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I.
Az összevont ellen.rzések célja
Az összevont ellen.rzések célja „a vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére
irányuló, Egyszer Állam cím középtávú kormányzati program egyes feladatainak
módosításáról” szóló 1416/2012. (X. 1.) Korm. határozat 1. számú melléklet 28. pontjában
meghatározott közpolitikai cél végrehajtását szolgálja, amely alapján a kormányhivatal
különböz. szakigazgatási szervei által ellátott hatósági ellen.rzési tevékenységet össze kell
hangolni.
A kormányhivatal, valamint szakigazgatási szervei – mint ellen.rz. hatóságok – által végzett
ellen.rzések hatékonyságának, gazdaságosságának, valamint a hatósági ellen.rzések
ügyfélközpontúságának növelése érdekében „a f"városi és megyei kormányhivatalokról”
szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6/B. § (5) bekezdés
szerinti éves összevont ellen.rzési tervet adnak ki.
II.
Általános elvek
Az összevont ellen.rzések minden szakaszában tekintettel kell lenni az ügyfél és a
nemzetgazdaság érdekeire, az adminisztratív költségek csökkentésére, különösen az alábbi
szempontok követésével:
1. A hatósági ellen.rzések összevonásának, így az összevont ellen.rzési terv elkészítésének
els.dleges célja, hogy az ellen.rzött ügyfél számára a hatósági ellen.rzések lefolytatása a
lehet. legkisebb kényelmetlenséggel járjon, és az összevonás révén hatékonyabbá és
gyorsabbá váló ellen.rzések lefolytatásával a rendelkezésre állásból származó adminisztratív
terhei csökkenjenek.
2. Az együttmAköd. hatóságok kölcsönösen segítik és tájékoztatják egymást minden
felmerül. jelent.s tényr.l és körülményr.l.
3. Az együttmAköd. hatóságok az összevont ellen.rzések során a célszerAség elve alapján
járnak el.
4. Az összevonás által az ügyfél helyzete nem válhat hátrányosabbá, mint amilyen az
összevonás nélkül lenne. Hátrányként értelmezend. különösen az eljárás meghosszabbodása,
az ellen.rzés helyszínén tartózkodók indokolatlan zavarása, az ellen.rzött
tevékenységakadályozása, az ügyfél adminisztratív költségeinek megnövekedése.
5. Az éves összevont ellen.rzési terv során az ellen.rz. hatóság egyéb, a tevékenységével, az
általa ellátott közfeladat jellegével összefügg. szempontokat is figyelembe vehet, amennyiben
azok az összevont ellen.rzések szélesebb körben való lefolytatását eredményezhetik.
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III.
Vezet.i összefoglaló
Az éves összevont ellen.rzési terv elkészítésére a kormányhivatal törzshivatala tekintetében
az érintett szervezeti egységek vezet.i, a szakigazgatási szervek esetében az adott
szakigazgatási szerv vezet.je tett javaslatot.
A javaslatok alapján a kormányhivatal f.igazgatója 2012. november 30-ig az éves összevont
ellen.rzési tervet el.készítette és jóváhagyásra felterjesztette a kormánymegbízott részére.
Az éves összevont ellen.rzési terv a jóváhagyással egyidejAleg megküldésre kerül a
közigazgatás-szervezésért felel.s miniszter és az összevont ellen.rzésben részt vev. ellen.rz.
hatóságok szakmai irányító szervei részére.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Törzshivatalának szervezeti egységei – az Oktatási
F.osztály kivételével - hatósági ellen.rzési tevékenységet nem folytatnak, ezért az összevont
ellen.rzésekben nem vesznek részt.
A Törzshivatal Oktatási F.osztálya az éves összevont ellen.rzésekben, speciális feladat- és
hatáskörére tekintettel nem vesz részt.
A Fejér Megyei Kormányhivatal 16 szakigazgatási szerve közül az éves összevont hatósági
ellen.rzési tevékenység 13 szakigazgatási szervet érint.
Két szakigazgatási szerv (Igazságügyi Szolgálat, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság) végez
hatósági ellen.rzési tevékenységet, de speciális feladat- és hatáskörük nem teszik lehet.vé,
hogy a kormányhivatal más szakigazgatási szervével összevont ellen.rzést végezzenek.
Egy szakigazgatási szerv (Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv) nem végez ellen.rzéseket, így
az összevont ellen.rzésekbe nem vonható be.
Az éves összevont ellen.rzési terv összeállításakor nem minden szakigazgatási szerv esetében
állt rendelkezésre a szakmai irányító szerv által készített országos hatósági ellen.rzési terv.
Ezen esetekben a korábbi gyakorlatnak megfelel.en a szakigazgatási szervek egymás között
egyeztették az összevont ellen.rzésekre javasolt tevékenységeket és id.pontokat.
Országos hatósági ellen.rzési terv hiányában egy szakigazgatási szerv (Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság) nem tett javaslatot az éves összevont
ellen.rzésekre.
Az összevont ellen.rzési terv a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezésin, illetve a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által kiadott „Módszertani útmutató” ajánlásain
alapul.
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IV.
Az éves összevont ellen.rzések tervezése
Az éves összevont ellen.rzési terv készítése és az összevont ellen.rzések tartása során
figyelembe kell venni:
•
•
•
•
•
•

