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Vezetői összefoglaló 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: R.) 6/B. § (1) bekezdése alapján azok az ellenőrző hatóságok, amelyek feladat- 
és hatásköre az együttes eljárást lehetővé teszi, éves ellenőrzési terv alapján összevont 
ellenőrzéseket tartanak. 
 
Az éves összevont ellenőrzési tervet a főigazgató a szakigazgatási szervek vezetőinek 
közreműködésével készíti elő és terjeszti fel jóváhagyásra a kormánymegbízott részére. 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) 2015. évre vonatkozó éves 
összevont ellenőrzési terve a 2012 novemberében kiadott fővárosi és megyei kormányhivatalok 
éves összevont ellenőrzési terveinek megalkotási és végrehajtási rendjéről szóló módszertani 
útmutató alapján készült el. 
 
Az éves összevont ellenőrzési terv készítése során kiemelt szempont volt az, hogy az 
ellenőrzések az ellenőrzött ügyfelek számára a lehető legkisebb teherrel járjanak, valamint az, 
hogy a különböző feladatot ellátó szervek együttes fellépése az ellenőrzés hatékonyságát 
növelje az adminisztrációs költségek csökkenése mellett. 
 
A 2015. évben hat szakigazgatási szerv feladat- és hatáskörében van lehetőség összevont 
ellenőrzésre. A már kialakult gyakorlatnak megfelelően egyes külső szerveket is felkérünk az 
összevont ellenőrzésben történő részvételre. 
 
Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok és kapcsolattartóik  
 

1. BFKH Szakigazgatási Szervei 
 

BFKH Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, kapcsolattartó: dr. Bobál Pál szakigazgatási szerv 
vezetője; 
BFKH Közlekedési Felügyelősége, kapcsolattartó: Ipolyi-Keller Imre szakigazgatási szerv 
vezetője; 
BFKH Munkaügyi Központja, kapcsolattartó: dr. Csillag Imre osztályvezető, Sebők Erika 
hatósági ellenőr 
BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve, kapcsolattartó: Medvedovszkyné 
dr. Mikula Gabriella szakigazgatási szerv vezetője; 
BFKH Műszaki Biztonsági Hatósága, kapcsolattartó: Mészáros Lóránd igazgató; 
BFKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, kapcsolattartó: dr. Homor Zsuzsanna fővárosi 
és megyei tisztifőorvos, szakigazgatási szerv vezetője. 
 

2. Külső közreműködő szervek 
 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
Budapesti Rendőr-főkapitányság 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 
Pest Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézet 
Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv 
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
 
 
A jóváhagyott 2015. évi éves összevont ellenőrzési tervet a kormánymegbízott az R. 6/B. § (5) 
bekezdése alapján megküldi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és az összevont 
ellenőrzésben részt vevő ellenőrző hatóságok szakmai irányítói részére. 

A 2015. évre tervezett összevont ellenőrzések lefolytatásának hatékonysága és 
eredményessége érdekében együttműködési megállapodás köthető a kormányhivatal, illetve 
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annak szakigazgatási szerve és az összevont ellenőrzésben közösen ellenőrző hatóságok 
között.  

Az ellenőrző hatóságok (szervezeti egységek) megnevezését, az összevont ellenőrzések 
tervezett időpontjait, helyszíneit (az ellenőrzés tárgyát) összefoglalóan az összevont ellenőrzési 
terv melléklete tartalmazza. 
 
 

I. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 
 

1. Az összevont ellenőrzés során közösen eljáró ellenőrző hatóságok: 
 
• Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága, 
• Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szerve, 
• Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó 

Főigazgatósága. 
 

2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságokkal kapcsolatot tart: dr. Bobál Pál 
szakigazgatási szerv vezető. 

 
3. Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 4db., negyedévenkénti 

ütemezéssel. 
 

4. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: értesítés 
tervezett ellenőrzésről; megkeresés ellenőrzésben történő részvétel iránt. 

