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Tisztelt Kormánymegbízott / Fıigazgató Úr,
Kedves Munkatársaim!

Zala Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága a megyei illetékességi területre kiterjedıen
két  szakmai  fıosztállyal  és  elkülönült,  az  Ny.  Alap  területi  kezelésével  és  elszámolásával  kapcsolatos
feladatokat  ellátó  osztállyal  látta  el  a  jogszabályokban,  a  Kormányhivatal  Szervezeti  és  Mőködési
Szabályzatában, az Igazgatóság Ügyrendjében, valamint a 2011. évi munkatervben meghatározott feladatait.

Személyi feltételek  :  
Az Igazgatóság engedélyezett létszáma SZMSZ-ben 76 fı, mely az év során a rendszergazda Törzshivatal
személyi állományába kerülésével 75 fıre csökkent. 
A munkatársaink mindegyike  szakmailag  felkészült,  és  mindent  megtesz  az ügyek jogszerő  és  ésszerő
határidıben történı elintézéséért, az ügyfelek elıírásoknak megfelelı és humánus kiszolgálásáért. A 2010.
év  végén  hatályba  lépett  jogszabályváltozásokból  eredı  –  nık  kedvezményes  nyugdíja,  magán-
nyugdíjpénztárakra vonatkozó szabályozás – új feladatok azonban azt eredményezték, hogy a tavalyi évben
is folyamatosan szükséges volt a többletmunka önkéntes vállalása annak érdekében, hogy Igazgatóságunk
feladatait a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is kiváló színvonalon lássa el.

Munkahelyi körülmények, dologi ellátottság:
 Az Igazgatóság mindkét mőködési helyén – Zalaegerszeg, Nagykanizsa – a munkakörülmények 
 megfelelıek.  
Fıhatóságunknak és a Kormányhivatalnak köszönhetıen elmondhatjuk, hogy valamennyi munkaterületen
az informatika, irodatechnikai ellátottságunk megfelel a korszerő ügyvitel-technikai követelményeknek, a
feladat  ellátást  biztosító  programok,  ügyviteli  alkalmazások jól  mőködnek.  Az informatikai  rendszerek
használatában  kisebb  fennakadásokat  csak  a  megváltozott  jogszabályi  környezet  miatti  folyamatos
fejlesztések okoztak, ezek azonban a munkavégzést összességében tartósan nem akadályozták.

Külsı és belsı kapcsolataink:
Tevékenységünk  hatékony  és  eredményes  ellátásához  szükséges  a  folyamatos  kapcsolattartás  a
nyugdíjigazgatási  eljárást  befolyásoló  területi  igazgatási  szervekkel  (egészségbiztosítási,  szociális,
foglalkoztatási,  adóhatósági,  stb.),  valamint  kiemelten  a  Kormányablakokkal  a  megalapozottabb
döntéshozatal és az igazgatósági ügymenet gyorsítása érdekében.
Biztosítani kell a folyamatos és zökkenımentes együttmőködést a szakmai irányító szervvel (ONYF), illetve
annak Jogorvoslati Fıosztályával, az NRSZH-val, a Kormányhivatal törzshivatalával, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatallal, valamint a Magyar Államkincstárral, a megye területén mőködı bíróságokkal.

Mőködésünk  során  kiemelkedı  szerepe  van  a  tájékoztatásnak,  ezért  a  szélesebb  rétegeket  érintı
jogszabályváltozásokról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a helyi médián keresztül.

Az egyes szakterületek munkájáról röviden:

Nyugellátási Fıosztály

A fıosztálya feladatait Zala megye illetékességi területére kiterjedıen szervezeti egységein (Zalaegerszeg –
Igényelbírálási,  valamint  Ügyfélszolgálati  és  Ügykezelési  Osztály,  Nagykanizsa  -  Igényelbírálási  és
Ügyfélszolgálati  Osztály)  keresztül  alapfeladatként látja  el.  A nyugellátási  szakterület  legfontosabb  és
legalapvetıbb feladata a jogszabályokban meghatározott nyugellátások, nyugdíjszerő  rendszeres szociális
ellátások megállapítására irányuló igények elbírálása, továbbá az ezzel összefüggı egyéb feladatok ellátása.

Alapfeladatunk ellátása során nap, mint nap kapcsolatba kerülünk az ügyfelekkel, ezért munkánk mindig az
érdeklıdés központjában áll.
Az elmúlt évben a jogszabályokban bekövetkezett változások miatt különösen nagy érdeklıdés övezte a
nyugdíjbiztosítás munkáját az ügyfelek irányából.
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A szakegység munkája nagyságrendjének legfontosabb tényezıje az igénybejelentések számának alakulása.
Munkánkat néhány meghatározó statisztikai adattal ismertetjük.

Ügyintézés helyszíne 2010. év 2011. év Változás %-ban
Zalaegerszeg 8.127 11.162 +37,34
Nagykanizsa 3.891 5.316 +36,62
Zala megye 12.018 16.478 +37,11

A megyében összesen 16.478 igény érkezett – szemben a 2010. évi 12.018 darabbal -, amely 37,1%-os
emelkedést jelentett az elızı évhez viszonyítva.
Megoszlása  meglehetısen egyenlıtlen,  az év elsı  félévének egyes hónapjaiban a tavalyi  ügyszám két-
háromszorosa volt /a legkiugróbb január nap volt, amikor az elızı évi 766 db igénybejelentéssel szemben
2.570 db érkezett, ami 335,5 %-os növekedést jelentett/, majd a második félévben decemberi hónapot kivéve
csak  mérsékelt,  az  utolsó  hónapban  pedig  ismét  egy  nagyobb  arányú  emelkedés  mutatható  ki,  amely
alapvetıen a nık 40 év jogosultsági idıvel történı, kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetıségét biztosító
jogszabály megjelenésével, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetıségének megszőnésével
magyarázható. 

