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A Baranya Megyei Kormányhivatalt érintő külső ellenőrzések* 2019. évben 

Az ellenőrzés eredménye 
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A szervezeti egység 
megnevezése

A külső ellenőrzés tárgya, 
témája

A külső ellenőrzés  
időpontja 

A külső ellenőrzést 
végző szerv 

megnevezése

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pénzügyi és 
Gazdálkodási Főosztály

A Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat és a 

Baranya Megyei 
kormányhivatal közötti a 

fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 

66/2015. (III.30.) Korm. 
rendelet alapján létrejött 

megállapodásban foglaltak 
teljesülése, valamint a 

jogutódlás során átadott 
vagyonelemekkel történő 
gazdálkodás vizsgálata

2018. december 31 - 
2019. február 20.

Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.

Az ellenőrzés a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 
és a Baranya Megyei Kormányhivatal közötti a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet alapján létrejött megállapodásban 
foglaltak teljesülését megfelelőnek ítélte meg. 

Megállapította, hogy a jogutódlás során a 
Kormányhivatal által átvett vagyonelemekre vonatkozó, 
a vagyonkezelési szerződésben foglalt kötelezettségek - 
néhány kivétellel - alapvetően teljesültek. Az ellenőrzés 

által javasolt és szükséges intézkedéseket a 
Kormányhivatal 2019. április 15. napjáig maradéktalanul 

teljesítette.

Pécsi Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály 

Erdészeti Osztály

Az állami részvétellel 
működő erdészeti 

gazdasági társaságok 
gazdálkodása 

szabályszerűségének 
vizsgálata

2015. március 26 - 
2019. február 28.

Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal

Az ellenőrzés felhívta a Kormányhivatal figyelmét arra, 
hogy az állami erdőgazdaságok ellenőrzésének 

gyakoribbá tétele érdekében gondoskodnia kell az 
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 51. §-a szerinti 
kockázatelemzés módosításáról. A Kormányhivatal a 
módosított kockázatelemzési útmutatót elkészítette és 
2019. március 25. napján megküldte az ellenőrző szerv 

részére.
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Pécsi Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály 

Vetőmag- és 
Szaporítóanyag-

felügyeleti Osztály

A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok 

szaporítóanyag felügyeleti 
feladatellátása / Pécsi 

Járási Hivatal:
- a dísznövény és 
zöldségpalánta 

szaporítóanyag előállítók 
és forgalmazók 
ellenőrzésének 
jogszerűsége és 
szakszerűsége

2019. március 11 - 
2019. április 18.

Nemzeti 
Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal 
Növénytermesztési és 
Kertészeti Igazgatóság

Az ellenőrzés megállapította, hogy a 2019. évi 
célellenőrzés eredményesnek volt, mert rávilágított a 

Kormányhivatal szaporítóanyag felügyeleti munkájának 
több olyan pontjára, amelyre nagyobb figyelmet kell 

helyezni, ugyanakkor megerősítést nyertek a jó 
gyakorlatok is. Az ellenőrzés intézkedést igénylő 

megállapítást nem tett, közvetlen intézkedésre okot adó 
körülményt nem tárt fel.

Pécsi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és 
Foglalkoztatási Főosztály 

Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Osztály

A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok 

mérésügyi és műszaki 
biztonsági feladatellátása:

- villamos fogyasztásmérők 
hitelesítésével kapcsolatos 

mérésügyi eljárások

2019. május 6 – 
2019. június 14.

Innovációs és 
Technológiai 

Minisztérium, Iparági 
Stratégiákért és 

Szabályozásért Felelős 
Helyettes 

Államtitkárság, 
Iparszabályozási 

Főosztály

Az ellenőrzés megállapította, hogy a Kormányhivatal 
ellenőrzött szervezeti egysége az ellenőrzési időszakban 

a vonatkozó jogszabályokat és egyéb előírásokat 
betartotta, feladatait törvényesen és szakszerűen látta el. 

A keresett dokumentumok tárolása rendezetthető. A 
munkatársak az ellenőrzést végzőkkel teljes körűen 
együttműködtek. Az ellenőrzés intézkedést igénylő 

megállapítást nem tett.
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5. Baranya Megyei 
Kormányhivatal

A Kormányhivatal - 
feladat- és hatáskörébe 

tartozó ügyek, folyamatok, 
rendszerek komplex 

vizsgálata (átfogó 
ellenőrzés)

2018. november 5 - 
2019. június 30.

A kormányhivatal 
tekintetében szakmai 
irányítási jogkörrel 

rendelkező 
minisztériumok, 

valamint az irányítási 
feladatok ellátásában 

közreműködő, 
jogszabályban 
meghatározott 

központi 
államigazgatási 

szervek

Az átfogó vizsgálatban a Kormányhivatal egyes feladat- 
és hatáskörei vonatkozásában fenálló szakmai irányítási 
jogkörére tekintettel 12 szakmai irányító szerv vett részt. 

Az ellenőrzött 24 szakterület működésében 6 szakmai 
irányító jelzett jó gyakorlatot, míg a Kormányhivatal 

magasabb szintű szakmai tevékenységét segítő 
javaslattal 16 esetben éltek az ellenőrzést végzők. A 

feltárt hibák kiküszöbölése, a hiányosságok 
megszüntetése érdekében 5 (az építésügyi-, a 

népegészségügyi-, a másodfokú adóügyi-, a munkaügyi 
hatósági-, a foglalkoztatási-) szakterületre vonatkozóan 

tettek intézkedési javaslatot. A javasolt és szükséges 
intézkedések közül öt végrehajtásra került, négy 

intézkedés végrehajtása (jelenleg) folyamatban van. A 
végrehajtott intézkedésekről szóló beszámoló 

elfogadásra került.
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