 
5. Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusai: 

kereskedelem és vendéglátás: kereskedelmi egységek, piacok, piaci 
árusítóhelyek, vendéglátóhelyek, üzletek, kitelepülések. 

 
 

II. Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőség 
 
1. Az összevont ellenőrzés során közösen eljáró ellenőrző hatóságok: 

 
• Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, 
• Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szerve, 
• Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. 

 
 

2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságokkal kapcsolatot tart: Ipolyi-Keller Imre 
szakigazgatási szerv vezető. 
 

3. Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 12 db. 
 

4. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: értesítés 
tervezett ellenőrzésről; megkeresés ellenőrzésben történő részvétel iránt. 



oldal 4 / 6 
 

 
5. Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusai:  

- a közúti szállítást végző járművek személyzetének vezetési és pihenőidejének 
ellenőrzése; 

- a veszélyes árut közúton szállító járművek közlekedésének ellenőrzése; 
- a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységhez és meghatározott járművek 

üzemeltetéséhez kapcsolódó bejelentési, engedélyezési, nyilvántartási és 
ellenőrzési feladatok ellátása, a közúti járművek üzemeltetése 
szabályszerűségének, valamint a jármű üzemeltetésére vonatkozó előírások 
megtartásának ellenőrzése közúton, ideértve az adott tevékenységhez előírt 
okmányok, engedélyek, jelzések, felszerelések ellenőrzése; 

- a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. XII. 20.) Korm. rendelet 4. § 
(5)-(6) bekezdésében, valamint a 4/A. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott 
feladatokkal összefüggő ellenőrzések; 

- képzés, továbbképzés, utánképzés, a szakoktatók és iskolavezetők 
tevékenységének ellenőrzése. 

 

III. Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szerve 
 
1. Az összevont ellenőrzés során közösen eljáró ellenőrző hatóságok: 

 
• Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága, 
• Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja, 
• Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 
• Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége. 
 
2.  A közösen eljáró ellenőrző hatóságokkal kapcsolatot tart: Medvedovszkyné dr. 

Mikula Gabriella  szakigazgatási szerv vezető. 
 

3. Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 5-12 db. 
 
 

4. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: értesítés 
tervezett ellenőrzésről; megkeresés ellenőrzésben történő részvétel iránt. 

 
5. Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusai: 

veszélyes anyagokat/keverékeket felhasználó vegyipari üzemekben, különös 
tekintettel a beszállási engedélyhez kötött munkavégzésre; közfoglalkoztatás, 
illetve közfoglalkoztatottakat alkalmazó munkáltatók; gépjárműjavításban érintett 
munkáltatók. 

 

IV. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
 

1. Az összevont ellenőrzés során közösen eljáró ellenőrző hatóságok: 
 
• Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szerv, 
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• Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 
 
2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságokkal kapcsolatot tart: dr. Homor Zsuzsanna 

fővárosi és megyei tisztifőorvos. 
 

3. Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 4 db. 
 

4. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: értesítés 
tervezett ellenőrzésről, egyeztetés a közös ellenőrzésben, helyszíni szemlében 
történő részvétel iránt. 
 

5. Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusai: Az egyes 
logisztikai bázisokat üzemeltetők vizsgálata az ott átmenetileg tárolt veszélyes 
vegyi anyagok/keverékek és azok tulajdonosai tekintetében, valamint a kiadott 
biztonsági adatlapok és címkék megfelelőségének áttekintése, Iparbiztonsági 
ellenőrzésen való részvétel az alsó és felső küszöbértékű ipari cégeknél. 

 
 

V. Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Biztonsági Hatósága 
 

1. Az összevont ellenőrzés során közösen eljáró ellenőrző hatóságok: 
 
• Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szerv, 
• Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége. 
 
2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságokkal kapcsolatot tart: Mészáros Lóránd 

igazgató.  
 

3. Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 9 db. 
 

4. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a közösen 
eljáró ellenőrző hatóság kijelöli az ellenőrzéssel érintett munkáltatókat, majd a 
hatóságok kapcsolattartói közvetlen egyeztetés során meghatározzák a közös 
ellenőrzések időpontját. 

 
5. Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusai: Ipari 

helyszíni munkavégzés veszélyes berendezések tekintetében, kereskedelmi 
elárusítóhelyek mérőeszközei. 

 
VI. Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ 

 
1. Az összevont ellenőrzés során közösen eljáró ellenőrző hatóságok: 

 
• Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szerv Munkaügyi Felügyelősége. 
 

2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságokkal kapcsolatot tart: dr. Csillag Imre 
osztályvezető és Sebők Erika. 

 
3. Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 12 db. 





1. Melléklet ‐ Éves összevont ellenőrzési terv

Összevont ellenőrzés 
időpontja

Ellenőrzéssel  érintett tevékenységek 
és ügyfelek típusai

2015. év során 5 
alkalommal, eseti jelleggel, 

társhatósággal később 
egyeztetett konkrét 

időpontban

BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szerv                    

BFKH Közlekedési Felügyelősége Közlekedési Felügyelőség által 
kijelölt gépjárműjavítók (összesen 15 

munkáltató)
2015. évben havonta egy 

közös ellenőrzés 
(társhatósággal később 
egyeztetett konkrét 

időpontokban)

BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szerv        

BFKH Munkaügyi Központ Munkaügyi Központ által kijelölt 
közfoglalkoztatók (összesen 12 

munkáltató)

2015. évben negyedévente 
egy közös ellenőrzés 

(társhatósággal később 
egyeztetett konkrét 

időpontokban)

BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szerv      

BFKH Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Idegenforgalmi szempontból kiemelt 
időszakokban (húsvét előtt, nyári 
hónapokban és karácsony előtt) 
összesen 8 idegenforgalmi‐, 

kereskedelmi, vagy vendéglátóipari 
tevékenységet végző munkáltató

2015. év során 5 
alkalommal, eseti jelleggel, 

társhatósággal később 
egyeztetett konkrét 

időpontokban

BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szerv      

Mérésügyi‐ és Műszaki Biztonsági 
Hatóság

Társhatósági együttműködés során 
kijelölt ipari helyszínen veszélyes 

berendezésekkel történő 
munkavégzés (összesen 5 

munkáltató)
2015. év során 5 

alkalommal, eseti jelleggel, 
társhatósággal később 
egyeztetett konkrét 

időpontokban

BFKH Munkavédelmi és Münkaügyi 
Szakigazgatási Szerv

BFKH Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerv

Társhatósági együttműködés során 
kijelölt veszélyes anyagokat és /vagy 

keverékeket  felhasználó 
munkáltatók (összesen 5 

munkáltató)

Összevont ellenőrzés 
időpontja

Ellenőrzéssel  érintett tevékenységek 
és ügyfelek típusai

2015. év során 5 
alkalommal, eseti jelleggel

BFKH Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Hatósága

BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szerv

Ipari helyszíni munkavégzés 
veszélyes berendezések tekintetében

2015. év során 4 
alkalommal, eseti jelleggel

BFKH Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Hatósága BFKH Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Kereskedelmi elárusítóhelyek 
mérőeszközei

  

BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv

Ellenőrző hatóság megnevezése

Ellenőrző hatóság megnevezése

BFKH Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága



1. Melléklet ‐ Éves összevont ellenőrzési terv

Összevont ellenőrzés 
időpontja

Ellenőrzéssel  érintett ügyfelek 
típusai

Ellenőrzött neve, címe

2015.01.21 közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatók
Magyar Nemezti Filmalap Közhasznú  

Nzrt. (1145 Bp., Róna u. 174.)

2015.02.18 közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatók
Magyar Nemzeti Levéltár (1014 Bp., 

Bécsi kapu tér 2‐4.)

2015.03.18 közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatók
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ( 

1116 Bp., Tomaj u. 4.)

2015.04.15 közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatók
Budapest Erdőgazdaság Zrt. (1033 Bp., 

Hévizi út 4/A.)