Ellátás fajtája Zalaegerszeg Nagykanizsa Zala megye
db % db % db %

Szolgálati idı elismerés 4.351 38,98 2.218 41,72 6.569 39,86
Öregségi nyugdíjak 3.225 28,89 1.682 31,64 4.907 29,77
Rehabilitációs járadék 272 2,43 167 3,14 439 2,66
Rokkantsági nyugdíj 942 8,43 487 9,16 1.429 8,67
Hozzátartozói ellátások 658 5,89 123 2,31 781 4,73
Egészségkárosodott  személyek
járadékai /RSZJ, ÁJ/

302 2,70 140 2,63 442 2,68

Rokkantsági és baleseti járadék 57 0,51 25 0,47 82 0,49
Nyugdíjnövelés /0,5 %/ 1.355 12,13 474 8,91 1.829 11,09
Mindösszesen: 11.162 100,00 5.316 100,00 16.478 100,00

A benyújtott  igények  40  %-a  szolgálati  idı  elismerési  kérelem,  30  %-a  öregségi  nyugdíj,  14,5  %-a
egészségkárosodáson alapuló ellátás, 11 %-a a Tny.22/A.§. alapján érvényesíthetı 0, 5 %-os nyugdíjnövelés
igénybevételére  irányult.  Viszont  az  igénybejelentések   2010.  évi  összetételét  megvizsgálva
megállapíthatjuk, hogy 2011. évben 2,0 %-kal nıtt a szolgálati idı elismerési kérelmek száma, majdnem
duplájára /14 %-kal/ nıtt az öregségi nyugdíj igények száma. Csökkent viszont a rokkantsági nyugdíj-és az
egészségkárosodáson alapuló, valamint a nyugdíjnövelési kérelmek száma. 

A megnövekedett mennyiségő igénybejelentések hatására 2011. évben jelentısen megnıtt a munkatársak
leterheltsége.
A fıosztályon az 1 fıre jutó igénybejelentések száma 457,7 db, amely 82,2 db-bal – 22 %-kal – több, mint
az elızı évben. A számok azonban nem a tényleges leterheltséget tükrözik, mert a betegségek, szabadságok
figyelembevételével a tényleges leterheltség nagyobb mértékő volt.

A kiadott határozatok száma 17.116 darab, melybıl  teljesítı  határozat 14.368; elutasító határozat 1.937,
ügyviteli lezárással érintett határozat 811 darab.
Soros felülvizsgálat eredményeként kiadott határozatok száma 1.606 darab. 
Az átlagos elintézési idı 37 nap, amely a többi megye adatával összehasonlítva a második legjobb elintézési
idıt jelenti az ágazatban. Ügyintézési határidı túllépés az év folyamán nem volt.

3



2011-tıl  új  feladatot jelent  a  fıosztályon  a  fellebbezésekkel  kapcsolatos  egyes  eljárási  cselekmények
végrehajtása  –  egészségkárosodáson  alapuló  ügyekben iktatás,  szakhatósági  állásfoglalások  beszerzése,
soros felülvizsgálat esetén a határozattervezet elkészítése, továbbítása az ONYF Jogorvoslati Fıosztályára,
II.  fokú  döntésrıl  az  ügyfelek  értesítése  -,  mely  feladatot  a  zalaegerszegi  Igényelbírálási  Osztály  két
munkatársa látja el. 2011. évben benyújtott fellebbezések száma 723 darab.
2011. negyedik negyedévétıl kezdıdıen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által legyőjtött lista alapján 1322
korhatár elıtti nyugellátásban részesülı igénylı ügyét hivatalból felül kell vizsgálni a nık a kedvezményes
nyugdíjjogosultsága szempontjából. A feladat végrehajtásának határideje 2012. március 31., amely azonban
már 80%-os mértékben teljesült az év végére. 
Az általános levélben adott tájékoztatások száma 2010. évhez viszonyítva mintegy 1.000 darabbal – 4.822-
rıl 3.818 darabra csökkent. 

Ügyfélszolgálati tevékenység

Helyszínek Személyesen
megjelent
ügyfelek
2010. év

Személyese
n

megjelent
ügyfelek
2011. év

Növekedés
mértéke

%

Telefonon
adott

tájékoztatáso
k száma
2010. év

Telefonon
adott

tájékoztatások
száma 2011.

év

Növekedés
mértéke

%

Zeg.
által 
mőkö
dtetett
ügyfél
szolg.

Helyi 16.425 22.326 135,9

19.526 26.947 138,0
Keszthely 1.019 1.129 110,8
Zalaszentgrót 257 329 128,0

Lenti 781 1.004 128,5

N.kanizsa Helyi 14.831 19.648 132,5 9.506 11.787 123,9
Zala megye összesen: 33.313 44.436 133,4 29.032 38.734 133,4

A nyugellátási  szakterület mindkét  mőködési helyén folyamatos  ügyfélszolgálati  tevékenységet lát el.  A
helyi  ügyfélszolgálat  mellett  a  megyében  három  helyen  rendszeresen  kihelyezett  ügyfélszolgálati
tevékenységet is végeznek. /Keszthely, Lenti, Zalaszentgrót/
A személyesen megjelent ügyfelek száma az egész évre vetítve 33%-kal emelkedett ( 2011-ben  44.436 fı,
2010-ben 33.313 fı  ),  a telefonos tájékoztatások száma is 33%-os növekedést mutat. (2011-ben 38.734,
2010-ben 29.032 ).
Az ügyfélszám növekedése különösen az év elsı hónapjaiban volt jelentıs mértékő, mely szükségessé tette
az ügyfélszolgálatok folyamatos munkaszervezéssel és munkaerı átcsoportosítással történı jelentıs mértékő
megerısítését, ami folyamatos idegi megterhelést és türelmet követelt a munkatársaktól nap-mint nap.

A fıosztály feladatait 36 fıvel látta el a 2011-es évben. A munkatervben meghatározott – napi folyamatosan
jelentkezı  alap,  valamint  a  kiemelt  feladatokat  –  és  az  elıre  nem tervezett  rendkívüli  feladatokat  jó
színvonalon teljesítette.

Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenırzési Fıosztály 

A Hatósági  Nyugdíj-nyilvántartási  és  Ellenırzési  Fıosztály  szervezeti  egységein  keresztül  -  Jogi  és
Igazgatási  Osztály,  Nyilvántartási  Osztály,  Ellenırzési  Osztály,  Nyilvántartási  és  Ellenırzési  Osztály
Nagykanizsa - látja el feladatait. 

Az osztályok feladataikat az éves munkaterv alapján, a jogszabályi elıírásoknak, a hatályos utasításoknak
megfelelıen végezték kiemelten kezelve az elıre nem tervezett határidıs feladatokat is.

