Szegedi Járási Hivatal
bentlakásos gyermekotthonok
Népegészségügyi Osztály
közétkeztetésének
szúrópróbaszerű táplálkozásegészségügyi laboratóriumi
vizsgálata (önálló nettó
tömeg kivételével) vizsgálat.

Ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid
leírása

Ellenőrzés helyszíne

A közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló 37/2014.
(IV. 30.) EMMI rendeletben
foglaltak ellenőrzése,
laboratóriumi vizsgálatokkal
kiegészítve.

Szeged Járási Hivatal
Népegészségügyi
Osztály illetékességi
területe (Szeged,
Mórahalom és
Kistelek járások
területén lévő
egységek)

2021.09.01. 2021.11.30.

Ellenőrzés módja (pl. helyszíni
ellenőrzés, iratbekérés,
szakrendszer, stb. )

Ellenőrzés szempontrendszere Szakmai irányító minisztérium
(pl. jogszabályhely megjelölése)
neve

2021.09.01. 2021.11.30.

A Népegészségügyi Főosztályok
illetékességi területén speciális
gyermekotthonok 1 egésznapos
étkeztetésének vizsgálata
tápanyagszámítással,
laborvizsgálattal (önálló nettó tömeg
vizsgálat kivételével) a
Kormányhivatal által biztosított
darabszámban. A vizsgálati
mintaszámhoz kapcsolódóan a
nyersanyag-kiszabat vizsgálatát is el
kell végezni.

A közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló 37/2014. (IV.
30.) EMMI rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Az étrend-kiegészítőkről szóló
37/2004. (IV.26.) EszCsM
rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Az étrend-kiegészítőkről szóló
37/2004. (IV.26.) EszCsM
rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

az OGYÉI által megküldött
kifogásolt igazolások
kivizsgálása

Az étrend-kiegészítőkről
Szeged Járási Hivatal
szóló 37/2004. (IV.26.)
Népegészségügyi
EszCsM rendeletben foglalt
Osztály illetékességi
hatáskörbe tartozó, az
területe (Szeged,
OGYÉI által megküldött
Mórahalom és
kifogásolt notifikációs
Kistelek járások
igazolások kivizsgálása, a
területén lévő
szükséges intézkedések
egységek)
megtétele.

2021.01.01.2021.12. 31.

2021.01.01.2021.12. 31.

Az étrend-kiegészítőkről szóló
37/2004. (IV.26.) EszCsM
rendeletben foglalt hatáskörbe
tartozó, az OGYÉI által megküldött
kifogásolt notifikációs igazolások
kivizsgálása, a szükséges
intézkedések megtétele.

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

jogerős határozattal kitiltott
étrendkiegészítő
készítmények ellenőrzése

Az étrend-kiegészítőkről
szóló 37/2004. (IV.26.)
EszCsM rendeletben foglalt
hatáskörbe tartozó jogerős
határozattal forgalomból
kitiltott étrendkiegészítő
készítmények ellenőrzése.

Szeged Járási Hivatal
Népegészségügyi
Osztály illetékességi
területe (Szeged,
Mórahalom és
Kistelek járások
területén lévő
egységek)

2021.01.01.2021.12. 31.

2021.01.01.2021.12. 31.

Az étrend-kiegészítőkről szóló
37/2004. (IV.26.) EszCsM
rendeletben foglalt hatáskörbe
tartozó jogerős határozattal
forgalomból kitiltott étrendkiegészítő
készítmények ellenőrzése.

2021.01.01.2021.12. 31.