az ellen.rz. hatóságok feladat- és hatáskörét
az ellen.rzött ügyfél azonosságát
az ellen.rzött tevékenység végzési helyének azonosságát
az ellen.rzések azonos id.ben történ. párhuzamos lefolytatásának lehet.ségét
az ellen.rz. hatóságok szakmai irányítóinak iránymutatását
az ésszerA gazdálkodás szempontjait

Az éves összevont ellen.rzési tervet a f.igazgató a jóváhagyást követ.en 8 napon belül
megküldi az ellen.rz. hatóságok részére, amelyek szoros munkakapcsolatban keretében
végrehajtják az éves összevont ellen.rzési tervben foglalt összevont ellen.rzéseket.
1. Ellen.rzési id.szak
Az éves ellen.rzési terv naptári évre vonatkozóan kerül kiadásra.
Az ellen.rzési id.szak: 2013. január1 - 2013. december 31.
A fentiekben meghatározott ellen.rzési id.szaktól egy szakigazgatási szerv (Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság) tér el, ennek oka az, hogy a szakigazgatási szerv
szakmai irányító szerve az ellen.rzési id.szakot a fentiekben rögzített.l eltér.en határozza
meg.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság ellen.rzési id.szaka: 2013.
április1 – 2014. március 30.
2. Az összevont ellen.rzések során közösen eljáró hatóságok megnevezése
Az éves összevont ellen.rzésekben az alábbiakban felsorolt szakigazgatási szervek vesznek
részt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fejér Megyei Kormányhivatal FöldmAvelésügyi Igazgatósága
Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága
Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala
Fejér Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve
Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerve
Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyel.sége
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
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10.
11.
12.
13.

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Mérésügyi és MAszaki Biztonsági
Hatósága
Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyel.sége
Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala

3. A közösen eljáró ellen.rz. hatóságok kapcsolattartóinak kijelölése
Az éves összevont ellen.rzésekben részt vev. szakigazgatási szervek vezet.i az összevont
ellen.rzésekhez kapcsolódóan a kapcsolattartókat kijelölték.
A kapcsolattartók neveit az 1. számú függelék tartalmazza.
4. Az összevont ellen.rzések tervezett éves száma
Az éves összevont ellen.rzések száma – egy-két ellen.rzéssel érintett tevékenység kivételével
– el.re nem tervezhet..
Az alábbi tevékenységeknél kerültek meghatározásra az ellen.rzések száma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Határszemlék: 30 db
1998-2004 évek hazai forrásból támogatott beruházásai (ültetvénytelepítés, építési
beruházások): 5 db
Társas nagyvad vadászatok ellen.rzése: 6 db
Vadfarmok ellen.rzése: 5 db
Id.sek otthona, pszichiátriai betegek otthona, id.sek klubja, id.skorúak
gondozóháza, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, bölcs.de, családi
napközi, utógondozó otthon személyi tárgyi feltételeinek vizsgálata: 8 db
Szociális intézmények fejleszt., felkészít. foglalkozás személyi tárgyi
feltételeinek és a pénzbeli juttatások kifizetésének ellen.rzése: 2 db