I.) Jogi és igazgatási szakterület:
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A szakterület fıbb feladatait a perképviselet ellátása, a megtérítéses, a méltányossági ügyek,  Tbj. 34. §
szerinti megállapodásokkal kapcsolatos ügyek intézése; a belsı ellenırzési feladatok, a statisztikai,
az informatikai feladatok, valamint az igazgatási, ügyviteli jellegő feladatok elvégzése képezik.
Folyamatosan  elvégzett  egyéb  feladatként  jelentkezik  a  vezetıi  értekezletek  szervezése,  emlékeztetık,
igazgatói utasítások elkészítése, az igazgatóságra vonatkozó jelentési kötelezettségek – éves, illetve havi
OSAP adatszolgáltatás, peresügyi statisztika, beszámolók, munka- és ellenırzési tervek elkészítése – mely
feladatok a 2011. évi munkatervben meghatározottak szerint teljesültek.

Az egyes feladatok ellátásának fıbb adatai:

1. Megtérítéses ügyek:

2011. évben 118 megtérítéses ügy érkezett, szemben a 2010. évi 167 darabbal, amely 29%-os csökkenést
jelent. Az elintézett, lezárt ügyek száma 129 darab, 2012. évre áthozott, folyamatban lévı ügyek száma 67.
Kibocsátott fizetésre kötelezı határozatok száma 9 darab, melyek összege 1.163,025 eFt.
A folyamatban lévı biztosítási ügyek száma 71 db, az ellátások összege 41.199,378 eFt, melybıl a kötelezı
gépjármő  felelısségbiztosítás hatálya alá tartozó, a biztosítókkal kötött  általány megállapodás keretében
elszámolt megtérítési igény 5 ügyben került feljegyzésre 2011-ben 3.351,425 eFt összegben.

A Tny. 89. §-a alá tartozó egyösszegő megváltást 2 ügyben érvényesítettünk, 14.664,150eFt összegben.

A Tny. 94. § alapján benyújtott méltányossági kérelmek száma: 4, melybıl  3 esetben a kérelem alapján
fizetési halasztás, illetıleg részletfizetés engedélyezésére került sor, 1 esetben pedig a kérelem elutasítására.
Az elengedett összeg 264 eFt volt.
A folyamatban lévı, 2012. évre áthozott ügyek – 67 darab – döntı többségét 65,6%-át a csıd, felszámolási
eljárással kapcsolatos ügyek képezik ( 44 darab ), melyek esetében a hitelezıi igények benyújtásra kerültek,
de  az  ügyek  csak  a  meglehetısen  elhúzódó  eljárások  jogerıs  befejezését  követıen  zárhatók  le.  H1
tételszámon – visszafizetési, megtérítési ügyek – 18 ügy, az ügyek 26,8%-a volt folyamatban.  
A  késedelmi  kamat  megtérítésére  irányuló  ügyekben  – 38  darab  -  a  Tny.  93.§-a  szerinti  követelés
érvényesítése iránti eljárás lefolytatására nem került sor, mivel a kamat összege a feladott ügyekben nem érte
el az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegét.

2. Perképviseleti tevékenység:

A benyújtott keresetek száma 292 darab volt (2010-ben: 497 darab), amely 41%-os csökkenést jelent az
elızı  évvel  összehasonlítva,  mely  elsısorban  a  benyújtott  fellebbezések  számának  28%-os  csökkenésére
vezethetı  vissza.  (  2011-ben  benyújtott,  iktatott  fellebbezések  száma:  702  darab,  2010-ben  benyújtott
fellebbezések száma: 902 darab ).

Tárgyalások száma: 843, a folytatólagos tárgyalások száma 529 – a benyújtott kereseti kérelmek számához
képest emelkedett, mely abból adódik, hogy 2011. évben a szakmailag indokolt esetekben megtörtént az
NRSZH perbehívása. 

A Legfelsıbb Bírósághoz benyújtott felülvizsgálati kérelmek száma: 11 darab, melybıl 2 ügy szolgálati idı
elismerésével, 1 ügy baleseti megtérítési igénnyel, a többi 9 kérelem egészségkárosodáson alapuló  üggyel
kapcsolatos.
Legfelsıbb Bíróság elıtt folyamatban lévı ügyek száma: 33 darab.

3. Méltányossági nyugdíjemelés, egyszeri segély:

Az elsı  negyedév végéig a  méltányossági  nyugdíjemelésre,  megállapításra, valamint  az  egyszeri  segély
megállapítására irányuló  kérelmek  elbírálását  két  ügyintézı  végezte  osztott  munkakörben.  A  belsı

átszervezést követıen a teljes méltányossági ügyintézés egy ügyintézıhöz került.
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Jogszabály módosítás következtében 2011. augusztus 11-tıl a méltányossági nyugellátás emelés és egyszeri
segély  engedélyezése  a  kormánymegbízott  hatáskörébe került,  aki  a  nyugdíjbiztosítási  igazgatóság
vezetıjének javaslatára hozza meg döntését. 

A méltányossági nyugdíjemelésre irányuló kérelmek száma: 2.559 (2010-ben: 3.832); az egyszeri segélyre
irányuló  kérelmek  száma:  1.713  (2010-ben:  2.330),  azaz  a  nyugdíjemelési  kérelmeknél  33%-os,  a
segélyeknél 26%-os csökkenés mutatható ki az elızı évhez képest. 
Az év során a megyében 1.201 kérelmezı részesült átlagosan 3.346,-Ft/hó emelésben. Az igazgatóság által
2011.  évben  méltányossági  nyugellátásemelésre  felhasznált  keret  bruttó  összege  21.320eFt  volt.  Az
elutasított kérelmek száma 1.203 darab, az illetékességbıl  továbbított kérelmeké 115 darab, az év végén
folyamatban lévı ügyek száma 51 darab volt. 

Az év folyamán 723 igénylı kapott egyszeri segélyt összesen 13.500eFt összegben, mely egy kérelmezıre
vetítve átlagosan 18.672,- Ft-ot jelentett. Az elutasított kérelmek száma 951, a teljesített kérelmek száma 723
darab, az illetékességbıl továbbított kérelmeké 16, az év végén folyamatban lévı ügyek száma 33 darab
volt.

A kivételes nyugellátás megállapítása irányuló kérelmek száma 63 darab volt, melybıl a helyben elutasított,
a  jogszabályi  feltételeknek  meg  nem  felelı  igények  száma  27.  Az  ONYF  fıigazgatójához  döntésre
felterjesztett  ügyek  mindegyikében  megtörtént  a  környezettanulmány  beszerzése,  valamint  az  igénylı

lakóhelye szerint illetékes önkormányzat megkeresése. Folyamatban lévı, 2012-re átvitt ügy nem volt.