A nyilvántartott gyártóhelyek 50%A nyilvántartott gyártóhelyek 50%ának ellenőrzése, kiemelten
ának ellenőrzése, kiemelten
ellenőrizendő: tevékenység
ellenőrizendő: tevékenység
bejelentés GMP dokumentum
bejelentés GMP dokumentum
megléte és tartalma TID megléte
megléte és tartalma TID megléte
CPNP regisztráció CPNP adatok
CPNP regisztráció CPNP adatok
aktualizálása termékek címke
aktualizálása termékek címke
ellenőrzése, kiemelten 2019.
ellenőrzése, kiemelten 2019. január 1január 1-jét követően gyártott új
jét követően gyártott új termékek
termékek tekintetében adatgyűjtés
tekintetében adatgyűjtés allergén
allergén anyagokra vonatkozóan
anyagokra vonatkozóan Ellenőrzés
Ellenőrzés szám:
szám: gyártóhelyenként minimum 3
gyártóhelyenként minimum 3 db
db termék fentiek szerinti
termék fentiek szerinti
ellenőrzése.
ellenőrzése.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Kiemelten ellenőrizendő:CPNP
Kiemelten ellenőrizendő:CPNP
bejelentés címke vizsgálat bejelentés címke vizsgálat - minőségminőség-megőrzési idő, magyar
megőrzési idő, magyar nyelvű felirat,
nyelvű felirat, összetétel a címkén
összetétel a címkén szerepel-e a
szerepel-e a felelős személy neve
felelős személy neve és elérhetősége és elérhetősége -a termékekről tett
a termékekről tett állítások,
állítások, elsősorban azon
elsősorban azon termékek kiszűrése,
termékek kiszűrése, amelyeket
amelyeket kozmetikai terméktől nem
kozmetikai terméktől nem
elvárható hatásokkal ruháznak fel.
elvárható hatásokkal ruháznak fel.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Az Európai Parlament és a Tanács
1223/2009/EK Rendelete (2009.
november 30.) a kozmetikai
termékről, a 246/2013. (VII. 2.)
Korm. rendelet
a kozmetikai termékekről

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

népegészségügy

A 1223/2009/EK rendeletben
és a 246/2013. (VII.2.)
Szeged Járási Hivatal
hazai, kozmetikumot előállító
Korm. rendeletben előírt
Népegészségügyi
cégek komplex ellenőrzése, kötelezettségek, továbbá az Osztály illetékességi
Szegedi Járási Hivatal
fokozott kockázatú
MSZ EN ISO 22716:2007
területe (Szeged,
Népegészségügyi Osztály
gyártóhelyek előtérbe
Kozmetikumok Helyes
Mórahalom és
helyezésével, laboratóriumi gyártási gyakorlat (GMP)
Kistelek járások
vizsgálattal kiegészítve
szabványban előírtak
területén lévő
betartásának ellenőrzése
egységek)
laborvizsgálattal kiegészítve.

népegészségügy

10 db termék ellenőrzése az
forgalomban lévő kozmetikai 1223/2009/EK rendeletnek,
Szegedi Járási Hivatal
termékek címke ellenőrzése
valamint a 246/2013.
Népegészségügyi Osztály
laborvizsgálattal kiegészítve
(VII.2.) rendeletnek való
megfelelés szempontjából.

népegészségügy

Ellenőrzés
Ellenőrzéssel
tervezett
érintett, vizsgált
időpontja ( -tól - időszak ( -tól -ig
ig )
)

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

felelős személy adatbázis

A forgalomban lévő
kozmetikai termékek
címkéjén feltüntetett
magyarországi „felelős
személy”-ek adatainak
megküldése.

2021.01.01.2021.12. 31.

Szeged Járási Hivatal
Népegészségügyi
Osztály illetékességi
területe (Szeged,
Mórahalom és
Kistelek járások
területén lévő
egységek)

2021.01.01.2021.12. 31.

2021.01.01.2021.12. 31.

Szeged Járási Hivatal
Népegészségügyi
Osztály illetékességi
területe (Szeged,
Mórahalom és
Kistelek járások
területén lévő
egységek)

2021.01.01.2021.12. 31.

2021.01.01.2021.12. 31.

helyszíni szemlével egybekötött
ellenőrzés

Megjegyzés a terv
kapcsán

Teljesítés
(teljesítve/részben
Megjegyzés a
teljesítve/nem
teljesítés kapcsán
teljesítve)

7.

8.

9.

10.

11.

népegészségügy

népegészségügy

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

lottózók és dohányboltok
kiemelt ellenőrzése

középfokú kollégiumok
ellenőrzése

A területi jelzések alapján a Szeged Járási Hivatal
hatósági ellenőrzések során a Népegészségügyi
lottózók és dohányboltok
Osztály illetékességi
környékén fordul elő a
területe (Szeged,
2021. 03.01-22.; 2021. 03.01-22.;
legtöbb dohányzó személy,
Mórahalom és
2021.09.13-30. 2021.09.13-30.
ezért a 2021. évben
Kistelek járások
szükséges ezen egységek
területén lévő
fokozott ellenőrzése
egységek)
A középfokú kollégiumok Szeged Járási Hivatal
ellenőrzése a nemdohányzó
Népegészségügyi
diákok, illetve a dolgozók Osztály illetékességi
védelme érdekében,
területe (Szeged,
tekintettel arra, hogy a
Mórahalom és
középiskolások körében
Kistelek járások
nagymértékben nő a
területén lévő
dohányzók száma
egységek)

2021.02.08.2021.06.30.

