
A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál folytatott külső ellenőrzések*
2019. év

Sorsz. Szervezeti egység megnevezése: Külső ellenőrzés témája
Külső ellenőrzés 

időpontja
Ellenőrző szerv megnevezése Ellenőrzés eredménye

1.
Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztály

GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, 

"Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak 

képzése" című projekt megvalósításának közbenső 

ellenőrzése

2019. február 21.

Pénzügyminisztérium

Gazdaságfejlesztési Programok 

Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkárság

Az ellenőrzés során szakterületi intézkedés nem került 

előírásra, kiegészítő jegyzőkönyv felvétele, hiánypótlás 

nem volt szükséges.

2.
Ajkai Járási Hivatal /

Kormányablak Osztály

Ügyfélszolgálati feladatellátás (a kormányablakok 

egységes működése, jogalkalmazói gyakorlata, az 

ellátott feladatok vizsgálata)

2019. március 5.
Belügyminisztérium /

Okmányfelügyeleti Osztály

Az ellenőrzés érdemi mulasztást, hiányosságot nem tárt 

fel.

3.
Ajkai Járási Hivatal /

Kormányablak Osztály

Elektronikus közszolgáltatási feladatellátás (az 

ügyfélszolgálati tevékenység ellenőrzése, az 

okmányirodai feladatokat ellátó ügyintézők 

ismereteinek felmérése)

2019. március 22.

Belügyminisztérium / 

Informatikai Helyettes 

Államtitkárság /

Elektronikus Közszolgáltatásokat 

Támogató Főosztály

Az ellenőrzés érdemi mulasztást, hiányosságot nem tárt 

fel.

4.
Népegészségügyi Főosztály és 

járási hivatalok

Panaszügyek vizsgálatával kapcsolatos intézkedések 

ellenőrzése kémiai biztonság szakterület 

vonatkozásában

2019. április 22.-

2019. május 30.

Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Kémiai Biztonsági és Kompetens 

Hatósági Főosztály

A végleges ellenőrzési jelentés szerint összességében 

elmondható, hogy a panaszokról és a közérdekű 

bejelentésekről szóló 2013. év CLXV. törvény előírásai 

betartásra kerültek, a panaszos szempontjából az 

eljárás és ügykezelés megfelelő volt. A vizsgálat során 

feltárt hibák, pontatlanságok miatt nincs szükség 

intézkedési terv kidolgozására, az ellenőrző szerv 

javaslata szerint ezek megbeszélése munkaértekezlet 

keretében történt meg.

5.
Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztály

GINOP-5.2.1-14-2015-00001 "Ifjúsági Garancia" 

kiemelt programhoz kapcsolódóan a projekthez 

kapcsolódó 18-28. sz. kifizetési kérelmekre, bevonási 

anyagokra  vonatkozó helyszíni ellenőrzés

2019. május 9.

Pénzügyminisztérium 

Gazdaságfejlesztési Programok 

Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkárság

Kiegészítő jegyzőkönyv felvételére, az ellenőrzés 

lezárásához hiánypótlásra nem volt szükség, 

szakterületi intézkedés nem került előírásra.

6. Veszprém Megyei Kormányhivatal
2018. évi zárszámadás - Magyarország 2018. évi 

központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése
2019. július hónap Állami Számvevőszék

Az ellenőrzés kapcsán adatbekérés történt. Az 

ellenőrzés eredménye az Állami Számvevőszék 

honlapján került közzétételre.

7.

Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földhivatali Főosztály,

Pápai Járási Hivatal /

Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Szarvasmarha telepek gyógyszerfelhasználása - 

különös tekintettel az antimikrobiális készítményekre - 

ellenőrzésének felülvizsgálata

2019. július 29.-

2019. szeptember 19.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Állatgyógyászati Termékek 

Igazgatósága

A szarvasmarha telepen lefolytatott ellenőrzés 

tapasztalatai alapján a járási kolléga szem előtt tartotta a 

feladatait előíró jogszabályi helyeket, a jogszabályban 

megadott kritikus pontokat, ugyanakkor több területre 

nem tér ki az ellenőrzés során. 

Az intézkedést igénylő megállapítások vonatkozásában 

az ellenőrzést végző szerv intézkedési terv 

szükségességét állapította meg.

8.

Veszprémi Járási Hivatal / 

Agrárügyi Főosztály /

Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

A borászati üzemek engedélyezésével kapcsolatos 

felügyelői munka ellenőrzése
2019. szeptember 26.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal 

Borászati és Alkoholos Italok 

Igazgatósága

A vizsgált szerv a jogszabályok által előírt módon végzi 

a borászati üzemengedélyezési tevékenységet.

9.

Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földhivatali Főosztály /

Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály

Takarmányok GMO tartalmának ellenőrzése
2019. október 1. -

2019. december 10.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Élelmiszer- és 

Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Az eljáró hatóság által végzett eljárások lefolytatása 

jgoszabály követő, és a felülvizsgálat tárgyának 

vonatkozásában teljes körű volt. Intézkedést igénylő 

megállapítást az ellenőrzést végzők nem tettek, 

intézkedési terv nem szükséges.

10.

Veszprémi Járási Hivatal / 

Agrárügyi Főosztály /

Erdészeti Osztály

Erdősítési műszaki átvételek ellenőrzése 2019. november 5-6.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Erdészeti Igazgatóság

A vizsgált szerv  a hatályos jogszabályi előírásokat 

maradéktalanul figyelembe véve végzi a munkáját. 

Intézkedési terv készítésére vonatkozó előírást a 

jegyzőkönyv nem tartalmazott.

11.
Hatósági Főosztály /

Bányászati Osztály

A földgáz, a kőolaj, a kőolajtermék, valamint az 

egyéb gáz és  gáztermék vezetéken történő 

szállításához, elosztásához szükséges létesítmények 

biztonsági övezetének megsértése esetén lefolytatott 

eljárások vizsgálata. Az eljárások alapján hozott 

intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége.

A bányászati engedélyezési eljárások során a 

bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 5. § (4a) 

bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 6. § (3) 

bekezdés a) és b) pontjában előírtak betartásának 

ellenőrzése.

2019. november 7.
 Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálat 
Az ellenőrző szerv nem talált hiányosságot.

12.
Hatósági Főosztály /

Bányászati Osztály

Felszíni ingatlan tulajdon korlátozása témakörben 

szolgalmi jogi, előmunkálati jogi, vezetékjogi, 

használati jogi eljárások felülvizsgálata.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § 

(3) bekezdésében biztosított földtani hatáskörök 

gyakorlása a Bt. előírásai alapján. A földtani hatásköri 

intézkedések megtételének ellenőrzése.

2019. november 7.
 Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálat 
Az ellenőrző szerv nem talált hiányosságot.

*A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rend. 13. § figyelembevételével.