4.  A  Tbj.  34.§  szerinti  szolgálati  idı  és  nyugdíjalapot  képezı  jövedelem  szerzése  céljából  köthetı

megállapodásokat március második felében vette át a szakterület 139 érvényben lévı megállapodással. A
megállapodásokkal  kapcsolatos  ügyintézıi  és  revizori  feladatokat  –  a  vonatkozó  eljárási  utasításnak
megfelelıen – két ügyintézı ( peresügyi szakügyintézık ) látja el osztott munkakörben.
2011. évben az osztályon 59 új megállapodás kötésére és 94 megállapodás lezárására került sor. Érvényben
lévı megállapodások száma az év végén 104 darab volt. 
Az  ONYF  8/4-106-11/2011.  számú  2011.  november  28-án érkezett  körlevele  alapján  hivatalból
felülvizsgálatra kerültek a magán-nyugdíjpénztári tagsággal is rendelkezett ügyfelek megállapodásai – 46
megállapodás. Új megállapodást év végéig a visszalépett magán-nyugdíjpénztár tagok közül 37 jogszerzı

kötött.

5. Statisztikai feladatokkal egy ügyintézı foglalkozik osztott munkakörben.
A hagyományosan elbírált (a NYUGDMEG rendszerben el nem bírálható) nyugdíjügyekrıl folyamatosan
történik az adatgyőjtés, az elintézési idı számítása, összesítés, valamint az ONYF-re jelentések megküldése.
2011. februárjában elkészítettük és továbbítottuk a fıhatóság felé az elızı évrıl készült átfogó peresügyi
statisztikát, valamint a 2010. évre vonatkozó OSAP adatszolgáltatást. 
A  méltányossági  keretek  felhasználásával  kapcsolatos  negyedévente  esedékes  jelentések  határidıben
megtörténtek.  A harmadik  negyedévben  kiadásra  került  az  igazgatóság  2010.  évi  munkáját  bemutató
statisztikai évkönyv.

6. A szakmai belsı ellenırzési feladatok:

A szakmai  belsı  ellenırzés  fontos  szerepet  tölt  be  igazgatóságunk életében,  a  lefolytatott  ellenırzések
hozzájárulnak  munkánk  szakmai  színvonalának  emeléséhez,  elısegíti  az  egységes  jogalkalmazást,  a
jogszerő feladatellátást és a hatékony mőködést.

A szakmai belsı ellenırzési feladatokat a második negyedévtıl egy fı belsı ellenır látja el. A 2011. évi
belsı  ellenırzési  tervben  meghatározott  ellenırzési  feladatokat  maradéktalanul  és  a  tervben  megadott
határidıre teljesültek. A tervtıl lemaradás nem történt, ugyanakkor 2011. évben sor került terven felüli belsı
ellenırzésekre  is,  melynek  oka  az  ONYF  által  a  nyugellátási  szakterület  részére  elıírt  többletfeladat
elvégzése volt. Ennek megfelelıen a belsı ellenırzési terv egy ízben módosításra került.
Az ellenırzések kapcsán intézkedési terv kiadására nem került sor.
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Az ellenırzések legfontosabb megállapításai:
Az  igazgatóság  szakegységei  2011.  évben  is  színvonalas,  ügyfélközpontú  tevékenységet  folytattak.  A
szakfeladatok ellátása minden területen – néhány kivételtıl eltekintve – egységes volt.
A hatékonyságot elısegítették a rendszeres szakmai tájékoztatások, egyeztetések.
A szakmai  belsı  ellenırzés  során  tett  megállapításokat  a  szakmai  egyeztetéseket  követıen  az  érintett
szakegységek a vezetık közremőködésével igyekeztek elsajátítani.
A vezetıkkel való egyeztetés gördülékenyen zajlott, a vezetık elfogadták, hogy a belsı ellenırzés segítı
szándékú, a feltárt hibák megszüntetése a jogszolgáltatás minıségét kedvezı irányban befolyásolja.

A munkafolyamatokba épített ellenırzéseknek és a vezetıi ellenırzéseknek továbbra is fontos visszacsatoló
szerepe van. 
   
7. Az  informatikai üzemeltetés területén a számítástechnikai eszközök és a helyi hálózatok mőködésének
biztosítása, kis javítások elvégzése, hibabejelentések,  kellékanyag igénylés és csere,  szakmai  oktatások,
munkaidı nyilvántartás a fı tevékenység.
A  feladatot  két  rendszergazda  látja  el,  a  zalaegerszegi  rendszergazda  szeptembertıl  a  Törzshivatal
állományába  tartozik,  a  nagykanizsai  szakegységnél  mőködı  rendszergazda  osztott  munkaidıben
konszignációs és adatrögzítési feladatokat is ellát.

8.  Az  ügykezelıi  feladatokat –  postázási  tevékenység,  iktatás,  iratkezelés,  központi  irattár  kezelése,
telefonközpont kezelése,  két  fı  látta el  – a Törzshivatal  állományába tartozó ügykezelı  és az általános
ügyintézı. 

A beérkezı  küldemények  száma 28.645  darab  volt,  amely  25,5  %-kal  emelkedett  a  2010.  évi  21.620
darabhoz képest, a kimenı küldemények száma 80.123 darab volt, szemben az elızı évi 65.499 darabbal,
mely esetben a növekedés 18 %-os. 25,5 %-os emelkedés mutatható ki a tértivevényes küldeményeknél is,
itt a 2010. évi 26.422 darabról 2011. évben 35.004 darabra nıtt a küldemények száma, amely egyértelmően
a 2010.  év  végén  bekövetkezett  jogszabályváltozásokkal  kapcsolatban  megemelkedett  számú szolgálati
elismerési kérelmekkel, valamint a 40 év jogosultsági idıvel rendelkezı  nık kedvezményes nyugdíjával
függ össze. 

II.) Ellenırzési szakterület:

A  szakterület  elsıdleges  tevékenysége  2011.  évben  is  a  helyi  és  társigazgatóságok  nyugellátási
szakegységeitıl  érkezett  hatósági  ügyek,  belföldi  jogsegélyek  –  megkeresések  -  alapján  az  egyes
nyugellátások  alapját  képezı  keresetek  ellenırzése,  beszerzése,  valamint  a  jogosultságot  is  érintı
vizsgálatok elvégzése, szükséges egyéb adatok beszerzése volt.
Az  év  során  kiemelt  figyelmet  fordított  a  szakterület  az  alapfeladatok  ellátásnak  segítésére,  fıként  az
ellátások megállapításához kapcsolódó ellenırzések élveztek elınyt.