A fentiekben felsorolt ellen.rzések száma összesen 56 db.
5. A közösen eljáró ellen.rz. hatóságok együttm;ködésének módja
Az éves összevont ellen.rzések együttmAködésének egyik módja a Fejér Megyei
Államigazgatási Kollégium Ellen.rzési Bizottságával történ. szoros kapcsolat.
Az Ellen.rzési Bizottság f. feladata az éves összevont ellen.rzések összehangolása.
Az ellen.rz. szervezetek a Bizottság ülésein egyeztetik az összevont ellen.rzések helyszíneit
és id.pontjait.
Az eddigi jól bevált gyakorlatnak megfelel.en a 2013. évben is a Bizottság legalább három
alkalommal fog ülésezni. Tapasztalataink alapján ezen ülések igen jó színterei azoknak a
kérdések megtárgyalásának, melyek a közös ellen.rzések finomítását, pontosítását segítik. A
Bizottságban jellemz.en a vezet.k képviselik a szervezetüket, így szükség esetén azonnali
döntéshozatalra is sor kerülhet.
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Az összevont ellen.rzések alkalmával - a költségtakarékosság jegyében - gondoskodni kell a
közös gépkocsi használatról.
A gépkocsi használat koordinálását az érintettek közül a témavizsgálat felel.s –
kezdeményez. – szervezet köteles végezni, egyeztetve a résztvev.kkel.
Jelen összevont ellen.rzési tervben rögzített ellen.rzéseken kívül is adódhatnak olyan jellegA
feladatok – hatáskörváltozások, rendkívüli események, bejelentések okán – hogy a szükséges
az ellen.rz. hatóságok gyors és szakszerA együttes tevékenységének koordinálása.
Ezekben az esetekben a szerv irányítását végz. felel.s vezet. értesíti az ellen.rzésbe
bevonandó másik szervet/szervek vezet.jét, akik er.forrás kapacitásuk ismeretében dönt a
részvételr.l. Amennyiben a közös „ad hoc” jellegA ellen.rzés megtörtént, a tapasztalatokról a
kezdeményez. 5 munkanapon belül a résztvev.kkel közösen összeállított jelentést küld a
Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési F.osztály számára.
6. Az összevont ellen.rzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa
6.1. Az éves összevont ellen"rzéssel érintett tevékenységek a következ"k:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Közúti forgalom ellen.rzése, kiemelten a vezetési- és pihen.id.k,
közlekedésbiztonság, közúti közlekedési szolgáltatás, tengelyterhelés és
össztömeg ellen.rzés, veszélyes áruk szállításának ellen.rzése
A veszélyes árut szállító jármAvek és személyzetük közúti ellen.rzése
Üzemanyagtölt. állomások, kereskedelmi egységek kötelez. hitelesítésA
mér.eszközeinek hitelesítettségének, pontosságának ellen.rzése
Autógáz tölt.állomások ellen.rzése
Egyéb, mAszaki biztonsági vonatkozású berendezés
Társas nagyvad vadászatok ellen.rzése
TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 a hátrányos helyzetAek foglalkoztathatóságának
javítása projekt keretében nyújtott bérköltség és bértámogatás ellen.rzése
Húsfeldolgozás ellen.rzése
Óvodai táplálkozás-egészségügyi környezet ellen.rzése
Harmadik országbeli állampolgárok foglakoztatása engedélyezésének ellen.rzése
Kohóátépítés ellen.rzése
Biológiai kóroki tényez. kockázatával járó tevékenység ellen.rzése
Határszemlék
Rendkívüli id.járási körülmények miatti munkavédelmi intézkedések ellen.rzése
Építkezés ellen.rzése
Kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek ellen.rzése (zenés táncos
rendezvények, személy taxi szolgáltatás)
Munkahelyteremt. támogatás ellen.rzése
ParlagfA ellen.rzés
Fesztiválok ellen.rzése
Általános- és középiskolai élelmiszert árusító büfék és automaták árukínálatának
ellen.rzése
JármAalkatrész forgalmazók telephelyén végzett jármAalkatrész min.séggel
kapcsolatos ellen.rzés
Multinacionális cég táppénzes napok, munkaid., pihen.id. ellen.rzése
Balesetvizsgálat munkabaleseti jegyz.könyv alapján
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Általános- és középiskolai élelmiszert árusító büfék és automaták árú kínálatának
ellen.rzése
Regisztrált bontó- és hulladékkezel.k telephelyen történ. ellen.rzése az 1/1990.
(IX.29.) KHVM rendelet alapján
Tanúsító vizsgálóállomások mAszaki vizsgáztatási tevékenységéhez kapcsolódó
számlakibocsátás szabályszerAségének ellen.rzése
Kereskedelmi egységek munkaid., pihen.id. ellen.rzése
Villamosság biztonságának ellen.rzése
Potencia-fokozó és testtömeg-csökkent. étrend kiegészít. készítmények
forgalmazásának ellen.rzése
1998-2004 évek hazai forrásból támogatott beruházásai (ültetvénytelepítés, építési
beruházások)
Vízi vad bérvadásztatás ellen.rzése
Vadfarmok ellen.rzése
Társas nagyvad vadászatok ellen.rzése
GépjármA üzembentartók telephelyén a vezetési- és pihen.id.k betartásával
kapcsolatos ellen.rzés
Biztosítási jogviszony ellen.rzése
Autósboltok és gépjármAalkatrészek piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi
ellen.rzése
Ingatlanügyi eljárások (végleges, id.leges, engedély nélküli más célú hasznosítás)
ellen.rzése
AKG (agrárkörnyezet-gazdálkodási pályázatokon részt vev. gazdálkodók) és KM
(területalapú támogatásokat igénybevev.ket érint. kölcsönös megfeleltetés)
ellen.rzések
Id.sek otthona, pszichiátriai betegek otthona, id.sek klubja, id.skorúak
gondozóháza, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, bölcs.de, családi
napközi, utógondozó otthon személyi tárgyi feltételeinek vizsgálata
Szociális intézmények fejleszt., felkészít. foglalkozás személyi tárgyi
feltételeinek és a pénzbeli juttatások kifizetésének ellen.rzése

