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A Baranya Megyei Kormányhivatalt érintő külső ellenőrzések* 2019. évben 

Az ellenőrzés eredménye 

1.

2. Állami Számvevőszék

3.

Sor-
szám

A szervezeti egység 
megnevezése

A külső ellenőrzés tárgya, 
témája

A külső ellenőrzés  
időpontja 

A külső ellenőrzést végző 
szerv megnevezése

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.

Szigetvári Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya

A gyermekétkeztetés 
rendszerének ellenőrzése

2018. március 21. - 
2019. augusztus 16.

Az ellenőrző szerv (általánosságnam) megállapította, hogy a 
gyermekétkezteztés ellenőrzését végző kerületi és járási 

hivatalok hatósági ellenőrzéseinek tervezése és végrehajtása 
2014. évben nem volt szabályszerű. Az éves hatósági ellenőrzési 

tervek és ellenőrzések elkészítésére, közzétételére vonatkozó 
kötelezettségük teljesítésében hiányosságokat tapsztalt. Az 

érintett Népegészségügyi Osztály feladatellátásához 
kapcsolódóan intézkedést igénylő megállapítást nem tett.

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 nyolc 

végrehajtásra került, egy intézkedés végrehajtása (2019. 
december 31. napján) folyamatban van. A végrehajtott 

intézkedésekről szóló beszámolók elfogadásra kerültek.
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4.

5.

6. 2019. január 17.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály 

Közfoglalkoztatási Osztály

GINOP-6.1.1-15-2015-00001 
"Alacsony képzettségűek és 

közfoglalkoztatottak képzése" 
kiemelt projekt 2018.07.01-

2018.11.30. elszámolási időszak 
- Könyvvizsgálat

2018. november 26 -
2019. január 25.

 Focus Audit and 
Advisory Könyvvizsgáló 

és Tanácsadó Kft. 

Intézkedést igénylő megállapítás nem történt, az ellenőrzés 
mindent rendben talált.

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 vagyonelemkre 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.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály 

Közfoglalkoztatási Osztály

GINOP-6.1.1-15-2015-00001 
"Alacsony képzettségűek és 

közfoglalkoztatottak képzése" 
kiemelt projekt helyszíni 

ellenőrzés

Pénzügyminisztérium 
Gazdaságfejlesztési 

Programok 
Végrehajtásáért Felelős 

Helyettes Államtitkárság

Intézkedést igénylő megállapítás nem történt, az ellenőrzés 
mindent rendben talált.
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7. 2019. január 31.

8.

9. 2019. március 20.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály, 

Komlói Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály,
Mohácsi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály,
Siklósi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály,
Szigetvári Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály,

Sellyei Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály,

Szentlőrinci Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály

A 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 

5.) Korm. rendelet 189. § 
alapján a „TOP-5.1.1-15-BA1-

2016-00001” számú 
„Foglalkoztatási Szövetkezés 

Baranya Felzárkózásáért 2020” 
című projekt mintavételes 

ellenőrzése

Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság

Az ellenőrzés egy esetben talált jogszerűtlen kifizetést, melyre 
vonatkozóan intézkedésre került sor. A projektből nem 

elszámolható 20.000 Ft kompenzálás jogcímén levonásra került a 
Közreműködő Szervezet által a 18. számú kifizetési kérelem 

összegéből. Az intézkedést az Irányító Hatóság 2019. szeptember 
29. napján jóváhagyta. 

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 rávílágított 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.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály 

Közfoglalkoztatási Osztály

GINOP-6.1.1-15-2015-00001 
"Alacsony képzettségűek és 

közfoglalkoztatottak képzése" 
kiemelt projekt monitoring 

látogatás

Belügyminisztérium 
Közfoglalkoztatási és 

Vízügyi Helyettes 
Államtitkárság

Intézkedést igénylő megállapítás nem történt, az ellenőrzés 
mindent rendben talált.



 2019. december 31-ei állapot

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

10.

11. 2019. április 2.

12.

13. Népegészségügyi Főosztály

Pécsi Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály 

Erdészeti Osztály

A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok erdészeti 
feladatellátása / Pécsi Járási 

Hivatal:
- fokozatos felújítóvágások és 

szálalóvágások újulatának 
ellenőrzése

2019. április 1. – 2019. 
június 30.