1. Ügyiratforgalom

Mőködési
hely

Összes
ügy

Béradatok ellenırzése Környezet
tanulmány

Tanú-
meghallga
-
tás

Korked-
vezmény
vizsgálat

Szolgálati
idı
vizsgálat

Egyéb
Átlagos
ügyint.idı
/nap/

Bérellen-
ırzés

Bér-
kigyőjtés

Nagy-
kanizsa

1.148 676 343 21 6 17 77 8 17

Zalaeger-
szeg

1.837 225 948 24 89 27 388 136 17

Zala
megye

2.985 901 1.291 45 95 44 465 144 17

Az ügyirati megkeresések számának és az ügyek elintézésének alakulása:  
2011. évben összesen 2.985 db megkeresés érkezett az igényelbírálási szakterületek felıl.
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Ebbıl 1.837 db (64 % helyi, 36 % db társszervi) a zalaegerszegi, 1.148 db (83 % helyi, 17 % társszervi) a
nagykanizsai ellenırzési szakterületre érkezett. (2010. évben összesen 3.181 db (Zalaegerszeg: 1.881 db,
Nagykanizsa: 1.300 db),  mely megyei szinten 6,2%-kal kevesebb, mint az elızı  évben. Zalaegerszegen
2,4%-kal, Nagykanizsán 11,7%-kal csökkent az igényelbírálás felıl érkezı megkeresések száma.
Az ellenırzési szakterület 2011. évben az összes ügyirati megkeresésbıl 2.900 db (Zalaegerszeg: 1.784 db,
Nagykanizsa:  1.116 db)  ügyirati  megkeresést  intézett  el,  2010.  évben elintézett  ügyek száma 3.073 db
(Zalaegerszeg: 1.825 db, Nagykanizsa:  1.248 db) volt.  Az elintézett ügyek száma mindkét évben 97 %,
amely nagyon jó arány, hiszen így év végén alig marad átvitt el nem intézett ügy a szakterületen. 2011.
évben az átlagos elintézési idı 17 naptári nap volt, amely majdnem teljesen megegyezik a 2010. évi 16,5
naptári nappal.
Az összes elintézett ügyiratból, az ellenıri érdemi intézkedéssel érintettek aránya a hibás adatszolgáltatások
miatt  33,43  %  volt,  2010.évben  ez  az  arány  33,9  %.  Amennyiben  a  magas  számú  bérbeszerzéseket
figyelmen kívül hagyjuk, akkor ez az arány 2011. évben 50,32 % volt, 2010. évben pedig 42,02 %, amely
különösen indokolttá teszi a megkeresések kiadását, hiszen a vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy az
ellátások megállapításához a kereseti adatok ellenırzése elengedhetetlen.

Mulasztási és eljárási bírság kirovásáról szóló határozatot 2011. évben nem bocsátott ki a szakterület, 2010.
évben 2 db határozat került kibocsátásra, 300 000.-Ft összegben.

Ellenırzések:

Mőködési hely
Ellenırzések 1  fıre  jutó

teljesítmény
db/napzáró

átfogó,  cél,
téma, utó

Nagykanizsa 2 66 2,95
Zalaegerszeg 26 199 3,03
Zala megye 28 265 2,99

A szakterület által végrehajtott ellenırzések számát a tárgyévben  nagy mértékben befolyásolta a prioritást –
nyugellátási szakterületek megkereséseinek elintézése -  élvezı feladatok elvégzése, illetve a rendelkezésre
álló humán erıforrás, valamint  a NYENYI adatszolgáltatás megszőnése, ezért  az elvégzett ellenırzések
száma 21 %-kal csökkent az elızı  évhez viszonyítva. 2010. évben a lezárt  ellenırzések száma 371 db,
(Zalaegerszeg: 323 db, Nagykanizsa: 48 db) 2011. évben 293 db. (Zalaegerszeg: 225 db, Nagykanizsa: 68
db)
Az egy fı ellenırre jutó egy napos teljesítmény 2010. évben a megyében 2,23 db/nap volt. (Zalaegerszeg:
2,12 db/nap, Nagykanizsa:  2,33 db/nap) 2011. évben  a megyei  átlag:  2,99 db/nap (Zalaegerszeg: 3,03
db/nap, Nagykanizsa: 2,95 db/nap), mely országosan is a kimagasló eredmények közé tartozik.
Egyéb  feladatok:  2011.  januárban  a  szakterület  a  magán-nyugdíjpénztár  tagok  átlépésével  kapcsolatos
ügyfelezésbe segített be, illetve a megjelenésükben akadályozott ügyfeleket nyilatkoztatta.
Az alkalmazandó jogszabályok gyakori változása, valamint a 2011. májustól hatályos ellenıri utasításban
történt  jelentıs  módosulások  miatt  a  tervezett  rendszeres  szakmai  oktatásokon  felül  több  soron  kívüli
foglalkozásra került sor.
Zalaegerszegen 2 fı  tanuló ellenır  képzésében az osztályvezetın kívül,  a napi  munkavégzésük mellett
aktívan közremőködnek az ellenır munkatársak is.

Panasz ügy a szakterületre 2011. évben sem érkezett.

III.) Nyilvántartási és adatszolgáltatási szakterület:

A szakterületen elsıdleges feladat hatósági ügyekben, a helyi  és belföldi  jogsegély keretében a helyi  és
társigazgatóságok  nyugellátási  szakegységeitıl  érkezett  megkeresések  alapján  a  nyugellátások  alapját
képezı  keresetek  és  egyéb,  az  ellátások  megállapításához  szükséges  adatok  közlése,  az  ügyfelek
megkereséseinek a teljesítése volt.

