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Sorsz. Szervezeti egység megnevezése: Külső ellenőrzés témája Ellenőrző szerv megnevezése Ellenőrzés eredménye

1.

2.

3.

Külső ellenőrzés 
időpontja

Veszprémi Járási Hivatal / 
Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és 
Foglalkoztatási Főosztály / 

Munkavédelmi és Munkaügyi 
Osztály

A munkaügyi bírság, valamint a bírságot helyettesítő 
figyelmeztetés alkalmazásának gyakorlata

2020. február 3. - 
2020. március 31.

Innovációs és Technológiai 
Minisztérium /

Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály

A Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály szakmai 
tevékenysége összességében jó színvonalú. Az 
ellenőrzést végző szerv javaslata az átfogóbb 

vizsgálatra és részletesebb tanúmeghallgatásra, a 
nehezen olvasható jegyzőkönyvek legépelésére 

irányult.

Veszprémi Járási Hivatal / 
Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály / 
Családtámogatási és Pénzbeli 

Ellátási Osztály

Az Állami Számvevőszék által a 2018. évi 
zárszámadás - Magyarország 2018. évi központi 

költségvetésének ellenőrzése során tett 
megállapítások, miszerint nem álltak rendelkezésre a 

folyósított ellátások megállapításának bizonylatai - 
alapján, az irányadó jogszabályokban meghatározott 

jogosultságot igazoló dokumentumok 
teljeskörűségének, valamint a gazdasági 

eseményekhez kapcsolódóan a számviteli 
jogszabályoknak megfelelő bizonylatok meglétének 

vizsgálata és elemzése

 2020. február 14 -
2020. április 24.

Magyar Államkincstár /
Családtámogatási Főosztály, 

Társadalombiztosítási és 
Családtámogatási Ellenőrzések 

Főosztálya

A vizsgált ügyekben a családtámogatási ellátásokkal 
kapcsolatosan a folyósítást megalapozó dokumentumok 

rendelkezésre álltak, és az ezek alapján hozott 
döntések jogszerűek. A gazdasági eseményekhez 

kapcsolódóan a számviteli jogszabályoknak megfelelő 
bizonylatok meglétének vizsgálata során jogsértés 

megállapítására nem került sor. A vizsgálat az 
ellenőrzött tételek esetében egy kisebb jelentőségű, az 
ügy érdemét nem befolyásoló hiányosságot tapasztalt, 

amely az ellenőrzés tartama alatt javításra került. A 
kérelmek elbírálása, majd a megállapított ellátások 

utalása mind összegszerűségükben, mind 
időpontjukban a jogszabálynak megfelelően történtek. 

A családtámogatási szakterület tevékenysége kiválónak 
értékelhető.

Közlekedési és Műszaki 
Engedélyezési Főosztály

A 92/2012. (V.10.) Korm. Rendeletben 
meghatározott útépítési engedélyezési eljárás, 
forgalomba helyezési engedélyezési eljárás; a 

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet szerinti gyalogos-
átkelőhely kijelölési engedélyezési eljárás, valamint 

vasúti átjáróval kapcsolatos eljárás; a közút 
kezelőjének kérelmére indult, illetve a közút kezelője 

intézkedésének, állásfoglalásának felülvizsgálata 
érdekében folytatott hatósági eljárások ellenőrzése 

2020. június 1.-
2020. július 11.

Innovációs és Technológiai 
Minisztérium /

Másodfokú Hatósági Főosztály

Az ellenőrzés megállapította, hogy az útügyi szakterület 
az ellenőrzött eljárásokat a jogszabályoknak és a 

szakmai elvárásoknak megfelelően, törvényességi, 
szakszerűségi és hatékonysági szempontból 

megfelelően folytatta le.
Az ellenőrzött eljárásokban az előírt határidők 

betartásra kerültek.
Az útépítési engedélyezési eljárások során alkalmazott 

gyakorlat további alkalmazása indokolt.
A szakhatósági megkeresésekben következetes a 