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal 

Erdészeti Igazgatóság

Az Orfű 54 H erdőrészletben a teljes területen elvégzett 
végvágást követően 45 %-osra becsülhető az anyaállomány 

záródása, az elvégzett fahasználat nem tekinthető végvágásnak, 
az Adattár módosításra szorul. Az ellenőrzött szervezeti egység 
az Orfű 54 H erdőrészlet tekintetében 2019. augusztus 8. napján 
hivatalból módosította az Országos Erdőállomány Adattárat, a 

2018. évben elvégzett fahasználat alapján redukált terület 
vonatkozásában. A végrehajtott intézkedésről beszámolt az 

ellenőrző szervnek.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály 

Közfoglalkoztatási Osztály

GINOP-6.1.1-15-2015-00001 
"Alacsony képzettségűek és 

közfoglalkoztatottak képzése" 
kiemelt projekt monitoring 

látogatás

Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal

Intézkedést igénylő megállapítás nem történt, az ellenőrzés 
mindent rendben talált.

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 – 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.

A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok 
népegészségügyi 
feladatellátása / a 

Kormányhivatal és járási 
hivatalai:

- a 2018. évi átfogó ellenőrzés 
kapcsán megállapítottak és 
javasoltak alapján megtett 

intézkedések teljesítésének és 
hatásának vizsgálata

2019. május 15 – 
október 31. 

Nemzeti Népegészségügyi 
Központ Egészségügyi 

Igazgatási Főosztály

Az utóellenőrzés a 2018. évben lefolytatott hatósági eljárások 
iratanyagának vizsgálatára terjedt ki, mely során a 

megállapítottnak megfelelő pozítiv váltzásokat tapasztaltak, 
különös tekintettel a praxisjog engedélyezés és a 

panaszvizsgálatok esetében. A vizsgált ügyiratok alapján 
megállapítást nyert, hogy a panasz/közérdekű bejelentés alapján 

indított eljárások fő szempontként alkalmazott jogalapja 
vonatkozásában továbbra is eltérés mutatkozik az ellenőrző és 

ellenőrzött szerv álláspontja vonatkozásában. A javaslatok 
figyelembe vétele mellett az ellenőrzés további intézkedést nem 

tartott szükségesnek.
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14. 2019. május 20-23.

15. Állami Számvevőszék

16. 2019. május 30. KPMG Tanácsadó Kft.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály, 

Komlói Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály,
Mohácsi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály,
Siklósi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály,
Szigetvári Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály,

Sellyei Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály,

Szentlőrinci Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály

A „TOP-5.1.1-15-BA1-2016-
00001” számú „Foglalkoztatási 

Szövetkezés Baranya 
Felzárkózásáért 2020” című 

projekt 9-16. számú kifizetési 
kérelméhez kapcsolódóan 

mintavételes helyszíni 
ellenőrzés

Magyar Államkincstár 
Baranya Megyei 

Igazgatósága

Az ellenőrzés megállapította, hogy a 9. számú kifizetési 
kérelemhez tartozó egyes teljesítésigazolás eredeti példánya, 

illetve a  célcsoport támogatásának költségeihez tartozó egyes 
dokumentumok a helyszínen nem álltak rendelkezésre. Az 

intézkedési tervben előírt dokumentumok utólag bemutatásra 
kerültek. A Közreműködő Szervezet az intézkedést elfogadta.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pénzügyi és 

Gazdálkodási Főosztály; 
Pécsi Járási Hivatal 
családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 
Főosztály

2018. évi zárszámadás - 
Magyarország 2018. évi 
központi költségvetése 

végrehajtásának ellenőrzése / a 
XX. EMMI fejezeten belül a 

Nemzeti Család és 
Szociálpolitikai Alap 

előirányzatainak a terhére 
történt kiutalások ellenőrzése 

2019. május 22. - 
október 14.