8



A megkeresések számának és elintézésének alakulása:

Mőködési
hely

Megkeresések JAFO
megkeresések

Nem TB
célú
megkeresés

Hatósági
bizonyítv.
kiadása

Átlagos
Ügyintézési
idı

helyi külsı helyi társszervi

Nagykanizsa 1.616 227 511 1.729 202 40 2,28
Zalaegersze
g

456 217 729 112 458 180 1,89

Zala megye 2.072 444 1.240 1.841 660 220 2,09

Az összes megkeresés számának és elintézésének alakulása: 2011. évben összesen 9.255 db  (Nagykanizsa:
5.149  db,  Zalaegerszeg:  4.106  db)  ügyiratot  intézett  a  szakterület.(  2010.évben  összesen  9.533  db
(Nagykanizsa: 4.833 db, Zalaegerszeg: 4.676 db).  Az ügyirati  megkeresések száma a nyugdíjbiztosítási
adatszolgáltatás (NYENYI)  2010.  év végével  történt  megszőnése ellenére,  minimális csökkenést  mutat,
hiszen az igényelbírálás felıl érkezı megkeresések száma jelentısen emelkedett.
Az  ügyek  átlagos  elintézési  ideje  2011.  évben 2,1  nap,  2010.  évben  1,9  nap volt,  így  az továbbra  is
kimagasló.

A szakterület másik nagy feladata a tárgyévben az EKOP projekt megvalósításában történı közremőködés
volt.  A projekt  célja  egy  olyan  rendszer  kialakítása,  amely  lehetıvé  teszi  a  nyugdíjbiztosítási  ágazat
nyilvántartási szakrendszerében nyilvántartott  adatoknak az ügyfelek kérelmére, illetve bizonyos nyugdíj
elıtt  álló  korosztályok  számára  elıre  meghatározott  ütemezés  szerint,  hivatalból  történı  megküldését
elektronikus ügyintézés keretében vagy postai úton. Biztosítja továbbá a megküldött adatokkal kapcsolatos
adategyeztetést és a véglegesített  adatoknak a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásba történı  jogerıs
bejegyzését.

A  projekthez  kapcsolódó  adattisztázási  és  adatrögzítési  feladatokat  végzett  a  szakterület  már  2010.
novemberétıl,  illetve  2011.  elsı  félévében  az  55-59-es  korosztályra  vonatkozóan  39.702  db  okmány
felülvizsgálata, esetleges személyhez rendelése történt meg. 
Ezt  követıen az említett  korosztály  vonatkozásában országosan kb.  6.000.000 okmány rögzítésének és
alfanumerikussá konvertálásának az elıkészülete megkezdıdött, majd a tényleges rögzítés 2011. június 21-
én indult meg. 

A  2011.  december  29-i  összesített  statisztikai  adatok  szerint  az  EKOP  projekt  keretében  végzendı

adattisztázási  feladatok  tekintetében  Zala  Megye  vonatkozásában  a  feldolgozásra  betöltött  45.959  db
okmányból 25.623 db okmány rögzítése történt meg, amely az összes okmány 56 %-a.
Az összes okmányhoz viszonyítva mintegy 35 % okmány (16.142 db) revidiálása történt  meg, amely a
rögzített okmányokhoz viszonyítva 63 %. (rendben minısítéssel lezárva.)
Az elıbbi tényadatok alapján, külsı segítség nélkül összességében az elıírt feladat 45,5 %-át  végezte el a
szakterület, amely idıarányosan megfelelı.

További feladatot jelentett a „foglalkoztatói adatszolgáltatás„ beszedésével kapcsolatban az, hogy  a 2009.
évi adatszolgáltatást elmulasztó egyéni vállalkozók és mezıgazdasági ıstermelık  részére a felszólító végzés
kiküldését követıen mulasztási bírság került kirovásra.
Összesen 167 db (Zalaegerszeg: 164 db, Nagykanizsa: 3 db) mulasztási bírság kirovásáról szóló határozatot
bocsátott ki a szakterület 8.050eFt összegben az adatszolgáltatási kötelezettségüket, illetve az ellenırzési
szakterület által  készített  jegyzıkönyvekben elıírt  adatszolgáltatási  határidıt  elmulasztók részére. (2010.
évben 122 db határozat 7. 430eFt összegben)

A kötelezettek által benyújtott méltányossági kérelmek száma 91 db, amelyek alapján a kirótt mulasztási
bírság  összege  67  esetben  mérséklésre,  18  esetben  elengedésre  került,  3  kötelezett  részletfizetési
kedvezményt kapott, 3 esetben pedig a kérelem elutasításra került.
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A fellebbezéssel érintett 6 ügyben a másodfokú hatóság a határozatokat helyben hagyta. Saját hatáskörben 4
határozat kerül visszavonásra.
A  2010.  évi  jogszabályváltozást  követıen  megszőnt  a  tárgyévi  NYENYI  adatszolgáltatás,  illetve  a
biztosítottakra  és  a  jogviszonyokra  vonatkozó  adatokat  a  jövıben  az  illetékes  NAV  szedi  be,  így  a
szakterület ügyfélforgalma 2011. évben 2010. évhez viszonyítva visszaesett. 2011. évben a szakterületet
személyesen 2.327 fı (Zalaegerszeg: 1.073 fı, Nagykanizsa: 1.254 fı) kereste fel, a 2010. évi 6.295 fıvel
(Zalaegerszeg: 3.902 fı, Nagykanizsa: 2.393 fı) szemben. 2012. évben az eljárási rend további átalakulása
miatt az ügyfelek számának csökkenése nem  várható az EKOP kiértesítési projekt miatt.

Panasz ügy a szakterületen 2011. évben sem volt. 

Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya

A szakterület 2011. január 1-i felállása után, 1 fı osztályvezetı irányításával 4 fı, majd április 15-tıl 3 fı
munkatárssal látta el munkáját.
Az osztály  fı feladata a követelések, kötelezettségek folyamatos, naprakész nyilvántartása. Folyószámlák,
analitikák vezetése, fıkönyvvel való egyeztetése. Negyedévente leltárkészítés, valamint adatszolgáltatás az
ONYF  által  az  Ny.  Alapra  vonatkozóan  készítendı  mérlegjelentéshez,  beszámolóhoz.  A  MÁK
feltételrendszerében  való  Ny.  Alapot  érintı  pénzügyek  lebonyolítása.  Folyamatos  munkavégzés  a
MEGAORA rendszerben, a havi egyeztetések, zárások végrehajtása.
Az Igazgatóság folyamatos mőködésének biztosításához kapcsolódóan – mőködéshez szükséges igények
felmérése és továbbítása, megrendelések, számlák, teljesítésigazolások, különféle kimutatások elkészítése,
kapcsolattartás  a szolgáltatókkal,  gépkocsi  igénylések győjtése  és  koordinálása  -  napi  kapcsolattartás  a
Kormányhivatal Pénzügyi-, valamint a Humánpolitikai Fıosztályával.

