
Fővárosi Önkormányzat
Csarnok és Piac Igazgatósága

Ellenőrzések, vizsgálatok listája
2021. 01-05. hónap

Sorszám Ellenőrző / eljáró szervezet neve
A vizsgálat jellege 

(hatósági / 
felügyeleti)

Vizsgálat tárgya
Vizsgálat időpontja / 

lezárt jelentés dátuma
Főbb megállapítások Megjegyzés

Az üzletközpont közös területei, illetve a
kitelepülések területein a burkolatok,
csatornaszemek, vízgyűjtők jó állapotúak,
résmentesek, megfelelően karbantartottak.

A kitelepülés területén az élelmiszer forgalmazók
részére pavilon felépítmények vannak kialakítva,
amelyek jó állapotúak, nyílászárók jól záródnak.

A pavilonok közül a húskészítmény forgalmazó
pavilonban folyóvizes kézmosási és mosogatási
lehetőség kiépített. 

Az üzletközpont területén központi hulladékudvar
található, ahol a szakosított hulladék higiénikus
tárolása biztosított. A konténerek részére mosási
terület kialakított, lehatárolt, amely szintén
megfelelő.

Rovar és rágcsáló írtást szerződés alapján a
PRETOX Kft. végez évi 2 alkalommal (tavasz,
ősz), utolsó irtás: 2021.02.25.

A helyszíni szemle során az épületet és a
környezetét megfelelőnek találták.

Az épület általános műszaki állapota megfelelő,
kisebb burkolat hibák tapasztalhatóak a
hulladéktároló, hulladék prés helyiségében, annak
műgyanta padozatán. A helyiség padozatának
tervezett felújítási határideje 2021. június vége.

A felújítási munkálatok jelenleg folyamatban
vannak.

A veszélyeshulladék tároló területe tiszta,
rendezett, a helyiség hűtése megfelelő.

A szintenként kialakított hulladék kukákat tároló
helyiségek általános rendje, tisztasága megfelelő,
a 2. emeleten a tálcamosó takarított, rendezett.

A gazdasági folyosók tisztasági festése
megtörtént.

A személyzeti öltözők tekintetében a női öltöző
tiszta, rendezett, a férfi öltöző általános rendje,
tisztasága megfelelő, viszont az álmennyezet
javítása, tisztasági festése szükséges. 

Az álmennyezet javítása, tisztasági festése
megtörtént.

Az ellenőrzött III. emeleti vendéglátó egységben
az általános rend, tisztaság megfelelő volt.

2 Pest Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Állategészségügyi, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály

Hatósági Tavaszi piac szemle a Fehérvári úti Vásárcsarnokban 2021.03.02

1 Pest Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Állategészségügyi, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály

Hatósági Tavaszi piac szemle a Tétényi úti Üzletközpontban 2021.03.02
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Csarnok és Piac Igazgatósága

Ellenőrzések, vizsgálatok listája
2021. 01-05. hónap

Sorszám Ellenőrző / eljáró szervezet neve
A vizsgálat jellege 

(hatósági / 
felügyeleti)

Vizsgálat tárgya
Vizsgálat időpontja / 

lezárt jelentés dátuma
Főbb megállapítások Megjegyzés

A piacon állati eredetű termékeket, egyéb
élelmiszereket forgalmaznak.
Az üzletek listája rendelkezésre áll.

A külön engedélyköteles termékeket forgalmazó
egységek határozattal rendelkeznek.
A kistermelők, őstermelők regisztráltak

Az asztaloknál forgalmazó egységek a
cseppfertőzés elleni védelmet biztosítják, a többi
egység zárt üzletből végzi a forgalmazást.

Az ételelőállító egységek mesterséges elszívása
kialakított.

A piac takarítottsága megfelelő, a tisztítószereket,
eszközöket zártan tárolják.

A személyzet részére külön személyzeti WC,
öltöző biztosított.

A bejáratokhoz kézfertőtlenítőszerek
kihelyezettek.