Az ellenőrző szerv (általánosságban) "a XX. EMMI fejezet 
Nemzeti Család és Szociálpolitikai Alap alcím Családi 

támogatások, illetve jövedelempótló és jövedelemkiegészítő 
szociális támogatások jogcímcsoportja terhére teljesített kiadások 

esetében az ellenőrzés megbízhatósági hibákat állapított meg, 
mivel a Számviteli törvény előírásai ellenére nem álltak 
rendelkezésre a folyósított ellátások megállapításának 

bizonylatai. A megbízhatósági hibák összértéke meghaladta a 
lényegességi szintet, ezért az  NCSSZA kiadási adatai nem voltak 

megbízhatóak." Az ellenőrző szerv a Kormányhivatalra 
vonatkozóan intézkedést igénylő megállapítást nem tett.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály

A megyei kormányhivatalok 
átruházott feladatellátása

Az ellenőrzés nem tartotta indokoltnak intézkedés előírását a 
Kormányhivatal vonatkozásában.
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17. 2019. július 9-10.

18. 2019. július 11. Állami Számvevőszék 

19. 2019. július 25. KPMG Tanácsadó Kft.

20. 2019. július 30. KPMG Tanácsadó Kft.

21. 2019. augusztus 1. KPMG Tanácsadó Kft.

22. 2019. augusztus 16. KPMG Tanácsadó Kft.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály 

Munkaerőpiaci és 
Alapkezelő Osztály, Pécsi 

Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és 
Foglalkoztatási Főosztály 
Foglalkoztatási Osztály

A TOP 6.8.2-15-PC1-2016-00001 
projekt 5-12. sz. kifizetési 
kérelméhez kapcsolódóan 

mintavételes helyszíni 
ellenőrzés

Magyar Államkincstár 
Baranya Megyei 

Igazgatóság

Az ellenőrzés megállapította, hogy a célcsoport támogatásainak 
költségeihez tartozó egyes dokumentumok a helyszínen nem 

álltak rendelkezésre.  Az intézkedési tervben előírt 
dokumentumok utólag bemutatásra kerültek. A Közreműködő 

Szervezet az intézkedést elfogadta.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály

2018. évi zárszámadás - 
Magyarország 2018. évi 
központi költségvetése 

végrehajtásának ellenőrzése/ 
adatszolgáltatási ellenőrzés

Az ellenőrzés keretében csak adatszolgáltatásra került sor, az 
ellenőrző szerv a Kormányhivatalra vonatkozóan megállapítást 

nem tett, javaslatot nem fogalmazott meg.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály

KPMG adatkérés-időközi 
vizsgálat

Az ellenőrzés keretében csak adatszolgáltatásra került sor, az 
ellenőrző szerv a Kormányhivatalra vonatkozóan megállapítást 

nem tett, javaslatot nem fogalmazott meg.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály

KPMG helyszíni 
újraellenőrzéshez kapcsolódó 

adatszolgáltatás (dokumentum 
ellenőrzés)

Az ellenőrzés keretében csak adatszolgáltatásra került sor, az 
ellenőrző szerv a Kormányhivatalra vonatkozóan megállapítást 

nem tett, javaslatot nem fogalmazott meg.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály

KPMG adatkérés - időközi 
vizsgálat (speciális vizsgálat az 

agrár és vidékfejlesztési 
támogatásokhoz kapcsolódó 

helyszíni ellenőrzésekre), 
adatszolgáltatás 

Válaszlevél és adatszolgáltatás megküldése: Adatok a KH AVT 
Főosztályokon dolgozó helyszíni ellenőrökről, a KH AVT 

Főosztályok Helyszíni Ellenőrzési Osztályain rendelkezésére álló 
eszközökről.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály

A kifizető ügynökség képzési 
rendszerének felülvizsgálata 

(2018.01.01-2019.03.31 
időszakra vonatkozóan)

Az ellenőrzés a Kormányhivatal vonatkozásában intézkedési 
javaslatot nem tett.
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23.

24.

25. 2019. szeptember 2. KPMG Tanácsadó Kft.

26. 2019. szeptember 4. KPMG Tanácsadó Kft.

27.

28.

Komlói Járási Hivatal 
Kormányablak Osztály

A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok elektronikus 
közszolgáltatási feladatellátása

2019. szeptember 2 - 
november 19.