Kiemelt  feladatok:  2010.  évi  zárási  feladatok a mőködési,  illetve  az ellátási  területen,  vagyonátadás a
Kormányhivatal felé. 
A 2010.  évi  beszámolókhoz  kapcsolódó  adatszolgáltatások  valamint  az  elemi  költségvetési  beszámoló
elkészítése.   Mindkét  feladatot  régiós  szinten  kellett  elkészíteni,  ami  a  munkatársak  leterheltségét
nagymértékben megnövelte.

Követelések és kötelezettségek kezelése:
A visszafizetési  és megtérítési  kötelezettség,  késedelmi  kamat,  mulasztási  bírság érvényesítésébıl  eredı
követelések,  kötelezettségek nyilvántartása, értékelése folyamatosan, az ezekrıl  vezetett  folyószámlákon
naprakészen történik. Negyedévente a követelések és kötelezettségek állományáról leltárkimutatás készül,
mely analitika az alapja a fıkönyvi könyvelésnek és a szakmai felügyeletet ellátó szerv által készítendı
mérlegjelentésnek.
A mulasztási bírságok beszedése, nem teljesítés esetén átadás a NAV-nak végrehajtásra, szintén folyamatos
feladat. 2011. évben 169 db mulasztási bírság megfizetésérıl szóló határozat került átadásra. Végrehajtás
indítását 182 esetben kezdeményezte a szakterület, melybıl 5.404eFt összegben keletkezett beszedés.
A jogalap nélküli ellátás esetében 2011. évben új ügy nem került átadásra. A megjelölt 8 db folyószámla
elızı évekrıl áthozott tartozásokat tartalmaz, 2.090eFt értékben.
Perköltség  esetében 2011.  évben 8 db  új  fizetési  kötelezettség keletkezett,  113eFt  értékben.  A Jogi  és
Igazgatási  Osztály  által  átadott  perköltségrıl  szóló  feljegyzések  alapján  2011.  évben  1.357.312,-Ft-ot
fizettünk ki.
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Tájékoztató adatok
bevétel eFt-ban

Megnevezés 2010. 12. 31. 2011. 12. 31.

db bevétel db bevétel

Megállapodásos folyószámla 120 39.001 109 61.748

Megtérítéses folyószámla 118 54.784 122 52.964

Mulasztási bírság folyószámla 544 13.358 443 7.609

Magán nyugdíjpénztári
visszalépık

553 363.875 1565 117.264

Megállapodásos  folyószámlák száma  2011.  évben  175  db.  A megállapodást  kötık  részére  kiküldésre
kerültek a 2010. évi befizetésekrıl és terhelésekrıl készített egyenlegközlık, valamint a 2011. évi fizetendı
összegeket  tartalmazó  csekkek.  A  2010.  évi  CLIV.  törvény  rendelkezései  értelmében  a  magán-
nyugdíjpénztári tagok magán-nyugdíjpénztári tagsági jogviszonya nyilatkozat hiányában 2011. március 1-
jével  megszőnt,  illetve  nyilatkozattétel  esetén  továbbra  is  fennáll.  A magán-nyugdíjpénztári  tagság
megszőnése,  illetve  fennállása  a  Tbj.  34.  §-a  szerinti,  a nyugdíjbiztosítási  szolgáltatásokra  megkötött
megállapodásokat is érintette. Mindezen tényeket is figyelembe véve 2011. évben 108 db folyószámla került
lezárásra és 101 db új megállapodás megkötésével a folyószámlák száma is ennyivel nıtt. 
Folyamatos  feladat,  minden  folyószámlánál  a  havi  terhelések  és  befizetések  rögzítése,  túlfizetések
rendezése, elmaradásokkal kapcsolatos felszólító levelek kiküldése, megszőnt folyószámlák lezárása.

Magán  nyugdíjpénztári  visszalépık  száma:  2011.  évben  825  fı  visszalépı  volt,  melynek  bevétele
96.875.751,-Ft, továbbá a 1997. évi LXXXII. Tv., 297/2010.(XII.23.) vh.rendelet 6.§. (4) bekezdés alapján
visszalépık száma 740 fı. Az ebbıl befolyt bevétel 20.388.310,-Ft.
Az egyszeri segélyek és a nyugdíj különös méltánylás címén történt emelések keretei és a havi felhasználás
a Jogi és Igazgatási Osztály által átadott dokumentumok alapján folyamatosan felvezetésre került.
A 2011. III. negyedévéig a számviteli zárási feladatok végrehajtása megtörtént, az ellátási szektor idıközi
mérlegjelentésének elkészítéséhez  elkészült  az  adatszolgáltatás.  A IV.  negyedév zárási  munkái  rendben
megtörténtek. Az E-Alapos bevételek utalása havonta megtörtént, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás a
megadott határidıre elkészült,  annak továbbítása az ONYF részére megtörtént. A bevételek és kiadások
könyvelése  az elkészített  E-Alapos táblázat  után,  a tárgyhót  követı  elsı  napon rögzítésre,  könyvelésre
került.
További egész éves feladat a  MEGAORA programban a naprakész könyvelés elvégzése, melyet a bank
anyagok  feldolgozása,  könyvelési  utasítások  elkészítése,  utalások  végrehajtása,  ellenırzés,  rögzítési
feladatok  elıznek  meg.  Hó  közbeni  folyamatos  KTK  rendezés  a  kincstár  felé.  Postaköltség  számlák
számfejtése, ONYF felé a havi adatszolgáltatások elkészítése.

2011.  évben  beiktatott  ügyek  száma  2432  db,  melybıl  fıszámos  630  db,  alszámos  beérkezı  888  db,
alszámos kimenı 914 db.

Közérdekő bejelentések, panaszok, javaslatok intézése:

A szakmai munka színvonalának egyik mérıszáma, hogy mennyi közérdekő bejelentés, panasz érkezik.
Az elızı évek adatait is áttekintve megállapíthatjuk, hogy az elbírált ügyekhez és az ügyfélszolgálatokon
megjelent ügyfelek számához képest elenyészı volt az ilyen ügyek száma 2011. évben, különösen annak
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tükrében,  hogy  évek  óta  megfeszített  munkatempóban, gyakran  változó  jogszabályi  környezetben  kell
munkánkat elvégezni.