2015.05.15 közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatók
MÁV Magyar Állvasutak Zrt. (1087 Bp., 

Könyves K. krt. 54‐60.

2015.06.17 közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatók

Magyar Református Szeretetszolgálat 
Közhasznú Alapítvány (1146 Bp., 

Hungária krt. 200.)

2014.07.15 közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatók
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

(1117 Bp., Budafoki út 60.)

2015.08.26 közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatók
Nemzeti Művelődési Intézet (1011 Bp., 

Corvin tér 8.)

2015.09.16 közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatók
Magyar Közút nZrt. (1024 Bp., Fényes 

Elek u. 7‐13.)

2015.10.21 közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatók
Közép‐Duna‐völgyi Vízügyi Igazgatóság 

(1088 Bp., Rákóczi út 41.) 

2015.11.18 közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatók

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és 
Filmintézet (1021 Bp., Budakeszi út 

51/E.)

2015.12.16 közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatók
Országos Roma Önkormányzat (1074 Bp., 

Dohány u. 76.)

Ellenőrző hatóság megnevezése

BFKH Munkaügyi Központ

BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szerv

BFKH Munkaügyi Központ



1. Melléklet ‐ Éves összevont ellenőrzési terv

Összevont ellenőrzés 
időpontja

Ellenőrzéssel érintett tevékenységek 
és ügyfelek típusai

1. negyedév (húsvéti 
ünnepek előtt 
kereskedelem ) 2015. 03.16.‐
03.28 között

munkavédelem mérésügyi kereskedelmi egységek, piaci 
árusítóhelyek

2. negyedév 
(idegenforgalmi időszak‐
vendéglátás ) 2015. 06.08‐
06.22. között.

munkavédelem NAV
kereskedelmi egységek, vendéglátó 

üzletek, kitelepülések
3. negyedév 
(idegenforgalmi időszak‐ 
vendéglátás ) 2015. 07.06‐
07.18‐között 

munkavédelem NAV kereskedelmi egységek, vendéglátó 
üzletek, kitelepülések

4. negyedév (karácsony 
előtt‐kereskedelem ) 2015. 
12. 07‐12.16. között

munkavédelem mérésügyi kereskedelmi egységek, piaci 
árusítóhelyek

BFKH Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Ellenőrző hatóság megnevezése



1. Melléklet ‐ Éves összevont ellenőrzési terv

Összevont ellenőrzés 
időpontja

tevékenységek és ügyfelek 
típusai

Folyamatos

BFKH Közlekedési Felügyelősége
BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szerv
Rendőrség (közúti ellenőrzésnél)

Közúti szállítást végző járművek 
személyzetének vezetési és 
pihenőidejének ellenőrzése

Folyamatos

BFKH Közlekedési Felügyelősége
BFKH Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szerv
Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Veszélyes árut közúton szállító 
járművek közlekedésének 

ellenőrzése

Folyamatos

BFKH Közlekedési Felügyelősége Rendőrség
Közúti járművek közúti 

közlekedésbiztonsági ellenőrzése

Folyamatos

BFKH Közlekedési Felügyelősége Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Közúti ellenőrzés keretében a 
közúti járműveknél a veszélyes 

áruk szállításához előírt 
különleges feltételek ellenőrzése 

(ADR),

Folyamatos

BFKH Közlekedési Felügyelősége
BKK Közút Zrt.