A központi hulladéktároló helyiség kapacitása
megfelelő, vízvételi hely biztosított.

Élelmiszerhigiéniai szempontból káros rovarok-
rágcsálók jelenléte nem észlelhető, a rágcsáló és
rovarírtást félévente végeztetik, valamint szükség
szerint a PRETOX Kft. végzi.

A vírus elleni védekezés részeként 2 óránként
felület fertőtlenítést végeznek. (Pandémiás terv
rendelkezésre áll.)

Az alagsorban hűtő- fagyasztókamrák biztosítottak
a kereskedők részére, melyek gazdasági liftekkel
közvetlen kapcsolatban állnak a földszinti üzemi
folyosókkal.

A HACCP napi dokumentációs lapokat vezetik, a
felülvizsgálatot elvégezték.

Az előző ellenőrzés (2020.10.07.) alkalmával
kifogásolt korrodált tartóoszlopokat javították,
majd lefestették.

A csarnok rovar- és rágcsálóírtását szerződés
szerint félévente, ill. ad-hoc módon végzi a
PRETOX Kft., melyet dokumentálnak. Utolsó
alkalom 2021.03.02.

A takarítást a CSAPI alvállalkozókkal végezteti,
engedélyezett tisztító- fertőtlenítőszerekkel, a kézi
takarítás mellett heti 2 alkalommal gépi -
vízfelszívásos - takarítást is végeztetnek.

A csarnokban üzemelő hús-, hal-, vendéglátó
üzletek esetében felszerelt zsírfogókat az
üzemeltetők tisztítják, a csarnok a keletkezett zsírt
elszállítatja, és ellenőrzi a tisztítás megtörténtét.

4 Pest Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Állategészségügyi, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály

Hatósági Élelmiszerbiztonsági ellenőrzés a Kórház utcai 
Vásárcsarnokban

2021.03.04

3 Pest Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Állategészségügyi, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály

Hatósági Tavaszi piac szemle a Rákóczi téri Vásárcsarnokban 2021.03.03
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Csarnok és Piac Igazgatósága
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A központi csatornarendszert havonta,
szakaszonként tisztítják, ellenőrzik.

A piac általános rendje, takarítottsága szemmel
láthatóan nem kifogásolható, napi
rendszerességgel ürítik a hulladékgyűjtőket.

A koronavírus elleni védekezés központi
pandémiás terv szerinti tartatják a következő
szabályokat: - 3 kijáratnál van alkoholos
kézfertőtlenítő berendezés felszerelve a vásárlók
számára, - 2 kijáratnál van kézmosási lehetőség,
fertőtlenítő kézmosószerrel felszerelve, szintén a
vevők, ill. a nyílt piacon árusítók számára, - a
kötelező járványügyi szabályokkal kapcsolatos
tájékoztató a bejáratnál ki van függesztve, melyet
kiegészítenek óránkénti, félóránkénti hangos
bemondóban történő figyelmeztetéssel is.

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a
piac jó színvonalon felkészült a szemlére.

A piac teljes területe megfelelő mértékben
takarított és rendezett. A felesleges lomokat a
Felügyelőség korábban már eltávolította.

A hulladékudvar rendezett, a tárolóhoz vezető út ki
lett takarítva. A piac területén az 5 méter alatti
felületek por és pókháló mentesítése el lett
végezve.

A hulladékgyűjtő kukák és konténerek belső
felülete takarított.

A csapok nyitása a változó időjárás miatt még
hátra van.

Rágcsáló és rovarírtást a PRETOX Kft. 02.24-én
elvégezte. A szemle során rágcsálók és rovarok
jelenléte nem volt tapasztalható.

A vendég illemhely tisztasága megfelelő
színvonalú. WC papírral és kézfertőtlenítő szerrel
történő ellátás biztosított.

A takarító cég a virucid szerrel történő
fertőtlenítést megfelelő rendszerességgel végzi. A
takarító cég és a Felügyelőség is a virucid
fertőtlenítőszerrel rendelkezik.