2011. évben mindössze 2 db /az elızı évinél 5 db-bal kevesebb/ közérdekő bejelentés érkezett, melybıl 1 db
illetékesség hiánya miatt áttételre került.
A bejelentést  az  egészségkárosodáson  alapuló  ellátásban  /rokkantsági  nyugellátás,  rendszeres  szociális
járadék/ részesülı személy/ek/ ellátásainak megállapításával kapcsolatban tették.
A  bejelentés  nem  volt  megalapozott,  a  kivizsgálás  során  a  nyugellátások  rendkívüli  felülvizsgálatát
megalapozó tény, körülmény nem merült fel.
Gyakran fordul elı az is, hogy a bejelentı nevét elhallgatva, vagy más nevét felhasználva tesz közérdekő
bejelentést. 

Panasz, illetve javaslat 2011. évben nem érkezett.

Tisztelt Munkatársaim!

Összességében úgy ítélem meg, hogy az Igazgatóság a 2011. évi munkatervében rögzített fı célkitőzéseit
eredményesen teljesítette.
Ezért  az  elmúlt  évben  elvégzett  munkáért  tiszteletemet  és  köszönetemet  fejezem  ki  valamennyi
kollegámnak.

A 2012. évi fıbb feladatokat, célkitőzéseket és az elvárásokat a következıkben foglalom röviden össze.

A Zala Megyei  Kormányhivatal  Nyugdíjbiztosítási  Igazgatósága hatósági  jogalkalmazó tevékenységét  a
2012.  évben is  Magyarország Alaptörvényének megfelelıen a  vonatkozó jogszabályi  rendelkezések,  az
ONYF  fıigazgatói  utasítások,  állásfoglalások,  egyedi  ügyekben  meghozott  döntések  messzemenı  és
következetes megtartásával végzi.

A 2012. évi fı feladataink arra irányulnak, hogy az elmúlt évben, különösen az elmúlt év végén hatályba
lépett  jogszabályváltozásoknak  megfelelı  új  szabályozási  rend  elsajátítása,  az  új  típusú  ellátásokkal
kapcsolatos  anyagi  és  eljárásjogi  szabályoknak  megfelelı  gyakorlat  kialakítása  mielıbb megvalósuljon,
hogy az ellátások megállapítása 2012-ben is folyamatosan, a jogszabályi elıírásoknak, a szakmai felügyeleti
szerv által meghatározott követelményeknek megfelelıen történjék, illetıleg feleljen meg az ügyfelek jogos
elvárásainak.

Az  Igazgatóság  kiemelt  feladata  az  ügyfélbarát  igazgatási-szervezeti  rendszer  mőködtetése,  az
ügyfélszolgálati  tevékenység  megerısítése.  Az  ügyfélbarát  ügyintézés  keretei  között  törekedni  kell  a
hatósági ügyeknek a jogszabályi rendelkezések messzemenı betartása melletti gyors, hatékony, szakmailag
kifogástalan  megoldására,  lehetıség  szerint  változatlan  elintézési  idık  mellett  az  ügyiratok  szakmai
kidolgozottságának emelésére.
A változó jogi környezet miatt rendkívüli jelentıséggel bír a tájékoztatási és ügyfélszolgálati tevékenység
megerısítése,  melynek  érdekében  a  Kormányablakkal  kialakult  együttmőködés  további  fejlesztésére
törekszünk.

Kiemelt  feladatunk  a  különféle  nyugellátások,  korhatár  elıtti  ellátás,  átmeneti  bányászjáradék,
balettmővészeti életjáradék, baleseti járadék, megváltozott munkaképességő személyek ellátásaira és nyugdíj
melletti foglalkoztatás alapján járó nyugdíjemelések (nyugdíjnövelés) megállapítására elıterjesztett igények,
valamint  szolgálati  idı  elismerési  kérelmek  az  alapvetıen  megváltozott  jogszabályi  rendelkezéseknek
megfelelı, határidıben történı elbírálása és a határozatok kiadása.

Soron kívüli feladatunk a korhatár elıtti ellátásban részesülı nık ügyének hivatalból történı felülvizsgálata
a 2010. évi CLXX. törvény alapján kedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultságuk elbírálása. 
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2012.  évben  is  kiemelt  feladatunk  az  elektronikus  ügyintézési  rendszer  –  az  EKOP projekt  céljainak
megvalósításában való közremőködés. A projekt célja egy olyan rendszer kialakítása, amely lehetıvé teszi a
nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban nyilvántartott adatoknak az ügyfelek kérelmére, illetve bizonyos nyugdíj
elıtt  álló  korosztályok  esetében  elıre  meghatározott  ütemezés  szerint  hivatalból  történı  megküldését
elektronikus  vagy  postai  úton,  a  megküldött  adatokkal  kapcsolatos  egyeztetés  biztosítása,  valamint  a
véglegesített adatok nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásba történı jogerıs bejegyzése.

Fontos  célkitőzés  az  ügyintézési  idı  tekintetében  az  ágazatban  eddig  elért  kimagasló  eredményeink
megtartása, a munka színvonalának emelésével egyidejőleg.
A társadalombiztosítási alapok védelme érdekében végrehajtjuk azokat a jogi és ügyviteli intézkedéseket,
melyeket jogszabály vagy a szakmai felügyeleti szerv elıír.

Végezetül  megköszönöm  valamennyi  kollega  2011.  évi  szakmai  teljesítményét  és  azt  az  emberi
hozzáállást, melyet a folytan változó körülmények ellenére az elvárásoknak megfelelve nap, mint nap
nyújtanak.
Az idei feladatok ellátásához pedig erıt, türelmet, kitartást és jó egészséget kívánok.

Végezetül engedjék meg, hogy a beszámolót Magyary Zoltán szavaival zárjam:

„A közigazgatás jósága a tisztviselıkön fordul meg.
Minden szervezeti és eljárási reform értéke attól függ,
mennyit érnek a tisztviselık, akik végrehajtják.”

Úgy gondolom, hogy igazgatóságunk munkatársai  hosszú évek óta e sorok szellemében dolgoztak,
amit az elért eredmények is alátámasztanak.
Bízom abban, hogy a jövıben is még sokáig tehetjük a dolgunkat a „köz” érdekében.

Megtisztelı figyelmüket megköszönöm, várom hozzászólásaikat a beszámolóhoz.

Zalaegerszeg, 2012. február 28.

                                                                                         Dr. Fürediné Kerkai Valéria s.k.
                                                                                                        igazgató
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