Belügyminisztérium 
Informatikai Helyettes 

Államtitkárság 
Elektronikus 

Közszolgáltatásokat 
Támogató Főosztály

Az elektronikus közszolgáltatási szakterületen lefolytatott 
ellenőrzés javasolta az Ügyfélkapus jelszóval és proaktív 

szolgálatatással kapcsolatos ismeretek felelevenítését, a JSZP 
gyakorlati működéséről szerzett ismeretek átismétlését, az 

eSZIG-gel összefüggésben az eAláírás használatához szükséges 
alkalmazásokhoz kapcsolódó ismeretk bővítését, az RKTA 
jelszóval és a szolgáltatás segítségével intézhető ügyekkel 

kapcsolatos ismeretek átismétlését, az RNY vonatkozásában az 
időszaki értesítésre vonatkozó rendelkezésre vonatkozó 

információk felelevenítését. Az ellenőrzés intézkedési javaslatot 
nem fogalmazott meg.

Siklósi Járási Hivatal 
Kormányablak Osztály

A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok elektronikus 
közszolgáltatási feladatellátása

2019. szeptember 2 - 
november 19.

Belügyminisztérium 
Informatikai Helyettes 

Államtitkárság 
Elektronikus 

Közszolgáltatásokat 
Támogató Főosztály

Az elektronikus közszolgáltatási szakterületen lefolytatott 
ellenőrzés javasolta az Ügyfélkapus jelszóval és proaktív 

szolgálatatással kapcsolatos ismeretek felelevenítését, a JSZP 
gyakorlati működéséről szerzett ismeretek átismétlését, az 

Okmány App alkalmazással kapcsolatos ismeretek felfrissítését, 
az eSZIG segítségével otthonról történő Ügyfélkapu 

regisztrációhoz kapcsolódó ismeretek bővítését, az RKTA 
jelszóval és a szolgáltatás segítségével intézhető ügyekkel 

kapcsolatos ismeretek átismétlését, az RNY vonatkozásában az 
időszaki értesítésre vonatkozó rendelkezésre vonatkozó 

információk felelevenítését. Az ellenőrzés intézkedési javaslatot 
nem fogalmazott meg.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály

2019-es pénzügyi évi 
EMGA/EMVA időközi 
tanúsító szervi jelentés

Az ellenőrzés intézkedés előírását nem tartotta indokoltnak a 
Kormányhivatalt érintően.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály

Helyszíni ellenőrzési vizsgálat: 
VP ÖKO területmérés 

Nem érkezett az ellenőrzés tárgyára vonatkozóan előírt 
intézkedés a Kormányhivatalt érintően.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály

2019. évi ISO/IEC 27001:2013 
szabvány szerinti II. 
felülvizsgálati audit 

(2018.10.16-2018.12.31. közötti 
időszakra)

2019. szeptember 16-
20.

Európai Számvevőszék, 
SGS Hungaria Kft.

Az ellenőrzési jelentés  a Kormányhivatalt érintően megállapítást 
nem tartalmazott. 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály

Európai Bizottsági COM audit, 
helyszíni vizsgálat

2019. szeptember 23-
27.

EU Bizottság 
Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési 
Főigazgatóság

Az ellenőrzési jelentés  a Kormányhivatalt érintően megállapítást 
nem tartalmazott. 
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29. Magyar Államkincstár

30.

31.

32. 2019.október 22. KPMG Tanácsadó Kft.

33. 2019. október 25. KPMG Tanácsadó Kft.

Pécsi Járási Hivatal 
Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 
Főosztály

A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok 
családtámogatási 

feladatellátása / Pécsi Járási 
Hivatal: 

- a családok támogatásáról 
szóló 1998. évi LXXXIV. 

törvény végrehajtásáról szóló 
223/1998. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 8. § (4) bekezdésében 
meghatározott beszámított 

gyermekek után a nyári 
időszakra járó családi pótlék 

különbözet visszamenőlegesen 
történő kifizetésének vizsgálata 

és elemzése

2019. október 4. – 2019. 
december 12.

Az ellenőrzés megállapította, hogy az ellenőrzött szerveti 
egységnél a vizsgált ügyekben a családtámogatási ellátással 

kapcsolatosan a folyósítást megalapozó dokumentumok 
rendelkezésre álltak, és az ezek alapján hozott döntések 

jogszerűek voltak. A gazdasági eseményekhez kapcsolódóan a 
számviteli jogszabályoknak megfelelő bizonylatok meglétének 

vizsgálata során jogsértés megállapítására nem került sor. A 
vizsgálat az ellenőrzött tételek esetében nem tapasztalt 

hiányosságot. A visszamenőlegesen történt kifizetések mind 
összegszerűségükben és mind időpontjukban a jogszabálynak 

megfelelően történtek. A családtámogatási szakterület 
tevékenységét kiválóra értékelte.

