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1. A Kormányhivatal 2013. évben 

kiadott BEK-ét 2014-ben aktualizálta. 

A BEK az államháztartásért felelős 

miniszter által közzétett BEK Minta 

adekvát kivonata. Érvényesíti a Bkr 

szabályainak helyi szintű lekövetését. 

A vizsgálat észrevételeit a Bkr.17.§ (2) 

c) és d) pontok szabályozására 

tekintettel tette meg.  

A Belső Ellenőrzési Kézikönyv 

esedékes felülvizsgálata során 

kerüljön mérlegelésre az 

elvégzett vizsgálat 

javaslatainak átvezetése: 

növelje az iratminták körét, a 

kockázatelemzési módszertan 

bemutatását. 

A Belső Ellenőrzési 

Kézikönyvet ki kell egészíteni a 

kockázatelemzési 

módszertannal, iratmintákkal 

a BEK minta adaptációs 

segédlete szerint.

Belső Ellenőrzési Osztály vezetője 2016. április 29. NEM 2016. április 20.

2016.04.20-án hatályba lépett a 

KEB/13/30-2/2016. iktatószámú, a 

KEMKH Kormánymegbízottjának 

18/2016 (IV.20.). sz. utasítása a belső 

ellenőrzés szabályairól.

A kockázatelemzési módszertan a 

szabályzat XI. fejezetének 3. pontja. 

Az új szabályzatban az eddiginél több, 

új és pontosított iratminta is szerepel.

_ _ _

2. Az adott kontrollkörnyezetben a 

belső ellenőrzés tevékenységének 

nyomon követését és átláthatóságát 

kiadott ellenőrzési nyomvonal is 

biztosítja. 

A nyomvonal a szervezeti változások, a 

felelős, a határidők, az ellenőrzést 

végző személyek tekintetében 

felülvizsgálatot, a folyamatok 

tekintetében kiegészítést igényel a 

szervezeti változások, illetve a 

teljesség igénye miatt is.

Kerüljön sor a Belső Ellenőrzési 

Osztály ellenőrzési 

nyomvonalának 

felülvizsgálatára, 

aktualizálására, annak további 

kiegészítésére.

El kell végezni a belső 

ellenőrzés ellenőrzési 

nyomvonalának aktualizálását, 

kiegészítését az ajánlások 

nyomán. 

Belső Ellenőrzési Osztály vezetője 2016. április 15. NEM 2016. április 11.

A belső ellenőrzés ellenőrzési 

nyomvonala kibővítésre került 

(további folyamatok, a belső 

ellenőrzési vezető ellenőrző szerepe, 

felelősségi szintek), felelősségi körök 

módosítása megtörtént. _ _ _

3. A vizsgálat a stratégiai ellenőrzési 

terv kapcsán annak kiegészítésére tett 

javaslatokat a szervezeti változásokra 

tekintettel.

A szervezeti változásokra 

tekintettel aktualizálja a 

stratégiai ellenőrzési tervét, 

mérlegelje a vizsgálat – 

módszertani útmutatóra 

tekintettel tett - ajánlásainak 

alkalmazását.

A javaslat az intézkedési terv 

készítésének időpontjában 

már megvalósult.

Belső Ellenőrzési Osztály vezetője _ _ _

A 2015. évi stratégiai terv 2014. 

október 21-én került kiadásra 

(KEB/13/44-1/2014.), a 2015-2018. 

évekre vonatkozóan.

Falülvizsgálatát követően 2016. 

február 15-én készült el a KEB/13/22-

2/2016. számú stratégiai terv a 2016-

2019. időszakra vonatkozóan.

Tudás és készség leltár fejlesztési terv 

készül KEB/13/22-1/2016. 

iktatószámmal, 2016. február 12-én.

_ _ _

4. Az éves tervvel kapcsolatban 

megállapításra került, hogy az 

megfelelően ötvözi ellenőrzési és 

utóvizsgálati feladatok ellátásának 

rendszerét. Az utóvizsgálatok 

számszaki bemutatása ugyanakkor 

eltérő volt szöveges rész és melléklet 

Az éves ellenőrzési terv 

összeállításánál a belső 

ellenőrzési vezető biztosítsa a 

tervezett vizsgálatok 

azonosságát a szöveges 

részben és a mellékletekben. 