2021.02.08.2021.06.30.

helyszíni szemlével egybekötött
ellenőrzés

1999. évi XLII. törvény
a nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes
szabályairól

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni szemlével egybekötött
ellenőrzés

1999. évi XLII. törvény
a nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes
szabályairól

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni ellenőrzés

A Legionella által okozott
fertőzési kockázatot jelentő
közegre, illetve létesítményekre
vonatkozó közegészségügyi
előírásokról szóló 49/2015. (XI.
6.) EMMI rendeletben foglaltak és
a közfürdők létesítésének és
üzemeltetésének közegészségügyi
feltételeiről szóló 37/1996. (X.
18.) NM rendelet, valamint a
szálláshely szolgáltatói
tevékenység folytatásának
részletes feltételeiről és a
szállálshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjéről szóló
239/2009. (X.20.) Korm. rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Járásonként 5 db közfürdővel
(medencével) rendelkező
szálláshely ellenőrzése
(higiénés, egészségvédelmi,
az ivóvíz-minőségi, a
települési hulladékkal és
nem közművel összegyűjtött
Szeged Járási Hivatal
háztartási szennyvízzel
Népegészségügyi
kapcsolatos
Szálláshely szolgáltatási
Osztály illetékességi
közegészségügyi, COVID-19
tevékenységet végző
területe (Szeged,
járványügyi vonatkozású
egységek (szálloda, panzió)
Mórahalom és
követelmények, a
közegészségügyi ellenőrzése
Kistelek járások
dohányzóhelyek kijelölésére
területén lévő
vonatkozó jogszabályi
egységek)
előírások betartásának, rovarés rágcsálóírtás, valamint a
49/2015. (XI. 6.) EMMI
rendeletben foglaltak és a
37/1996. (X. 18.) NM
rendelet szerinti hatósági
ellenőrzése).

2021.01.01.2021.12. 31.

2021.01.01.2021.12. 31.

népegészségügy

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Az illetékességi területükre
eső gyermekintézmények
(bölcsődék, óvodák,
általános iskolák,
bentlakásos gyermek- és
szociális intézmények (14 év
Szeged Járási Hivatal
a csapvíz ólomkockázatának kór alatt) ólomkockázatának
Népegészségügyi
felmérése
ellenőrzése az NNK által
Osztály illetékességi
gyermekintézményekben
fejlesztett ólomkockázati
területe
térképen
(https://efop180.antsz.hu/tem
akkonyezetegeszsegugy/olomazivovizben/olomkockazatiterkep.html).

2021.10.31

2021.01.01.2021.10.31.

A magas és nagyon magas kockázatú
gyerekintézmények esetén
Az ivóvíz minőségi
kockázatfelmérő táblázat
követelményeiről és az ellenőrzés
kitöltése/kitöltetése, ellenőrző
rendjéről szóló 201/2001.(X.25.)
laboratóriumi vizsgálat egy jellemző
Korm. Rendelet
fogyasztási ponton és összesítés.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

népegészségügy

Az OSZIR-KBIR
szakrendszerbe 2018. január
1-jét megelőzően bejelentett,
hiánypótlásra váró veszélyes
Szegedi Járási Hivatal
anyag, veszélyes keverék és
Népegészségügyi Osztály
biocid termék bejelentések
ellenőrzése (A 2020. évben
meghatározott kiemelt feladat
folytatásaként

2021.01.01.2021.12.31.

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a
veszélyes
készítményekkel kapcsolatos
egyes eljárások,
illetve tevékenységek részletes
szabályairól
NNK-tól kapott évekre lebontott
táblázatban szereplő adatok
ellenőrzése

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

népegészségügy

Az OSZIR-KBIR
szakrendszerbe 2018. január
1-jét megelőzően bejelentett,
"Díjfizetésre vár" és
Szeged Járási Hivatal
"Hiánypótlásra vár" státuszú
Népegészségügyi
veszélyes anyag, veszélyes
Osztály illetékességi
keverék és biocid termék
területe
bejelentések ellenőrzése. Az
ellenőrzések eredménye a
szakrendszer adattisztítására
is felhasználandó.

2021.01.01.2021.12.31.

