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Sorsz. Szervezeti egység megnevezése: Külső ellenőrzés témája
Külső ellenőrzés 

időpontja
Ellenőrző szerv megnevezése Ellenőrzés eredménye

1.

Magyar Államkincstár 

2015. április 1-jétől a Kincstár 

területi igazgatóságainak jogutódai 

a megyei kormányhivatalok 

(Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály 

Családtámogatási Osztály)

A Magyar Államkincstár közigagzatási hatósági 

tevékenységének, valamint központosított 

illetményszámfejtési rendszerének ellenőrzése

2015. augusztus és 

szeptember;

jelentés kelte: 2016. 

március 30.

Állami Számvevőszék

Az ellenőrzés eredménye a Magyar Államkincstár feladatait 

jogutód szervként átvevő Veszprém Megyei Kormányhivatal 

ellátási területét nem érintette.

Általános megállapítások:

Intézkedés szükséges a családtámogatási ellátásokhoz és a 

fogyatékossági támogatásokhoz kapcsolódó feladatok 

végrehajtása során az ellenőrzés megállapításainak 

figyelelembevételére annak érdekében, hogy az elsőfokú 

döntés elleni fellebbezési határidő lejárata megállapítható 

legyen, valamint az elsőfokon döntést hozó hatóság a 

fellebbezésről alakítsa ki álláspontját.

Intézkedés szükséges a családtámogatási ellátásokkal, a 

fogyatékossági támogatásokkal kapcsolatos feladatellátás 

során az ellenőrzés megállapításainak figyelembevételére a 

jogszabályi előírások betartása érdekében.

2.

Földhivatali Főosztály,

Ajkai Járási Hivatal Földhivatali 

Osztály

Földügyi igazgatási feladatok végrehajtása
2016.január 29. 

2016. március 7.

Földművelésügyi Minisztérium 

Földügyi Főosztály

A célellenőrzés szabálytalanságot, számottevő hiányosságot 

nem tárt fel, ezért további intézkedés kezdeményezése nem 

szükséges.

3. Veszprém Megyei Kormányhivatal
Magyarország 2015. évi központi költségvetése 

végrehajtásának ellenőrzése

2016. március 7.-

2016. szeptember 30.
Állami Számvevőszék

A Veszprém Megyei Kormányhivatalra vonatkozóan 

hiányosságot, szabálytalanságot a jelentés nem tartalmaz.

4.

Népegészségügyi Főosztály 

Veszprémi Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály

Ápolási szakfelügyeleti tevékenységgel kapcsolatos 

hatósági eljárások vizsgálata a szakterület vonatkozásában
2016. március 17.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Szakmai javaslat: az ellenőrzési egységszámok növelése. Az 

ápolási szakfelügyeleti tevékenység ellátása az ellenőrzött 

időszakban a megyében, a járásban a kötelező szakmai 

tartalommal történt, az ellenőrzés további intézkedésre nem 

tett javaslatot.

5. Földhivatali Főosztály A parlagfű elleni védekezés ellenőrzése
2016. május 30.-

2017. április 4.
Állami Számvevőszék

Az elkészült jelentésben országos, összegző megállapítások 

szerepelnek. A jelentés a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

tekintetében intézkedési javaslatot külön nem tartalmaz.

6.

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály 

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői 

Osztály

A rehabilitációs és rokkantsági ellátások megállapítása 

során alkalmazott gyakorlat jogszerűsége (ismételt 

rehabilitációs ellátások megállapítása, szünetelés, 

továbbfolyósítás, meghosszabbítás iránti döntések)

2016. június 20. -

2016. augusztus 28.
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Intézkedési terv előírására került sor az ellenőrzést végzők 

javaslata alapján: a tényállás teljes körű tisztázása szükséges a 

nemzetközi jogintézményekre való tekintettel a megjelölt 

ügyekben; a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXCI. törvény 19/A. § (2) bek. szerinti intézkedés szükséges a 

megjelölt ügyekben.

7.

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály 

Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 

1997. évi LXXX. törvény 66.§-a szerinti méltányossági 

döntések elemzése

2016. október 1. - 

2016. december 9.

Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság

Az ellenőrzést végző szerv által készített jelentés 

megállapította, hogy az igényelbíráló szervek eljárását a 

jogkövetés és eljárási kérdésekben született szakmai 

iránymutatások egységes betartása jellemezte, továbbá az 

eljárások a jogi szabályozásnak, valamint az ONYF 

szabályzatnak megfeleltek.

8.

Foglalkoztatási Főosztály,

 Ajkai, Balatonalmádi, Balatonfüredi, 

Devecseri, Tapolcai, Veszprémi 

Járási Hivatalok Foglalkoztatási 

Osztályai

Közfoglalkoztatási tevékenység vizsgálata / ellenőrzése. 2016. október 11-12.

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási 

és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának 

Közfoglalkoztatási Statisztikai Elemzési 

és Monitoring Főosztálya

A Foglalkoztatási Főosztály, valamint a vizsgált járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályainak közfoglalkoztatást érintő 

tevékenysége magas színvonalú. Az alkalmazott közvetítési 

gyakorlat megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, biztosítja a 

közfoglalkoztatási programok eredményes megvalósulását.

9.

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- 

és Talajvédelmi Főosztály 

 Járványügyi és Állatvédelmi Osztály

Egyes állatokban és állati termékekben lévő anyagok és 

azok maradványainak ellenőrzése, beleértve az 

állatgyógyászati termékek ellenőrzésének végrehajtását és 

hatékonyságát

2016. október 24-28.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal

Állattartási technológia módosítása és ennek visszaellenőrzése 

szükséges.

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