Az éves ellenőrzési tervben a 

szöveges részben 

hivatkozással biztosítani kell a 

mellékletekkel való 

egyezőséget. 

Belső Ellenőrzési Osztály vezetője
2016. november 

15.
NEM

2016. november 

14.

A 2017. évi éves ellenőrzési tervben 

biztosított az utóvizsgálatok számszaki 

azonossága a mellékletekkel. 

_ _ _

5. Az ellenőrzési program nem 

tartalmazta az ellenőrzésben 

részvevők között az ellenőrzési 

feladatok megosztását (Bkr. 33.§ (2) 

bekezdés g) pont). A felosztás csak a 

vizsgálatvezető és a belső ellenőr 

szerepének kijelölésére korlátozódott.

A program nem tartalmazta 

utóvizsgálatok esetén a Bkr.21.§ (3) 

bekezdés szerinti felosztást.

Az ellenőrzési program 

tartalmi kialakítása 

tekintetében a továbbiakban 

érvényesüljenek a Bkr. 33.§ (2) 

bekezdés c) és g) pontjában 

leírt standard követelmények. 

Az ellenőrzések típus szerinti 

megjelölése utóvizsgálatoknál 

is, a feladatmegosztás 

vizsgálatvezető és 

ellenőrzésben résztvevő 

ellenőrök között.

Az ellenőrzési programban 

meg kell jelölni az utóvizsgálat 

típusát és a feladatmegosztást.

Belső Ellenőrzési Osztály vezetője 2016. április 29. NEM 2016. április 20.

A Belső Ellenőrzési Kézikönyv 9. 

számú iratminta tartalmazza az 

ellenőrzési program mintát, amely 

alapján minden esetben megjelölésre 

kerül a részletes feladatmegosztás éa 

az utóvizsgálatok típusa.

_ _ _

6. Nyilatkozat szerint a 

Kormányhivatal és annak Belső 

Ellenőrzési Osztálya a helyi 

sajátosságainak megfelelően, a 

rendelkezésre álló kapacitáshoz 

igazodva alakította ki dokumentálási 

rendjét. A jelentéstervezetek 

egyeztetésére tájékoztatás szerint 

személyes egyeztetési formában vagy 

elektronikus úton (e-mailben) kerül 

sor. 

A megvalósított egyeztetés (levelezés) 

a konkrét ellenőrzési mappába nem 

kerültek elhelyezésre. Az 

elektronikusan archivált formában 

szerepel az e-maillevelezésben (így 

jelentéstervezetek és kísérő levelek, 

észrevételek, azzal kapcsolatos 

egyeztetések).

- Megállapításra került, hogy a 

jelentéstervezet, a kísérő levél, az 

ellenőrzött részéről visszaküldött 

megismerési záradék, a megtett 

észrevétel, illetve az azzal kapcsolatos 

egyeztetés feljegyzései nem kerültek 

iktatásra. A jelentéstervezetek word 

formátumban állnak rendelkezésre 

aláírás nélkül.

A jelentés tervezet 

egyeztetése nyomon 

követhető, felidézhető 

formában iratkezelési és 

kiadmányozási szabályok 

figyelembe vételével 

iktatottan történjen.

A belső ellenőrzési vezető 

fordítson nagyobb figyelmet a 

konkrét ellenőrzési mappa 

dokumentációs feltöltésére, a 

bizonyítékok tekintetében a 

Bkr. 40.§ rendelkezéseinek 

érvényesítésére, 

az elektronikus 

dokumentumoknak a konkrét 

ellenőrzéshez (ellenőrzési 

számra) kialakított 

elektronikus mappába történő 

elhelyezésére. 

Ajánlott az elektronikus 

dokumentumokat 

iratjegyzékben részletezni, 

biztosítani a közvetlen 

kapcsolatát (vagy csatolását) 

konkrét ellenőrzési mappához.

A javaslat az intézkedési terv 

készítésének időpontjában 

már megvalósult.