Az ellenőrizendő cégek területi
illetékesség szerint a megyék
számára 2020. évben átadásra
kerültek

12.

14.

15.

16.

alkoholtartalmú (etanol,
propanol, izopropil-alkohol)
kézfertőtlenítőszerek
hatóanyag tartalmának
laboratóriumi vizsgálattal
egybekötött ellenőrzése

A feladat keretében a
laboratóriumi vizsgálathoz
szükséges mintavételen túl
ellenőrizendő a
kézfertőtlenítőszerek
címkéjének és az
engedélyükben szereplő
használati útmutatóban
található adatoknak az
összhangja, továbbá az
osztályozási, címkézési,
csomagolási és bejelentési
előírások teljesülése, a
biztonsági adatlapra
vonatkozó előírások és a
tárolási követelmények.

Szeged Járási Hivatal
Népegészségügyi
Osztály illetékességi
területe

népegészségügy

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

népegészségügy

Az ellenőrzési tapasztalatok
és a hivatali megkeresések
alapján indokolt a veszélyes
besorolású anyagok és
keverékek, különösen a
biocid hatású termékek
tárolási, hozzáférhetőségi,
Alapfokú oktatási/nevelési
felhasználási
intézmények
körülményeinek
Szeged Járási Hivatal
kockázatértékeléssel
bölcsődékben, óvodákban,
Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi
egybekötött kémiai
általános iskolákban való
Népegészségügyi Osztály
Osztály illetékességi
biztonsági ellenőrzése (a
ellenőrzése, a vonatkozó
területe
felfüggesztett 2020. évi
előírások, dokumentációk
kiemelt feladat folytatásaként meglétének ellenőrzése. A
vizsgálat célja az érintett
egységek kémiai biztonsági
állapotának ellenőrzése, a
kockázati szintek és pontok
meghatározása, a vegyi
anyagokkal való helyes
gyakorlat kialakítása

2021.01.01.2021. 06.30.

2021.01.01.2021. 06.30.

népegészségügy

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Háziorvosi és házi
gyermekorvosi egészségügyi
szolgáltatók infekciókontroll
A COVID-19 járvány elleni
gyakorlatának és
védekezés keretében
tapasztalatainak kérdőíves
országosan előírt
(helyszíni szemlét nem
Szeged Járási Hivatal
infekciókontroll
igénylő) felmérése többek
Népegészségügyi
óvintézkedésekre vonatkozó
között az egyéni
Osztály illetékességi
gyakorlat és a betegellátói védőeszközök, a kézhigiéné
területe
tapasztalatok vizsgálata a
tárgyi feltételei, a
háziorvosi alapellátásban
fertőzőbeteg-elkülönítési
lehetőségek, a fertőtlenítő
takarítás, a betegcompliance
és az otthoni ellátás terén

2021.01.01.2021.12. 31.

2021.01.01.2021.12. 31.

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Gyógyászati amalgám
felhasználásában érintett
Gyógyászati amalgám
fogászati ellátást nyújtó
felhasználásában érintett
Szeged Járási Hivatal
egészségügyi szolgáltatók
fogászati ellátást nyújtó
Népegészségügyi
tárgyi feltételeinek igazgatási
szolgáltatók igazgatási célú
Osztály illetékességi
célú szakfelügyeleti
szakfelügyeleti ellenőrzése
területe
ellenőrzése az Európai Uniós
(2020ról áthozott feladat)
jogszabályok megvalósulása
értelmében

2021.01.01.2021.12. 31.

2021.01.01.2021.12. 31.

népegészségügy

2021.04.01.2021.05.31.

2021.04.01.2021.05.31.

Az Európai Parlament és a Tanács
1272/2008/EK Rendelete az
anyagok és keverékek
osztályozásáról, címkézéséről és
csomagolásáról, a 67/548/EGK és
az 1999/45/EK irányelv
módosításáról és hatályon kívül
helyezéséről, valamint az
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:
1907/2006/EK rendelet
megyénként 2 db minta
módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács
1907/2006/EK rendelete
A biocid termékek
forgalmazásáról és
felhasználásáról szóló
528/2012/EU rendelet

