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Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága
Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom megye illetékességi területtel

2. 5

1.

 A közigazgatási szerv, vagy szervezeti egység neve:

0 4 1 Főszámra iktatott iratok száma:

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:
A szakigazgatási szervhez benyújtott kérelem alapján történik.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

3.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység  elérhetősége   
(postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága
8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 15-17.
Telefon: 22/312 054 Fax: 22/348 118
e-mail: szekesfehervar@mkeh.gov.hu

4.   Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:
Németh László igazgató

5.  A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  (2013)
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db12. 2 0 Fellebbezéssel megtámadott hatósági határozatok száma:

11. 1 8 0 Határidőn túl meghozott hatósági végzések száma:

10. 0 Határidőn túl meghozott hatósági határozatok száma:

9. 0 Másodfokú hatósági végzések száma:

8. 1 1 8 A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító vagy az eljárást megszüntető végzések száma:

7. 2 2 8 3 Elsőfokú hatósági végzések száma:

6. 0 Másodfokú hatósági határozatok száma:

5. 9 7 7 3 Elsőfokú hatósági határozatok száma:

4. 1 6 1 5 3 Kimenő ügyiratforgalom:

3. 1 4 5 6 6 Alszámra iktatott iratok száma:

db2. 5 0 4 1 Főszámra iktatott iratok száma:
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Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági határozatok száma: 0

0
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20.

19.  Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma:

 Bírósági úton megtámadott hatósági határozatok száma:

18.

21

 Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági határozatok száma:

17. 0 Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma:

16. 6 Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma:

15. 7 Fellebbezéssel megtámadott hatósági végzések száma:

14. 0 Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma:

13. 0 Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma:
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 Ügyész által megóvott hatósági végzések száma:

 Kijavított, kicserélt vagy kiegészített hatósági határozatok száma:

 Kijavított, kicserélt vagy kiegészített hatósági végzések száma:

 Hatósági nyilvántartásból történő, írásbeli adatszolgáltatások száma:

 Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági határozatok száma:

 Bírósági úton megtámadott hatósági végzések száma:

 Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági végzések száma:

 Felügyeleti eljárásban magváltoztatott vagy megsemmisített hatósági határozatok száma:

 Felügyeleti eljárásban magváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma:

 Ügyész által megóvott hatósági határozatok száma:
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830. 1

29. 0

28. 2 4

27. 0

26. 0

25. 0

24. 0

0

23.

22.

0

21.



hívás/hét

db/hét Interneten keresztüli ügyfélforgalom:

 Minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik:

 Személyes ügyfélforgalom:

 Telefonos ügyfélforgalom:

fő/hét31.

34. 2igen (1) ,  nem (2

0

33. 8 8

8 4

32. 6 2

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó   
általános szerződési feltételek:   ---

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az  
egyik szerződő fél:  ---