(Együttműködési Megállapodás szerint)
Közúti ellenőrzés keretében a 
közúti járműre előírt tömeg‐ és 
mérethatárok betartásának 

ellenőrzése,

Folyamatos BFKH Közlekedési Felügyelősége BFKH Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Közúti közlekedési szolgáltatási 
tevékenységhez és 

meghatározott járművek 
üzemeltetéséhez kapcsolódó 
bejelentési, engedélyezési, 
nyilvántartási és ellenőrzési 
feladatok ellátása, a közúti 
járművek üzemeltetése 

szabályszerűségének, valamint a 
jármű üzemeltetésére vonatkozó 

előírások megtartásának 
ellenőrzése közúton, ideértve az 
adott tevékenységhez előírt 

okmányok, engedélyek, jelzések, 
felszerelések ellenőrzését

Saját döntés (évente 1 
alkalom lehetőség szerint)

BFKH Közlekedési Felügyelősége
BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szerv BFKH Fogyasztóvédelmi 
Felügyelősége

Járműfenntartó (szerelő, kar. lak, 
fényező, gumiszer. menetíró szer. 

stb.)

Negyedévente

BFKH Közlekedési Felügyelősége
BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szerv
BFKH Fogyasztóvédelmi 

Felügyelősége

Közép‐Duna völgyi Környezetvédelmi 
Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség (évente 1 alkalommal) Járműfenntartó (bontó)

Évente minimun 2 alkalom
BFKH Közlekedési Felügyelősége

BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szerv

BFKH Fogyasztóvédelmi 
Felügyelősége Műszaki vizsgáló állomás

Évente minimun 2 alkalom
BFKH Közlekedési Felügyelősége

BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szerv

BFKH Fogyasztóvédelmi 
Felügyelősége Eredetiségvizsgáló állomás

Saját döntés (évente 1 
alkalom lehetőség szerint)

BFKH Közlekedési Felügyelősége
BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szerv BFKH Fogyasztóvédelmi 
Felügyelősége

Jármű pótalkatrész gyártó, 
forgalmazó

Folyamatos

BFKH Közlekedési Felügyelősége
BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szerv

BFKH Fogyasztóvédelmi 
Felügyelősége

Közlekedési hatóságként első 
fokon a területileg illetékes 
megyei (fővárosi) közlekedési 
felügyelőség jár el a képzés, 
utánképzés a szakoktatók és 

iskolavezetők tevékenységének 
ellenőrzése során

Tervben meghatározottak 
szerint

BFKH Közlekedési Felügyelősége
BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szerv BFKH Fogyasztóvédelmi 
Felügyelősége

NKH KGKH által meghatározott 
ellenőrzési feladatok elvégzése 
országos ellenőrzési terv alapján

BFKH Közlekedési Felügyelősége

Ellenőrző hatóság megnevezése



1. Melléklet ‐ Éves összevont ellenőrzési terv

Összevont ellenőrzés 
időpontja Ellenőrzéssel  érintett ügyfelek típusai

2015. II. negyedév
BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szerv
BFKH Kerületi Népegészségügyi Intézet

Tervezett ellenőrzés rövid leírása: Az 
egyes logisztikai bázisokat üzemeltetők 
vizsgálata az ott átmenetileg tárolt 

veszélyes vegyi anyagok/keverékek és 
azok tulajdonosai tekintetében, valamint 
a kiadott biztonsági adatlapok és címkék 
megfelelőségének áttekintése Tervezett 

ellenőrzések száma: 1 egység

2015. II‐III. negyedév
PMKH Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szerv
BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szerv

Tervezett ellenőrzés rövid leírása: Az 
egyes logisztikai bázisokat üzemeltetők 
vizsgálata az ott átmenetileg tárolt 

veszélyes vegyi anyagok/keverékek és 
azok tulajdonosai tekintetében, valamint 
a kiadott biztonsági adatlapok és címkék 
megfelelőségének áttekintése Tervezett 

ellenőrzések száma: 1 egység

2015. II‐III. negyedév
BFKH Katasztrófavédelmi Felügyelőség

BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szerv

BFKH Kerületi Népegészségügyi 
Intézet

Tervezett ellenőrzés rövid leírása: 
Iparbiztonsági ellenőrzéseken való 
részvétel az alsó és felső küszöbértékű 
ipari cégeknél Tervezett ellenőrzések 
száma: 2 egység

Ellenőrző hatóság megnevezése

BFKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv