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

A kérdőív kitöltésének célja az
ellenőrzött egység kémiai
Ellenőrzött egységek: bölcsődék,
biztonsági helyzetének felmérése,
óvodák, általános iskolák
ugyanakkor nem a kérdőív az
Ellenőrzések száma: A 2020. évben
intézkedések alapja, hanem a
teljesített ellenőrzések
feltárt helyzet. A nem megfelelés
beszámításával megyénként 8 db
alapján hozott intézkedéstől
alapfokú oktatási/nevelési intézmény függetlenül is lehet ajánlást tenni
az egységnek a kérdőív
eredeménye alapján

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni szemlét nem igénylő
kérdőíves felmérés

NNK Eljárásrend a 2020. évben
azonosított új koronavírussal
kapcsolatban (követendő
járványügyi és infekciókontroll
szabályok) 2020. november 7.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni szemle, ellenőrzési segédlet
kitöltése

60/2003. (X. 20.) ESzCsM
rendelet
az egészségügyi szolgáltatások
nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

17.

18.

19.

Adatgyűjtés a területi, az
iskolai és a vegyes
körzetekben ellátott
gondozottak létszámáról
normál és fokozott gondozás
a területi, az iskolai és a
szerint, annak érdekében,
vegyes körzetekben ellátott hogy megvizsgáljuk milyen
Szeged Járási Hivatal
gondozottak létszámának
mértékben felelnek meg a
Népegészségügyi
szakfelügyeleti vizsgálata
körzetek az elláthatóság
Osztály illetékességi
normál és fokozott gondozás szempontjából a "Szakmai
területe
szerint (2020-ról áthozott iránymutatás vezető védőnők
feladat)
számára a védőnői körzetek
kialakításának
véleményezéséhez" című
dokumentumban foglalt
előírásoknak (48294/2019/NSEF.)

népegészségügy

Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

népegészségügy

A 26/1997. (IX. 3.) NM
rendeletben meghatározott
iskola-egészségügyi,
háziorvosi, házi
gyermekorvosi, egyéb
szakorvosi, körzeti védőnői,
gyermekjóléti szolgálatok,
iskola egészségügyi feladatot pedagógiai szakszolgálatok,
Szeged Járási Hivatal
ellátó védőnők részére
logopédus, gyógytornász és
Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi
védőnő kereső felület
pszichológus
Népegészségügyi Osztály
Osztály illetékességi
kialakítása (2020-ról
együttműködése érdekében
területe
áthozott feladat
egy elektronikus iskola
védőnő kereső felület kerül
kialakításra. A rendelkezsre
álló adatok járási szintű
ellenőrzése, kiegészítése,
aktualizálása a megyei
népegészségügyi osztály
koordinálásával.

népegészségügy

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 Szeged Járási Hivatal
Szegedi Járási Hivatal
2020. évi területi védőnői
validálása. Az
Népegészségügyi
Népegészségügyi Osztály adatszolgáltatás koordinálása
adatszolgáltatás
Osztály illetékességi
megvalósulását és a körzet
területe
létszám adatainak validálását
végzi a járási
népegészségügyi osztály a
megyei népegészségügyi
főosztály szakmai
koordinálásával, amely az
NNK adatszolgáltatási
kötelezettségének valid
módon történő biztosításához
szükséges

2021. március
31.

2021.07.31

2021.12.31

2020. év

2020. év

2020. év

helyszíni szemle

A 26/1997. (IX. 3.) NM
rendeletben meghatározott iskolaegészségügyi, háziorvosi, házi
gyermekorvosi, egyéb szakorvosi,
körzeti védőnői, gyermekjóléti
szolgálatok, pedagógiai
szakszolgálatok, logopédus,
gyógytornász és pszichológus
együttműködése érdekében egy
elektronikus iskola védőnő kereső
felület kerül kialakításra. A
rendelkezsre álló adatok járási
szintű ellenőrzése, kiegészítése,
aktualizálása a megyei
népegészségügyi osztály
koordinálásával

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni szemle, iratbetekintés,
iratbekérés, ellenőrzési segédlet
kitöltése

A 26/1997. (IX. 3.) NM
rendeletben meghatározott iskolaegészségügyi, háziorvosi, házi
gyermekorvosi, egyéb szakorvosi,
körzeti védőnői, gyermekjóléti
szolgálatok, pedagógiai
szakszolgálatok, logopédus,
gyógytornász és pszichológus
együttműködése érdekében egy
elektronikus iskola védőnő kereső
felület kerül kialakításra. A
rendelkezsre álló adatok járási
szintű ellenőrzése, kiegészítése,
aktualizálása a megyei
népegészségügyi osztály
koordinálásával

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni szemle, iratbetekintés,
iratbekérés, ellenőrzési segédlet
kitöltése

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 validálása. Az
adatszolgáltatás megvalósulását
és a körzet létszám adatainak
validálását végzi a járási
népegészségügyi osztály a megyei
népegészségügyi főosztály
szakmai koordinálásával, amely
az NNK adatszolgáltatási
kötelezettségének valid módon
történő biztosításához szükséges

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

20.

