
 2017. augusztus 2-ai állapot

1.

Baranya Megyei 

Kormányhivatal földhivatali 

osztályok, földhivatali 

főosztály, növény- és 

talajvédelmi osztály

A parlagfű elleni védekezés 

ellenőrzése

2016. május 30 - 2017. 

április 4.
Állami Számvevőszék

Az ellenőrzési jelentés országos, több szakterülettel összefüggő 

megállapításokat tartalmaz. A kormányhivatal tekintetében 

intézkedést nem írt elő, javaslatot nem foglamazott meg.

2.
Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztály

A fővárosi és megyei 

kormányhivatalok 

környezetvédelmi 

feladatellátása: 

Környezetvédelmi Mérőközpont 

feladatellátásának ellenőrzése

2017. január 26 - 2017. 

március 31.

Földművelésügyi 

Minisztérium

Az ellenőrzés megállapította, hogy a Környezetvédelmi 

Mérőközpont által ellátott feladatok teljes körű ellátásához 

javasolt a jelenlegi létszám bővítése (emisszió- és immisszió 

mérési-, illetve technikusi feladatok ellátása tekintetében), illetve 

az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózathoz tartozó 

mérőrendszerek tervszerű, rendszeres, megelőző 

karbantartásának biztosítása. A kormányhivatal a javasolt 

intézkedést megtette: a karbantartási szerződéseket megkötötte 

és azokat másolatban tájékoztatásul megküldte az ellenőrző 

szerv részére.

3. Népegészségügyi Főosztály 

A fővárosi és megyei 

kormányhivatalok 

népegészségügyi 

feladatellátása: Nemdohányzók 

védelme

2017. április 28 -2017. 

május 31.

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, szakmai 

irányításban közreműködő 

központi hivatal

Az ellenőrzés megállapította, hogy az ellenőrzés tapasztalatait és 

a feltárt hiányosságokat meg kell ismertetni az ellenőrzés alávont 

szervezeti egységek érintett munkatársaival; az azonos 

ellenőrzési hatáskör miatt a közterület-felügyelet helyett inkább a 

rendőrség bevonása indokolt a közös ellenőrzésekbe. Javasolta, 

hogy Pécsett nagyobb arányban kerüljön sor szórakoztató-

vendéglátóipari egységek ellenőrzésére. Az ellenőrzés 

intézkedést igénylő megállapítást nem tett. 

4.
Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földhivatali Főosztály

A fővárosi és megyei 

kormányhivatalok 

élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi 

feladatellátása: Hatósági 

TRACES rendszer 

használatának felülvizsgálata

2017. március 9 - 

2017. június 16.

NÉBIH Állategészségügyi 

és Állatvédelmi 

Igazgatóság

Az ellenőrzés megállapította, hogy a hatósági TRACES rendszer 

használatára vonatkozóan indokolt egy eljárásrend és készenléti 

terv kiadása; az ellenőrzés során talált tipikus, visszatérő hibákat, 

tanulságos eseteket szükséges írásban is megosztani az érintett 

kollégákkal; a TRACES rendszert használó hatósági állatorvosok 

elektronikus email címének felülvizsgálata javasolt. A 

kormányhivatal a javasolt intézkedéseket 2017.07.31. napjáig 

maradéktalanul teljesítette.

A Baranya Megyei Kormányhivatalt érintő külső ellenőrzések* 2017. évben 
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A szervezeti egység 

megnevezése

A külső ellenőrzés tárgya, 

témája

A külső ellenőrzés  

időpontja 

A külső ellenőrzést 

végző szerv 

megnevezése

Az ellenőrzés eredménye 

* a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § figyelembevételével
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5.

Pécsi Járási Hivatal 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Főosztály

A fővárosi és megyei 

kormányhivatalok 

családtámogatási 

feladatellátása: 

Családtámogatási ellátások 

dokumentumainak vizsgálata

2017.április 14 - 2017. 

június 22.

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, illetve a 

szakmai irányításban 

közreműködő központi 

hivatal

Az ellenőrzés megállapította, hogy a családtámogatási 

szakterületek tevékenysége az összefoglaló jelentés 

részjelentéseiben és hibajegyzékeiben jelzett eseteket is magába 

foglalóan megfelelőnek értékelhető. Az ellenőrzés intézkedést 

igénylő megállapítást nem tett. 

6.
Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földhivatali Főosztály

A fővárosi és megyei 

kormányhivatalok 

élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi 

feladatellátása:Takarmányok 

GMO tartalmának ellenőrzése

2017. május 23 - 2017. 

augusztus 1.

NÉBIH Élelmiszer- és 

Takarmánybiztonsági 

Igazgatóság

Az ellenőrzés megállapította, hogy az eljáró hatóság által végzett 

eljárások lefolytatása jogszabály követő, és a felülvizsgálat 

tárgyának vonatkozásában teljes körű. Az eljáró hatóság a 

vonatkozó uniós és magyar joganyagot ismeri és alkalmazza. Az 

ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett. 

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