A HCP rendelkezik Pandémiás Tervvel. A
védekezés - maszk viselési kötelezettség
betartása - kézfertőtlenítés - távolságtartás -
megfelelő szinten megvalósul.

5 Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Állategészségügyi, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály

Hatósági Tavaszi-nyári hatósági szemle a Nagykőrösi úti 
Használtcikk Piacon

2021.03.05
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Fővárosi Önkormányzat
Csarnok és Piac Igazgatósága
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A piac területén jelenleg is 4 db vendéglátó
egység van. Ezen egységek leginkább szombati
és vasárnapi napokon tartanak nyitva. Tekintettel
arra, hogy a vendéglátó egységek jelenleg zárva
vannak, ezért az élelmiszerbiztonsági ellenőrzés
későbbi időpontban kerül megtartásra.

A vásárcsarnok és piac területe, valamint a
közlekedők rendje, takarítottsága megfelelő.

A hulladék tárolásának feltételei biztosítottak,
elszálíltásuk szerződés szerint történik. A hulladék
tartályok takarítását, tisztítását, fertőtlenítését
folyamatosan végzik. A konténerek mosásához,
takarításához és fertőtlenítéséhez külön helyiség
van biztosítva.

A HACCP rendszert dokumentáltan működtetik.

Kártevőírtás félévente történik, megfelelően
dokumentált. Az utolsó kártevőírtást 2021.03.03-
án a PRETOX Kft. Végezte.

Az árusok, valamint a vásárlók részére külön WC
rendelkezésre áll. Hideg-meleg folyóvizes
kézmosási lehetőség biztosított, fertőtlenítő hatású
kézmosószerrel, papírtörlővel, kézszárítóval
felszerelt.  

A vásárcsarnok területén 3db pumpás
kézfertőtlenítő valamint 3 db fertőtlenítő hatású
kézmosószerrel felszerelt hidegvizes kézmosó
található.

A Piacfelügyelőség folyamatosan tájékoztatja,
figyelmezteti a vásárlókat a szabályok betartására.

Napi gyakorisággal ellenőrzik az eladára
kihelyezett élelmiszerek cseppfertőzéstő való
védelmét.

A vásárcsarnok és piac működésével
kapcsolatban élelmiszerbiztonsági kifogás nem
merült fel.

A virágosoknál lévő vízvételi helyeknél a csaptelep
valamint az elkülönítő elemek elhasználódtak,
festésük vagy cseréjük indokolt.

A munkák elvégzésre kerültek.

Az őstermelői részen a takarítást az asztalok körül
a termelők végzik. A piac területén a NUMBER
ONE Kft. Végzi a takarítást. A közlekedési utak,
portálok tiszták, takarítottak.

7 Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. 
kerületi Hivatala Népegészségügyi 

Osztály

Hatósági Köztisztasági ellenőrzés a Bosnyák téri 
Vásárcsarnokban

2021.03.09

6 Pest Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Állategészségügyi, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály

Hatósági Félévenként ütemezett élelmiszer-tisztasági szemle a 
Bosnyák téri Vásárcsarnokban

2021.03.09
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Fővárosi Önkormányzat
Csarnok és Piac Igazgatósága

Ellenőrzések, vizsgálatok listája
2021. 01-05. hónap

Sorszám Ellenőrző / eljáró szervezet neve
A vizsgálat jellege 

(hatósági / 
felügyeleti)

Vizsgálat tárgya
Vizsgálat időpontja / 

lezárt jelentés dátuma
Főbb megállapítások Megjegyzés

A COVID 19 vírusfertőzés megelőzése céljából a
szükséges intézkedéseket megtették. A
bejárathoz 3 helyre kihelyezték a kézfertőtlenítő
adagolót, benne virucid hatású fertőtlenítőszerrel.
Az iroda szociális helyiségében szintén
kézfertőtlenítő van kihelyezve.

A közös használatú WC-k takarítása megfelelő.

A piac területén a hulladékgyűjtés megoldott, a
veszélyes és állati eredetű hulladékot hűtve
tárolják.