21.

népegészségügy

Az 51/1997. (XII. 18.) NM
rendeletben foglaltak szerint
az országos tisztifőorvos
módszertani ajánlása
határozza meg a
szűrővizsgálati módszertant.
A védőnők által végzett
korszerű koragyermekkori
a koragyermekkori
szűrővizsgálatok a szülői
szűrővizsgálatok részeként a
megfigyelésen alapuló
2017. évben bevezetett szülői kérdőívre épülnek, amelynek Szeged Járási Hivatal
Szegedi Járási Hivatal
megfigyelésen alapuló
alkalmazása nagymértékben
Népegészségügyi
Népegészségügyi Osztály feladatok tekintetében szülői
függ a szülői
Osztály illetékességi
elégedettségi kérdőív
együttműködéstől. A szülői
területe
kialakítása. (2020-ról
megfigyelésen alapuló
áthozott feladat)
kérdőív bevezetése az
említett jogszabály szerint
2017től bevezetésre került. A
koragyermekkori
szűrőmódszerrel kapcsolatos
szülői elégedettség mérése
képet adhat az
együttműködés
nehézségeiről.

népegészségügy

Az egyes
személyazonosításra
alkalmatlan ágazati
(egészségügyi, szakmai)
adatok körének
Szeged Járási Hivatal
meghatározására, gyűjtésére,
Szegedi Járási Hivatal
2020. évi iskolai védőnői
Népegészségügyi
feldolgozására vonatkozó
Népegészségügyi Osztály adatszolgáltatás koordinálása
Osztály illetékességi
részletes szabályokról szóló
területe
76/2004. (VIII.19.) ESzCsM
rendeletben meghatározott
iskola egészségügyi
adatgyűjtés védőnői
adatainak koordinálása.

2021.12.20

2021.12.20

2020. év

2020. év

helyszíni szemle, iratbetekintés,
iratbekérés, ellenőrzési segédlet
kitöltése

Az 51/1997. (XII. 18.) NM
rendeletben foglaltak szerint az
országos tisztifőorvos módszertani
ajánlása határozza meg a
szűrővizsgálati módszertant. A
védőnők által végzett korszerű
koragyermekkori szűrővizsgálatok
a szülői megfigyelésen alapuló
kérdőívre épülnek, amelynek
alkalmazása nagymértékben függ
a szülői együttműködéstől. A
szülői megfigyelésen alapuló
kérdőív bevezetése az említett
jogszabály szerint 2017-től
bevezetésre került. A
koragyermekkori szűrőmódszerrel
kapcsolatos szülői elégedettség
mérése képet adhat az
együttműködés nehézségeiről

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

helyszíni szemle, iratbetekintés,
iratbekérés, ellenőrzési segédlet
kitöltése

A 26/1997. (IX. 3.) NM
rendeletben meghatározott iskolaegészségügyi, háziorvosi, házi
gyermekorvosi, egyéb szakorvosi,
körzeti védőnői, gyermekjóléti
szolgálatok, pedagógiai
szakszolgálatok, logopédus,
gyógytornász és pszichológus
együttműködése érdekében egy
elektronikus iskola védőnő kereső
felület kerül kialakításra. A
rendelkezésre álló adatok járási
szintű ellenőrzése, kiegészítése,
aktualizálása a megyei
népegészségügyi osztály
koordinálásával

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 2021. évi összevont ellenőrzési terve

Résztvevő hatóságok megnevezése
(Kormányhivatal szervezeti egységei/Más közreműködő hatóság)

Sorszám

Összevont ellenőrzés tárgya

A tervezett összevont
ellenőrzés időpontja (év,
Tervezett összevont
hónap, nap) és helyszíne
ellenőrzések száma
(a pontos cím
megjelölésével) *

Ellenőrző hatóság I.

CSCSMKH-Agrárügyi és
Környezetvédelmi
FőosztályFöldművelésügyi Osztály
CSCSMKH-Agrárügyi és
2. 2021.11. hó, előre
előre nem tervezhető
Környezetvédelmi
nemtervezhető az
az ellenőrzések száma
Főosztályellenőrzés helyszíne
Földművelésügyi Osztály
CSCSMKH-Agrárügyi és
3. 2021.12. hó, előre
Környezetvédelmi
nemtervezhető az
Főosztályellenőrzés helyszíne
Földművelésügyi Osztály
2021.07.01.-2021. 10.30. CSCSMKH-Agrárügyi és
(folyamatos), előre
Környezetvédelmi
nemtervezhető az
Főosztály-Növény- és
ellenőrzés helyszíne
Talajvédelmi Osztály

CSCSMKH Földhivatali Főosztály
valamennyi földhivatali
osztálya

CSCSMKH-Agrárügyi és
Környezetvédelmi
Főosztály-Növény- és
Talajvédelmi Osztály

CSCSMKH Földhivatali Főosztály
valamennyi földhivatali
osztálya

1. 2021.10. hó, előre
nemtervezhető az
ellenőrzés helyszíne

1.

2.

3.

4.

társas vadászatok helyszíni ellenőrzése

parlagfűvel fertőzött területek (külterületi
ingatlanokon történő) mentesítésének
visszaellenőrzése

parlagfű felderítés

előre nem tervezhető
az ellenőrzések száma

2021.06.01.-2021.10.30.
(folyamatos), előre
nemtervezhető az
ellenőrzés helyszíne

2021. május 1.-2021.
CSCSMKH-Agrárügyi és
október 30. (folyamatos),
Környezetvédelmi
előre nemtervezhető az
Főosztály-Növény- és
ellenőrzés helyszíne
Talajvédelmi Osztály

növényi szaporítóanyag ellenőrzés

1. 2021.04.06. Zsombó,
Szatymazi u. 3.

5.

regisztrált autóbontók ellenőrzése

Ellenőrző hatóság II.

3

CSCSMKH-Agrárügyi és
Környezetvédelmi
FőosztályKörnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály

CSCSM Rendőrfőkapitányság

CSCSM Rendőrfőkapitányság

CSCSM Rendőrfőkapitányság

növénytermesztési
hatóság

CSCSMKH-Műszaki
Hatósági FőosztályKözlekedési és Útügyi
Osztály

Ellenőrző hatóság III.

Ellenőrző hatóság IV.

5.

6.

7.

8.

regisztrált autóbontók ellenőrzése

regisztrált autóbontók ellenőrzése

regisztrált autóbontók ellenőrzése

3

2. 2021.04.06.
Hódmezővásárhely,
Kalmár Zsigmond u. 6.

CSCSMKH-Agrárügyi és
Környezetvédelmi
FőosztályKörnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály

CSCSMKH-Műszaki
Hatósági FőosztályKözlekedési és Útügyi
Osztály

3. 2021.04.06.
Hódmezővásárhely,Tanya
1418.

CSCSMKH-Agrárügyi és
Környezetvédelmi
FőosztályKörnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály

CSCSMKH-Műszaki
Hatósági FőosztályKözlekedési és Útügyi
Osztály

CSCSMKH-Agrárügyi és
Környezetvédelmi
1. 2021.04.08. Csongrád,
FőosztálySzéchenyi u. 94.
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály

CSCSMKH-Műszaki
Hatósági FőosztályKözlekedési és Útügyi
Osztály

2. 2021.04.08. Szeged,
Szabadkai út 22407/3

CSCSMKH-Agrárügyi és
Környezetvédelmi
FőosztályKörnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály

CSCSMKH-Műszaki
Hatósági FőosztályKözlekedési és Útügyi
Osztály

1. 2021.09.14. Szentes,
Berekhát 16.

CSCSMKH-Agrárügyi és
Környezetvédelmi
FőosztályKörnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály

CSCSMKH-Műszaki
Hatósági FőosztályKözlekedési és Útügyi
Osztály

2. 2021.09.14. Szeged,
Kollégiumi út 8.

CSCSMKH-Agrárügyi és
Környezetvédelmi
FőosztályKörnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály

CSCSMKH-Műszaki
Hatósági FőosztályKözlekedési és Útügyi
Osztály

2021.03.01. - 2021.12.31.,
előre nemtervezhető az
ellenőrzés helyszíne

CSCSMKH-Agrárügyi és
Környezetvédelmi
FőosztályKörnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály

CSCSMKH-Műszaki
Hatósági FőosztályKözlekedési és Útügyi
Osztály

2

2

illegális autóbontók felderítése

előre nem tervezhető
az ellenőrzések száma

9.

veszélyesáru szállítás ellenőrzés
előre nem tervezhető
az ellenőrzések száma

előre nem tervezhető az
ellenőrzés időpontja és
helyszíne

10.