Belső Ellenőrzési Osztály vezetője _ _ _

A jelentés tervezet iktatott 

kísérőlevéllel együtt kerül 

megküldésre. (15. iratminta). Az 

ellenőrzött szervezettel kapcsolatos 

egyeztetések (e-mail-en történő is) 

iktatásra kerülnek. Szintén iktatjuk a 

fontosabb elektronikus 

dokumentumokat (pl.: értesítés 

ellenőrzés megkezdéséről, 

kapcsolattartó személy kijelölése).

Ezen felül további elektronikus 

levelezések is elmentésre kerültek az 

ellenőrzési mappákban. Az ellenőrzési 

mappákban listaszerűen rögzítésre 

kerül a mappa tartalma iktatószámok 

alapján, amely megteremti a 

kapcsolatot a konkrét papír alapú 

ellenőrzési mappákhoz.

_ _ _

7. Az ellenőrzési mappában 

megtalálhatóak voltak az elkészített, 

véleményezett, és jóváhagyott 

intézkedési tervek.

A vizsgálat megállapításai között 

szerepelt, hogy a helyszíni vizsgálat 

során nem látta kellően 

dokumentáltnak milyen formában 

tettek eleget az intézkedési terv 

elkészítésére kapcsán, illetve az 

intézkedés végrehajtása 

vonatkozásában a beszámolási 

kötelezettség teljesítése kapcsán a Bkr 

45. § (3) bekezdés és a Bkr. 46.§ alatt 

megjelenő előzetes tájékoztatási 

(figyelem felhívási) 

kötelezettségeknek. A levelezés nem 

állt rendelkezésre az ellenőrzési 

mappában. Tájékoztatás szerint ez is 

elektronikus levelezés útján teljesült

A belső ellenőrzési vezető 

intézkedjen a költségvetés 

szerv vezetője által elfogadott 

jelentés megküldése tárgyában 

költségvetési szerv vezetője 

által aláírandó kísérő levél 

kialakításáról, szükséges 

esetekben tájékoztatást adva 

az intézkedési terv 

elkészítésével kapcsolatos 

feladatokról (Bkr 45. § (3) bek. - 

46.§-ban szereplő 

feladatokról).

A javaslat az intézkedési terv 

készítésének időpontjában 

már megvalósult.

Belső Ellenőrzési Osztály vezetője _ _ _

A Belső Ellenőrzési Kézikönyv 

iratmintái között kialakításra került a 

lezárt ellenőrzési jelentéshez 

kapcsolódó kísérőlevél (20. számú 

iratminta), amely megfelel a BEK 

Minta előírásainak. A kísérőlevelek 

minden esetben iktatásra kerülnek, 

szükség esetén tartalmazzák az 

intézkedési terv elkészítéséhez 

kapcsolódó feladatokat.
_ _ _

1. Miniszterelnökség 

Belső Ellenőrzési 

Főosztály

2016.04.11Komárom-

Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

Belső Ellenőrzési 

Osztály

A belső ellenőrzés 

kialakításának és 

működtetésének belső 

ellenőrzése a 

kormányhivataloknál, 

minőségbiztosítási 

szemléletű vizsgálat

KEB/13/19-

5/2016.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt érintő külső ellenőrzések

so
rs

zá
m

Az ellenőrzött 

szerv, illetve 

szervezeti egység 

megnevezése

Az ellenőrzés tárgya 

(címe)
Intézkedést igénylő megállapítás

A vonatkozó 

intézkedési terv 

jóváhagyásának 

időpontja

A javaslat alapján előírt 

intézkedés

A határidőben végre 

nem hajtott 

intézkedések oka

A nem 

teljesülés 

kapcsán tett 

lépések

Az intézkedés 

végrehajtásának 

határideje

Módosítás

(leírás / NEM)

Az intézkedés felelőse (beosztás és 

szervezeti egység)
Megjegyzés

A külső ellenőrzést 

végző megnevezése

A vonatkozó 

intézkedési terv 

iktatószáma

Az intézkedés 

teljesítése (dátum 

/ NEM)

Megtett intézkedések rövid leírásaEllenőrzési javaslat 



8.Az elvégzett belső ellenőrzésekről 

Kormányhivatalnál a Bkr. 50.§ (2) 

bekezdése szerinti tartalommal, a 

Kormányhivatal Belső Ellenőrzési 

Kézikönyvben közzétett iratminta 

alapján valósult meg az előírt 

nyilvántartás vezetése.

„Ellenőrzések nyilvántartása” 

tárgyában alkalmazzák BEK 

Minta szerint 39. számú 

iratminta tartalmi tagolását. Az 

ellenőrzésekről vezetett 

nyilvántartásban az ellenőrzés 

kezdeteként a megbízólevél 

kiállításának vagy 

érvényességének kezdő 

időpontja, míg lezárásaként az 

ellenőrzési jelentés lezárása 

(Bkr.2.§ (o) pont) kerüljön 

megválasztásra az éves 

ellenőrzési jelentéshez 

szükséges egységes 

adatszolgáltatás céljából.

A javaslat az intézkedési terv 

készítésének időpontjában 

már megvalósult.

Belső Ellenőrzési Osztály vezetője nem releváns NEM

Az ellenőrzések nyilvántartásában 

feltüntetésre kerül az ellenőrzés 

kezdete, az ellenőrzés lezárásának 

időpontja, és az ellenőrzés belső 

ellenőrzési vezető általi 

jóváhagyásának időpontja is. Az éves 

ellenőrzési jelentéshez szükséges 

egységes adatszolgáltatás érdekében 

következetesen megválasztásra és 

pontos rögzítésre került az ellenőrzés 

lezárásának időpontja.

_ _ _

9. A belső ellenőrzések megállapításai 

kapcsán kiadott intézkedésekről és 

azok teljesítéséről az intézkedési terv 

és annak teljesítéséről szóló 

beszámoló alapján a belső ellenőrök 

nyilvántartást vezettek. (Bek.47.§)

A nyilvántartás megfelelően betöltötte 

szerepét, egyes eseti adminisztrációs 

rögzítési hiba mellett megfelelően 

biztosította az intézkedések nyomon 

követhetőségét.

A nyilvántartás vonatkozásában „az 

egy javaslat több szervezeti egységet 

érint, más-más felelőssel, akkor külön 

intézkedésként szükséges feltüntetni” 

szabály nem minden esetben 

érvényesült.

A Belső ellenőrzési vezető 

növelje szerepét a 

nyilvántartások vezetői 

ellenőrzése területén, 

törekedjen az 

államháztartásért felelős 

miniszter által közzétett 

módszertan szabályainak 

átfogó érvényesítésére.

- A belső ellenőrzési vezető 

érvényesítse államháztartásért 

felelős miniszter által kiadott 

módszertan 

alkalmazhatóságát, ha egy 

javaslat több szervezeti 

egységet érint, más-más 

felelőssel, akkor azt külön 

intézkedési tervben külön 

intézkedésként kell feltüntetni.

Az intézkedések 

nyilvántartásában külön 

intézkedésként kerüljenek 

rögzítésre azon intézkedések, 

amelyek több szervezeti 

egységet, felelőst érintenek. 

Belső Ellenőrzési Osztály vezetője 2016. április 29. NEM 2016. február 15.

A 2016. évi nyilvántartásban  külön 

intézkedésként kerül feltüntetésre, ha 

egy intézkedés több szervezeti 

egységet érint, más-más felelőssel. A 

nyilvántartások vezetői ellenőrzése 

dokumentáltan megvalósul.

_ _ _

10. A vizsgálat csekély jelentőségű 

hiányosságként értékelte éves 

ellenőrzési jelentés 2. sz. 

mellékletében előző évről áthúzódó 

ellenőrzés - módszertani útmutatótól 

eltérő - tárgyévi ellenőrzésként, 

történő megjelenítését.

Belső ellenőrzési vezető 

fordítson kiemelt figyelmet az 

éves ellenőrzési jelentésben 

közölt számadatok 

pontosságára, a megfelelően 

vezetett nyilvántartással 

történő egyezőség 

biztosítására.

A javaslat az intézkedési terv 

készítésének időpontjában 

már megvalósult.

Belső Ellenőrzési Osztály vezetője _ _ _

Az éves ellenőrzési jelentéshez 

szükséges pontos adatszolgáltatás 

érdekében a nyilvántartás többszöri 

ellenőrzésen esik át, a nyilvántartás 

készítőjén kívül a belső ellenőrzési 

vezető által is dokumentáltan 

áttekintésre kerül.

_ _ _

2.
Nemzeti 

Közelekdési Hatóság

Komárom-

Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

Műszaki 

Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály 

Közlekedési 

Osztálya és Útügyi 

Osztálya

A Kormányhivatal 

közúti gépjármű 

közlekedési, képzési és 

vizsgáztatási 

szakterület 

tevékenységének 

vizsgálata

Nem rögzítettek a vizsgálat során

Az ellenőrzés során 

szabálysértést vagy egyéb 

hiányosságot nem állapítottak 

meg

Nem készítettünk, mivel nem 

tapasztaltak szabálysértést
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.

NÉBIH ÉTBI 

Takarmány 

előállítás és 

forgalmazás 

Felügyeleti Osztály

KEM KH 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Földművelésügyi 

Főosztály

Nagy kockázatot 

jelentő 

élelmiszerbiztonsági 

veszélyek hatósági 

ellenőrzése a 

takarmányszektorban

nem volt nem volt nem volt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4.

NÉBIH 

Rendszerszervezési 

és Felügyeleti 

Igazgatóság

KEM KH 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Földművelésügyi 

Főosztály / KEM 

KH Kisbéri Járási 

Hivatal 

Élelmiszerlánc-

felügyeleti és 

Állategészségügyi 

Osztály

Tojás és tojástermékkel 

kapcsolatos hatósági 

feladatok végrehajtása 

és hatékobysága

OÁIR rendszer feltöltése hiányos, 

tojástermék előállító üzemben 

tapasztalt hiányosságok miatt az 

illetékes járási hivatalnak intézkedést 

kell hozni.

nem volt
a Főosztály intézkedési tervet 

készít.

KEI/00/01559/2/

2016
2016.12.19 Ujszászi György 

2016.12.31. és 

2017.03.20.
nem

2016.12.31. 

teljesült
OÁIR rendszer adatbázis pontosítás _ _ _

5.

Országos 

Tisztifőorvosi 

Hivatal

KEM KH 

Népegészségügyi 

Főosztály és az 

Esztergomi, 

Komáromi és 

Tatabányai Járási 

Hivatalok 

Népegészségügyi 

Osztályai

Az ivóvízminőség 

vizsgálatával 

kapcsolatos 

intézkedések 

ellenőrzése a 

közegészségügyi 

szakterület 

vonatkozásában

nem vált szükségessé _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



nem volt

Intézkedjen a 

családtámogatási ellátásokhoz 

és a fogyatékossági 

támogatásokhoz kapcsolódó 

feladatok végrehajtása során 

az ellenőrzés 

megállapításainak 

figyelembevételére annak 

érdekében, hogy az első fokú 

döntés elleni fellebbezési 

határidő lejárata 

megállapítható legyen, 

valamint az első fokon döntést 

hozó hatóság a fellebbezésről 

alakítsa ki álláspontját. (1.4.1. 

megállapítás 2. 

bekezdése alapján)

A családtámogatással és 

fogyatékossági támogatással 

kapcsolatos fellebbezési 

ügyekben, annak érdekében, 

hogy a fellebbezési határidő 

lejárata megállapítható legyen 

a Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Főosztály vezetője 

(továbbiakban: 

Főosztályvezető) és a 

Családtámogatási Osztály 

vezetője (továbbiakban: 

Osztályvezető) az 

elkövetkezendő időben 

kiemelt figyelmet kell, hogy 

fordítson a visszaérkezett 

tértivevények szkennelésénk 

ellenőrzésére, 

ellenőriztetésére. Annak 

érdekében, hogy a döntést 

hozó hatóság a fellebbezésről 

– amennyiben a fellebbezés 

szakmai alapokon nyugszik – 

kialakítsa véleményét, az 

ügymenetbe épített 

felülvizsgálaton túl az 

Osztályvezető és a 

Főosztályvezető is köteles 

tételesen felülvizsgálni 

2016.04.14.
dr. Beck László főosztályvezető, Szabó 

Zoltán osztályvezető
2016.06.30. NEM 2016.06.30.

A szúrópróbaszerű vezetői 

ellenőrzések során megállapítást 

nyert, hogy a fellebbezésekkel 

kapcsolatban visszaérkezett 

tértivevények szkennelése minden 

esetben megtörtént. A fellebbezések 

felterjesztését tételes vezetői 

ellenőrzés keretében vizsgálta a 

Főosztályvezető és az Osztályvezető. 

A fellebbezések felterjesztése 

minden esetben a jogszabályban és 

az Állami Számvevőszék javaslatának 

foglaltaknak megfelelő formában 

ment végbe.

xxx xxx xxx

nem volt

Intézkedjen a 

családtámogatási 

ellátásokkal, a fogyatékossági 

támogatásokkal kapcsolatos 

feladatellátás során az 

ellenőrzés megállapításainak 

figyelembevételére a 

jogszabályi előírások 

betartása érdekében. (1.3.1. 

számozott megállapítás 2. és 

4. bekezdése alapján)

A családtámogatással és 

fogyatékossági ellátásokkal 

kapcsolatban benyújtott 

kérelmeket, a hiányosan 

benyújtott kérelmek 

esetében történő 

hiánypótlásokat, illetőleg a 

határidők pontos betartását 

– a folyamatba épített, 

tételes felülvizsgálói és 

vezetői ellenőrzés mellett – 

az elkövetkező időszakban 

szúrópróba szerűen 

ellenőriznie kell a 

Főosztályvezetőnek, illetve az 

Osztályvezetőnek. A 

Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

Családtámogatási Osztályán a 

jelentésben szereplő 

hiányosságot a vizsgálatot 

végző szerv nem állapított 

meg.

2016.06.30. NEM 2016.06.30.

A jelzett időszakban - a folyamatba 

épített, tételes felülvizsgálói és 

vezetői ellenőrzés mellett – a 

Főosztályvezető és az Osztályvezető 

szúrópróba szerűen vizsgálta az 

ellátásokkal kapcsolatban benyújtott 

kérelmeket, a hiányosan benyújtott 

kérelmek esetében történő 

hiánypótlásokat, illetőleg a 

határidők pontos betartását. A 

vezető ellenőrzés az időszakban 

hiányosságot, határidő túllépést 

nem talált.

7. KEM Főügyészség

KEM KH 

Igazságügyi 

Osztály

Pártfogó felügyelői 

tevékenység 

törvényességi 

ellenőrzése

Nincs Nincs Nincs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8. KEM Főügyészség

KEM KH 

Igazságügyi 

Osztály

Pártfogó felügyelői 

tevékenység 

törvényességi 

ellenőrzése (jóvátételi 

munka) 

Ügyészi felhívás

Munkahelyek 

nyilvántartásának kiegészítése, 

vonatkozó jogszabályok 

betartása

KEE/1/4-30/2016. számú 

küldeményben leírtak szerint

Nem szükséges 

intézkedési terv

Nem szükséges 

intézkedési terv
Molnár Gábor osztályvezető

2016. november 

23. és 2016. 

december 15. 

NEM
2016. december 

15. 

A kifogásolt nyilvántartás 

kiegészítésre és aktualizálásra került, 

az érintett kollégák figyelmét írásban 

hívtuk fel a határidők betartására. 

_ _

9.

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

(EMMI)

Komárom-

Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

TÁMOP 1.1.2. projekt 

záró ellenőrzése
Nincs Nincs Nincs _ _ _ _ _ _ _ _ _

Az ellenőrzés 

időpontja: 

2016.08.15.

10.

Európai 

Támogatásokat 

Auditáló 

Főigazgatóság 

(EUTAF)

Komárom-

Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

TÁMOP 1.1.2. projekt 

2016. évi mintavételes 

ellenőrzése

Nincs Nincs Nincs _ _ _ _ _ _ _ _ _

Az ellenőrzés 

időpontja: 

2016.09.05-

10.11.

11. Belügyminisztérium

Komárom-

Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

Foglalkoztatási 

Főosztály

A GINOP-6.1.1-15-2015-

00001 azonosítószámú 

"Alacsony 

képzettségűek és 

közfoglalkoztatottak 

képzése" című projekt 

2016 évi mintavételes 

ellenőrzése. Vizsgált 

tanfolyamok kódja: 

16G611K26, 

16G611K18, 

16G611K01, 

16G611K19, 

16G611K15, 

16G611K13

Nincs Nincs Nincs _ _ _ _ _ _ _ _ _

A látogatás 

ideje: 

2016.07.28.

12.

Nemzeti 

Szakképzési és 

Felnőttképzési 

Hivatal

Komárom-

Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

Foglalkoztatási 

Főosztály

A GINOP-6.1.1-15-2015-

00001 azonosítószámú 

"Alacsony 

képzettségűek és 

közfoglalkoztatottak 

képzése" című projekt 

2016 évi mintavételes 

ellenőrzése. Vizsgált 

tanfolyamok kódja: 

16G611K15, 

16G611K14, 

16G611K16

Nincs Nincs Nincs _ _ _ _ _ _ _ _ _

A látogatás 

ideje: 

2016.08.29.

6.
Állami 

Számvevőszék

Komárom-

Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

Családtámogatási 

és Társadalom-

biztosítási 

Főosztály 

Családtámogatási 

Osztály

A Magyar 

Államkincstár 

közigazgatási hatósági 

tevékenységének, 

valamint 

központosított 

illetmény számfejtési 

rendszerének 

ellenőrzése

KEL-005/18-

3/2016 



13.

Közigazgatási és 

Elektronikus 

Közszolgáltatások 

Központi Hivatala 

Informatikai 

Minőség- és 

Biztonságirányítási 

Főosztály

Pénzügyi és 

Gazdálkodási 

Főosztály, 

Informatikai 

Osztály

2015. évi közbeszerzési 

terv, informatikai 

beruházási terv; 2016. 

évi közbeszerzési terv, 

informatikai 

beruházási terv

Nincs intézkedési igény megyei szinten - - - - - - - - - - - -

14.

Közigazgatási és 

Elektronikus 

Közszolgáltatások 

Központi Hivatala 

Informatikai 

Minőség- és 

Biztonságirányítási 

Főosztály

Pénzügyi és 

Gazdálkodási 

Főosztály, 

Informatikai 

Osztály

Az állami és az 

önkormányzati szervek 

információbiztonságár

ól szóló 2013. évi L. 

törvény szerinti 

képzési és oktatási 

tevékenység vizsgálata

Nincs intézkedési igény megyei szinten - - - - - - - - - - - -

15. MNL KEM Levéltára

Jogi és 

Koordinációs 

Főosztály, 

Humánpolitikai, 

Szervezési és 

Koordinációs 

Osztály

Irattár ellenőrzés
Az iratkezelés és az irattározást 

rendben találták 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

16. MNL KEM Levéltára
Pénzügyi és 

Gazdálkodási 

Főosztály

Irattár ellenőrzés
Az iratkezelés és az irattározást 

rendben találták 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

17.
Emberi Erőforrások 

Minisztériuma

KEMKH Pénzügyi 

és Gazdálkodási 

Főosztály

TIOP-3.3.1/A-12/2-

2013-0016 

azonosítószámú 

projekt záró helyszíni 

ellenőrzése

- - - - - - - - - - - -

18.
Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium

KEMKH Pénzügyi 

és Gazdálkodási 

Főosztály

KEOP-8.1.1-11/K-2015-

0006 azonosítószámú 

projekt záró helyszíni 

ellenőrzése

- - - - - - - - - - - -

19.
Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium

KEMKH Pénzügyi 

és Gazdálkodási 

Főosztály

KEOP-5.6.0-12-2013-

0028 azonosítószámú 

projekt záró helyszíni 

ellenőrzése

- - - - - - - - - - - -

20.

Magyar Nemzeti 

Levéltár Komárom-

Esztergom Megyei 

Levéltára

Komárom-

Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

Komáromi Járási 

Hivatal Bábolnai 

Kirendeltsége

irtkezelés-és irattári 

ellenőrzés
nem volt

a kézi irattárban az 

ügyiratpótló lap használata, 

mely tartalamzza, hogy mikor, 

ki és mi alapján emelte ki az 

ügyiratot

iratkezelést végzők felhívása 

az ügyiratpótló lap 

használatára

intézkedési terv 

készítésére nem 

volt szükség

Soványné Pánczél Gizella osztályvezető 

Hatósági és Gyámügyi Osztály
azonnal

azonnal és 

folyamatos

Az iratkezelést végzők figyelmének 

felhívása az ügyiratpótló lap 

használatára, melyet az osztályvezető 

szúrópróba szerűen ellenőriz

_ _ _

21.

Közigazgatási és 

Elektronikus 

Közszolgáltatások 

Központi Hivatala

Tatai Járási Hivatal 

Tatai Járási Hivatal 

okmányirodai 

tevékenysége

nem került 

kiadásra
_ _ _

22.

Közigazgatási és 

Elektronikus 

Közszolgáltatások 

Központi Hivatala

Tatabányai Járási 

Hivatal 

Kormányablak 

Osztály

Okmányirodai 

tevékenység 

célellenőrzése

-Ügyfélszolgálati működéssel 

összefüggő változások bejelentése a 

KEKKH felé nem minden esetben 

történt meg.    -Közlekedés igazgatás 

területén új kérelem nyomtatvány 

használata szükséges.                    -

Okmány ügyintézés területén az 

elmaradt háttér feladatok intézkedést 

igényelnek.

Egyéni vállalkozó tevékenység 

hatósági ellenőrzését érintő 

feladataiban, a kijelölt 

ügyintéző kizárólagos 

ellenőrzési tevékenységet 

lásson el.

Az egyéni vállalkozói 

tevékenységben eljáró 

ügyintéző feladatai 

átcsoportosításra kerülnek.

KEB/6/825-

8/2016
2016.12.20.

Lángos Enikő  kormányablak 

osztályvezető

Az ellenőrzést 

végző szerv nem 

állapított meg az 

intézkedésre 

vonatkozóan 

határidőt.  

NEM Folyamatban

-Változásbejelentő nyomtatványok 

megküldésre kerültek.                                           

- Közlekedés igazgatási ügykörben  a 

jelzett, új kérelem nyomtatvány 

elkészült.              -Az érintett 

területeken a csoport vezetője az 

előre meghatározott határnapig 

összefoglalta a jegyzőkönyvben 

szereplő hibákat, és írásban 

tájékoztatta az ügyintézőket a 

jövőben követendő eljárásról.

_ _ _

23.

Miniszterelnökség 

Kormányablakokért 

Felelős Helyettes 

Államtitkárság

Tatabányai Járási 

Hivatal 

Kormányablak 

Osztály

KEM Tatabányai Járási 

Hivatal 

kormányablakainak 

célellenőrzése

Nincs

A közvetlen ügyfélszolgálati 

feladatok mellett nagyobb 

hangsúlyt szükséges fektetni a 

háttér-adminisztrációs (back -

office)feladatok ellátására.

A szükséges területeken a 

feladatok átcsoportosításra 

kerülnek.

TER-

4/364/5/2016
2016.12.20.

Lángos Enikő  kormányablak 

osztályvezető

Az ellenőrzést 

végző szerv nem 

állapított meg az 

intézkedésre 

vonatkozóan 

határidőt.  

NEM Folyamatban

A működés javítását szolgáló 

javaslatokat a napi 

munkafolyamatokba beépítettük.

_ _ _

24.

Magyar Nemzeti 

Levéltár Komárom-

Esztergom Megyei 

Levéltára

Tatabányai Járási 

Hivatal 

Foglalkoztatási 

Osztálya

Iratkezelés és irattár-

ellenőrzés

önálló irattáros alkalmazása, 

Tb Népház u. 3. szám alatti 

központi irattár időnkénti 

szellőztetése, iratok 

selejtezése

Intézkedési terv készítését 

nem kérték.
_ _ _

25. KEHI

Komárom-

Esztergom Megyei 

Kormányhivatal

A fővárosi és megyei 

kormányhivatalok 

működésének és 

gazdálkodásának 

ellenőrzése

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Az ellenőrzés 

folyamatban 

van, 2017-

ben zárul

26.
Állami 

Számvevőszék
KEMKH Pü.?

Parlagfűvel kapcsolatos 

eljárás (bírságolás), 

valamint a kapott 

támogatások 

elszámolásának 

ellenőrzése

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Az ellenőrzés 

folyamatban 

van, 2017-

ben zárul