Az őstermelői részen a zöldhulladék gyűjtés
megoldott. A kommunális hulladékgyűjtők tiszták,
takarítottak. Fertőtlenítéshez Hypot és klórmeszet
használnak.

A piacon a lakossági fáradt sütőolajat, használt
sütőzsíradékot gyűjtik.

A megelőző rovar- rágcsálóírtást a PRETOX Kft.
Végzi. Az utolsó irtás 2021-03-03-án volt.

A dohányzóhely kijelölése szabvány piktogrammal
jelölve. Szabálytalan dohányzást nem észleltek.

A csarnok egész területén biztosítottak a kéz-
higiénés lehetőségek, mind a vásárlók, mind pedig 
a kereskedők számára.

Az alagsorban biztosított a hulladéktárolás, az
áruátvétel, raktártér, melyekhez külön gazdasági
útvonalak biztosítottak.

A hűtést igénylő alapanyagok, állati eredetű
termékek megfelelő betárolására a hűtő-,
fagyasztókamra kapacitása megfelelő.

Az alapanyagok eladótérbe történő szállítása
technológiánként külön gazdasági liften biztosított.

Az üzemi területek-, vásárlótér takarítottsága
megfelelő. A tisztítószerek tárolását zártan végzik,
a takarítást szakcéggel végeztetik.

A padémiára való tekintettel a felületek
fertőtlenítését naponta végzik dokumentáltan.

A rágcsáló- rovarírtást a PRETOX Kft. Végzi
negyedévente, az utolsó irtás ideje 2021.03.04.

A hulladék elszállítását az ATEV Zrt., FKF Zrt.
Végzi.

A kereskedelmi egységek dolgozóinak részére
személyzeti öltöző, WC biztosított.

8 Pest Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Állategészségügyi, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály

Hatósági Tavaszi szemle a Vámház körúti Vásárcsarnokban 2021.03.10
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Fővárosi Önkormányzat
Csarnok és Piac Igazgatósága

Ellenőrzések, vizsgálatok listája
2021. 01-05. hónap

Sorszám Ellenőrző / eljáró szervezet neve
A vizsgálat jellege 

(hatósági / 
felügyeleti)

Vizsgálat tárgya
Vizsgálat időpontja / 

lezárt jelentés dátuma
Főbb megállapítások Megjegyzés

Az adózó által tett - vizsgálat alá vont - bejelentés
önkéntes bejelentésnek minősül.

Az adózónál a jegyzőkönyvbe foglalt
megállapítások alapján hatósági eljárás nem
indult.

Az ellenőrzés során a kiürítési feltételek
biztosítását, a menekülési útvonalak állapotát a
kiürítésre számításba vett ajtók lezárását
vizsgálták. A menekülésre szolgáló nyílászárók
az áteresztőképességet egy ajtó kivételével nem
szűkítik le. A 3-as (forgóajtó) nyílászáró jobb
szárnya teljes szélességben nem nyílik, a javítást
a karbantartó cégtől 03.22-én megrendelték. 

A javítást a szakcég elvégezte.

A menekülési útvonalon "bódék" kerültek
elhelyezésre, melyek a menekülési útvonalat nem
szűkítik le.

A kereskedelmi egységek előtt
információshirdetőtáblák kerültek elhelyezésre,
amelyek a menekülési út használatát nem
befolyásolják kedvezőtlenül.

Biztonsági világítás, menekülési jelek
adminisztrációját megfelelően vezetik.

Szintenként egy biztonsági őr teljesít szolgálatot,
aki egy kockázat esetén a menekítés
koordinálásában segítséget tud nyújtani.

10 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Észak- Budai Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség

Hatósági Tűzvédelmi cél-ellenőrzés a Flórián téri 
Üzletközpontban

2021.04.07

9 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-
budapesti Adó- és Vámigazgatósága 

Utólagos Ellenőrzési Osztály 3.

Hatósági Jogkövetési vizsgálat 2021.03.31
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