Állatvédelmi bejelentések kivizsgálása

előre nem tervezhető az
ellenőrzés időpontja és
helyszíne

11.

élelmiszerlánc-felügyelet hatósági ellenőrzési
körébe tartozó termékek előállítása,
forgalmazása.

előre nem tervezhető az
ellenőrzés időpontja és
helyszíne

12.

a fiatalkorúak védelme érdekében a
dohányzás, illetve az alkoholfogyasztás
visszaszorítását szolgáló jogszabályi
rendelkezések érvényesülésének ellenőrzése

20

előre nem tervezhető az
ellenőrzés időpontja és
helyszíne

30

előre nem tervezhető az
ellenőrzés időpontja és
helyszíne

5

előre nem tervezhető az
ellenőrzés időpontja és
helyszíne

CSCSMKH-Műszaki
Hatósági FőosztályKözlekedési és Útügyi
Osztály
CSCSMKH-Agrárügyi és
Környezetvédelmi
Főosztály- Élelmiszerláncbiztonsági és
Állategészségügyi Osztály
CSCSMKH-Agrárügyi és
Környezetvédelmi
Főosztály- Élelmiszerláncbiztonsági és
Állategészségügyi Osztály
CSCSMKH-Műszaki
Hatósági FőosztályFogysztóvédelmi Osztály
CSCSMKH-Műszaki
Hatósági FőosztályKözlekedési és Útügyi
Osztály
CSCSMKH-Műszaki
Hatósági FőosztályKözlekedési és Útügyi
Osztály

13.

közúti ellenőrzés

14.

a kereskedelmi és szolgáltatási
tevékkenységek nyári ellenőrzése,
személytaxi szolgáltatók ellenőrzése

15.

élelmiszerlánc-felügyelet hatósági ellenőrzési
körébe tartozó termékek előállítása,
forgalmazása

előre nem tervezhető az
ellenőrzés időpontja és
helyszíne

CSCSMKH
Hódmezővásárhelyi Járási
Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és
Állategészségügyi Osztály

16.

kereskedelmi egységek, vásárok, piacok,
egyéb rendezvények, szolgáltatók

előre nem tervezhető az
ellenőrzés időpontja és
helyszíne

17.

EU-n belüli és 3. országba irányuló állati
eredetű termékek, illetve élő állat
szállítmányok

előre nem tervezhető az
ellenőrzés időpontja és
helyszíne

előre nem tervezhető
az ellenőrzések száma

katsztrófavédelmi
hatóság

illetékes önkormányzat
jegyzője

illetékes
rendőrkapitányság

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

rendőrség

rendőrség (megyei és
városi)
CSCSMKH-Műszaki
Hatósági FőosztályMérésügyi és Műszaki
Biztonsági Osztály

CSCSMKH-Műszaki
Hatósági FőosztályFogysztóvédelmi Osztály

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

CSCSMKH Műszaki
Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi
Osztály

CSCSMKH
Hódmezővásárhelyi
Járási Hivatal
Népegészségügyi
Osztály

CSCSMKH
Hódmezővásárhelyi Járási
Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és
Állategészségügyi Osztály

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

CSCSMKH Műszaki
Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi
Osztály

CSCSMKH
Hódmezővásárhelyi
Járási Hivatal
Népegészségügyi
Osztály

CSCSMKH
Hódmezővásárhelyi Járási
Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és
Állategészségügyi Osztály

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

Rendőrség Határvédelmi
Osztály

18.

EKR szállítmányok érkeztetése, mélységi
ellenőrzés

1

előre nem tervezhető az
ellenőrzés időpontja és
helyszíne

CSCSMKH Szeged Járási
Hivatal ÉlelmiszerláncNemzeti Adó- és
biztonsági és
Vámhivatal EKR csoport
Állategészségügyi Osztály

1. 2021.12.14
19.

Halforgalmazók ellenőrzése

2

2. 2021.12.14

CSCSMKH Szeged Járási
Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és
Állategészségügyi Osztály

Tiszai Vízirendészeti
Rendőrkapitányság
Szeged Vizirendészeti
Őrs