Komlói Járási Hivatal 
Kormányablak Osztály

A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok 

ügyfélszolgálati feladatellátása
2019. október 9 - 

december 11.

Belügyminisztérium 
Rendészeti Államtitkárság 

Nyilvántartások 
Vezetéséért Felelős 

Helyettes Államtitkárság

A járműigazgatási ügyintézést, a vezetői engedély ügyintézését, 
a személyi- adat és lakcímnyilvántartás vezetésével összefüggő 
feladatokat, a személyazonosító igazolvány ügyintézést, az úti 
okmány ügyintézést, az egyéni vállalkozói ügyintézést érintő 

helyszíni vizsgálat intézkedést igénylő megállapítást nem tett. 

Siklósi Járási Hivatal 
Kormányablak Osztály

A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok 

ügyfélszolgálati feladatellátása
2019. október 9 - 

december 11.

Belügyminisztérium 
Rendészeti Államtitkárság 

Nyilvántartások 
Vezetéséért Felelős 

Helyettes Államtitkárság

A járműigazgatási ügyintézést, a vezetői engedély ügyintézését, 
a személyi- adat és lakcímnyilvántartás vezetésével összefüggő 
feladatokat, a személyazonosító igazolvány ügyintézést, az úti 
okmány ügyintézést, az egyéni vállalkozói ügyintézést érintő 

helyszíni vizsgálat intézkedést igénylő megállapítást nem tett. 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály

KPMG 2019. évi időkorlátos 
helyszíni ellenőrzések: VP 

ÖKO 2 és VP NATURA 2000  
gyep területmérések

Nem érkezett az ellenőrzés tárgyára vonatkozóan előírt 
intézkedés a Kormányhivatalt érintően.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály

KPMG év végi vizsgálat-
adatkérés

Az ellenőrzési jelentés  a Kormányhivatalt érintően megállapítást 
nem tartalmazott. 
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34.

35. 2019. november 6.

36.

Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és 
Foglalkoztatási Főosztály 

Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Oztály

A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok mérésügyi 

és műszaki biztonsági 
feladatellátása:

- villamos berendezések 
felügyelete

2019. november 4 - 
2019. december 13.

Innovációs és Technológiai 
Minisztérium, Iparági 

Stratégiákért és 
Szabályozásért Felelős 

Helyettes Államtitkárság, 
Iparszabályozási Főosztály

Az ellenőrzés a vizsgált hatósági ügyeket lefolytató ügyintéző 
képzettségével, valamint a szakhatósági állásfoglalás, illetve 

hatósági döntés indokolása tekintetében foglamazott meg 
javaslatot, intézkedés megtételét nem tartotta szükségesnek.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály 

Közfoglalkoztatási Osztály

GINOP-6.1.1-15-2015-00001 
"Alacsony képzettségűek és 

közfoglalkoztatottak képzése" 
kiemelt projekt monitoring 

látogatás

Belügyminisztérium 
Közfoglalkoztatási és 

Vízügyi Helyettes 
Államtitkárság

Intézkedést igénylő megállapítás nem történt, az ellenőrzés 
mindent rendben talált.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Bányászati Osztály

A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok bányászati 

feladatellátása:
- a földgáz, a kőolaj, a 

kőolajtermék, valamint az 
egyéb gáz és gáztermék 

vezetéken történő 
szállításához, elosztásához 
szükséges létesítmények 

biztonsági övezetének 
megsértése esetén lefolytatott 

eljárások vizsgálata. Az 
eljárások alapján hozott 

intézkedések jogszerűsége, 
szakszerűsége

- a bányászati engedélyezési 
eljárások során a bányászatról 
szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

5. § (4a) bekezdés a) és b) 
pontjában, valamint a 6. § (3) 
bekezdés a) és b) pontjában 

előírtak betartásának 
ellenőrzése

2019. november 10- 
december 30.

Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat

Az ellenőrzés megállapította, hogy a Bányászati Osztály a 
földgázelosztó vezetékek területén a gázelosztó vezeték 

rongálással kapcsolatos eljárásait szakszerűen, az ügyintézési 
határidők betartásával, a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően végzi. A Bányászati Osztály az ügyintézési 
határidőket betartotta, a tartozásokkal kapcsolatos megkeresés 
minden vizsgált ügynél megtörtént. A vizsgált eljárásokban a 
jogszabályban előírtakat teljesítette. Az ügyintézés szakszerű, 

hiánytalan volt. A Bányászati Osztály a földgázelosztó vezetékek 
területén a vezetékjogi hatósági eljárásokat szakszerűen, az 

ügyintézési határidő betartásával a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően végzi. A vizsgált eljárásokban a Bányászati Osztály 

a jogszabályban előírtakat teljesítette, a hatáskörébe tartozó 
eljárásokat szakszerűen, határidőben, a jogszabályoknak 

megfelelő módon folytatta le.
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37.

38. 2019. november 11-15.

39. 2019. november 22. KPMG Tanácsadó Kft.

40. 2019. november 22. KPMG Tanácsadó Kft.

41. 2019. december 2. KPMG Tanácsadó Kft.

42. 2019. december 11. KPMG Tanácsadó Kft.

43. 2019. december 19. KPMG Tanácsadó Kft.

Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztály

A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok bányászati 

feladatellátása:
 felszíni ingatlan tulajdon ˗
korlátozása témakörben 

szolgalmi jogi, előmunkálati 
jogi, vezetékjogi, használati jogi 

eljárások felülvizsgálata
 a bányászatról szóló 1993. évi ˗

XLVIII. törvény 43. (3) 
bekezdésében biztosított 

földtani hatáskörök gyakorlása 
a Bt. előírásai alapján. A 

földtani hatásköri intézkedések 
megtételének ellenőrzése. 

2019. november 10- 
december 30.

Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat

Az ellenőrzés megállapította, hogy a Bányászati Osztály a 
földgázelosztó vezetékek területén a gázelosztó vezeték 

rongálással kapcsolatos eljárásait szakszerűen, az ügyintézési 
határidők betartásával, a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően végezte, az ügyintézési határidőket betartotta, a 
tartozásokkal kapcsolatos megkeresés minden vizsgált ügynél 
megtörtént. A vizsgált eljárásokban a jogszabályban előírtakat 

teljesítette. Az ügyintézés szakszerű, hiánytalan volt. A 
Bányászati Osztály a földgázelosztó vezetékek területén a 

vezetékjogi hatósági eljárásokat szakszerűen, az ügyintézési 
határidő betartásával a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 

végezte,  a vizsgált eljárásokban a jogszabályban előírtakat 
teljesítette, a hatáskörébe tartozó eljárásokat szakszerűen, 

határidőben, a jogszabályoknak megfelelő módon folytatta le.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály

ECA Audit, SOA 2019-EMVA-
Helyszíni vizsgálat

Európai Számvevőszék 
(ECA)

Nem érkezett az ellenőrzés tárgyára vonatkozóan előírt 
intézkedés a Kormányhivatalt érintően.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály

Helyszíni ellenőrzési re-
verifikációs vizsgálatok az 
EMVA nem területalapú és 

állattartáshoz nem kapcsolódó 
intézkedéseire, valamint 

EMVA erdős támogatásokra 
vonatkozóan

Nem érkezett az ellenőrzés tárgyára vonatkozóan előírt 
intézkedés a Kormányhivatalt érintően.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály

Zöldszüret rendkívüli 
támogatási jogcím 

végrehajtásának megfelelőségi 
ellenőrzésére

A Kormányhivatal vonatkozásában intézkedési javaslat nem 
keletkezett.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály

Helyszíni re-verifikációs 
vizsgálat - EMVA: VP ÉLIP

Nem érkezett az ellenőrzés tárgyára vonatkozóan előírt 
intézkedés a Kormányhivatalt érintően.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály

Helyszíni ellenőrzési vizsgálat 
(EMGA) - Méz

Nem érkezett az ellenőrzés tárgyára vonatkozóan előírt 
intézkedésa Kormányhivatalt érintően.

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály

2019. év végi EMGA-EMVA 
tanúsító szervi vizsgálat

Az ellenőrzési jelentés  a Kormányhivatalt érintően megállapítást 
nem tartalmazott. 
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