A fentiekben felsorolt tevékenységek a szakmai irányító szervek által készített országos
hatósági ellen.rzési tervek - irányításuk alá tartozó szakigazgatási szerveknek - megküldését
követ.en módosulhat.
Az 1. számú melléklet tartalmazza, hogy az adott összevont ellen.rzéssel érintett
tevékenységnél mely hatóságok mAködnek közre.
6.2. Az éves összevont ellen"rzéssel érintett ügyfelek típusa a következ"k:
• Közigazgatási szervek
• Intézmények (pl. óvodák, bölcs.dék, szociális intézmények, stb.)
• Cégek, üzemek, vállalkozások, vállalkozók (gazdálkodó szervezetek, egyéni és
társas vállalkozások, magánszemélyek, állampolgárok)
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7. Az együttm;ködési megállapodásra történ. utalás
Az éves összevont ellen.rzésekben a következ. hatóságok vesznek részt, a 2. pontban
felsorolt kormányhivatal szakigazgatási szervein túl:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fejér Megyei Rend.r-f.kapitányság
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adóigazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága
Nemzeti Parkok
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel.ség
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Közép-dunántúli Regionális
Igazgatósága
Mez.gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Fejér Megyei Kirendeltsége

9.

A fentiekben felsorolt hatóságokkal együttmAködési megállapodást nem kötünk. Ezen
szervezetekkel a Fejér Megyei Államigazgatási Kollégiumon (továbbiakban: MÁK) keresztül
történik a kapcsolattartás.
A MÁK minden évben meghatározza – a MÁK Ellen.rzési Bizottságának javaslatára – a
közösen végzett ellen.rzéseket, amelybe bevonásra kerülnek a fentiekben felsorolt hatóságok.
8. Az éves ellen.rzési terv végrehajtásáról szóló jelentés
Az éves összevont ellen.rzési terv végrehajtásáról, annak tapasztalatairól jelentés
(továbbiakban: jelentés) készül, amelyet a kormánymegbízott hagy jóvá.
A jelentést a kormányhivatalok szakigazgatási szervek tekintetében az adott szakigazgatási
szerv vezet.je javaslata alapján a f.igazgató készíti el., legkés.bb az ellen.rzési id.szakot
követ. 15. napig.
A jelentés részét képezi a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti, a kormánymegbízott
által minden évben készített, a kormányhivatalok el.z. évi tevékenységér.l szóló összegz.
beszámolónak.
A kormánymegbízott a jelentést legkés.bb a jóváhagyását követ. 15. napig megküldi az
összevont ellen.rzésben részt vev. hatóságok részére.
A jelentés tartalmazza különösen:
a)
b)
c)
d)

az ellen.rzési id.szakot
az összevont ellen.rzések során közösen eljáró ellen.rz. hatóságok megnevezését
az összevont ellen.rzések tervezett és ténylegesen megtartott számát
az ellen.rzési id.szakban az összevont ellen.rzéssel érintett tevékenységek és
ügyfelek jellemz. típusait
e) a közösen eljáró ellen.rz. hatóságok együttmAködésének módját
f) az együttmAködési megállapodásra történ. utalást
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g)
h)
i)
j)

az éves összevont ellen.rzési terv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokat
az összevont ellen.rzések hatékonyságának növelésére tett javaslatokat
a kiállítás keltét
a jóváhagyásra jogosult aláírását

Amennyiben az éves összevont ellen.rzési terv alapján a ténylegesen megtartott összevont
ellen.rzések száma elmarad a tervezett összevont ellen.rzések számától, ennek okait a
jelentésnek tartalmaznia kell.
Székesfehérvár, 2012. december 15.

Dr. Dorkota Lajos
kormánymegbízott
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