jogszabályi hivatkozások alkalmazása.
A szakügyintézői kapacitás hiánya miatt a kérelem 

elbírálását nem minden esetben előzi meg helyszíni 
szemle, ahol jogszabály nem teszi kötelezővé, azonban 

szakmai szempontból ez indokolt lenne.
Az ellenőrzést végző javaslatai az alkalmazott 
kiadmányminták időszakos felülvizsgálatára, a 

forgalomba helyezési engedélyezési eljárások során 
történő szakhatósági megkeresések pontosítására, a 

gyalogos átkelőhely kijelölésének engedélyezési 
eljárásaiba rendőrhatóság ügyfélként történő 

bevonására, mérlegelési jogkörben hozott döntés 
okszerűségének indoklására, valamint a közútkezelő 

kezdeményezése alapján indult eljárásokban az eljárást 
lezáró döntésekre irányultak.

Intézkedési terv készítését a jelentés nem írja elő.
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4. 2020. augusztus 10.

5.

6. Veszprém Megyei Kormányhivatal 2020. július 9.

Foglalkoztatási,  Munkaügyi és 
Munkavédelmi Főosztály, járási 

hivatalok Foglalkoztatási Osztályai

Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14-2015-00001 
program helyszíni ellenőrzése

Pénzügyminisztérium /
Gazdaságfejlesztési Programok 

Végrehajtásáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság

A helyszíni ellenőrzés keretében a foglalkoztatás 
bővítését szolgáló bértámogatás és a bérköltség 
támogatás, munkába járás támogatása, lakhatási 

támogatás, képzési költség (tanfolyami díj) támogatása, 
képzésekhez kapcsolódó útiköltség támogatása, 
alkalmassági vizsgálat költségeinek támogatása, 

keresetpótló juttatás támogatása, vállalkozóvá válás 
támogatása, személyi jellegű költségek támogatása 

projekt elemek pénzügyi előrehaladásának és 
dokumentáltságának vizsgálatára került sor. A projekt 
megvalósítása időarányosan rendben van. Intézkedés, 

hiánypótlás nem került előírásra, kiegészítő 
jegyzőkönyv felvételére nem volt szükség. 

Népegészségügyi Főosztály,
Ajkai, Balatonfüredi, Pápai, 
Veszprémi Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztálya

A nemdohányzók védelmének vizsgálatával 
kapcsolatos intézkedések célellenőrzése 

2020. március 2. -
2020. szeptember 15.

Nemzeti Népegészségügyi 
Központ / Közegészségügyi 

Főosztály

Az ellenőrzési jelentésben megállapításra került, hogy a 
Népegészségügyi Főosztály a feladatok ellátását a 

szakmai szempontokra figyelemmel, a jogszabályoknak 
megfelelően látja el.

A járási hivatalok Népegészségügyi Osztályai által 
megküldött iratanyagok - hatékonyság, szakszerűség 
szerinti - átvizsgálását követően megállapításra került, 
hogy azok összességében, kisebb hibákkal a szakmai 
követelményeknek megfelelnek és általában kellően 

rendezettek.
A vizsgálat során feltárt hibák, pontatlanságok miatt 

nincs szükség intézkedési terv kidolgozására, az 
ellenőrző szerv javaslata szerint ezek megbeszélése 

munkaértekezlet keretében történjen meg. Az 
elhangzottak gyakorlatban történő alkalmazásának 

felügyeleti eljárás keretében történő szúrópróbaszerű 
utóellenőrzése javasolt. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal épületeinek 
energetikai fejlesztése KEHOP-5.2.2-16-2016-00008 

projekt fenntartási helyszíni ellenőrzése

Innovációs és Technológiai 
Minisztérium / 

Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Programok Irányító 

Hatósága

A helyszíni ellenőrzés eredményeként az ellenőrzést 
végző  megállapította, hogy a projekt rendben van. Az 

átfogó értékelés szerint a dokumentumok elkülönítetten, 
rendezetten, eredetiben rendelkezésre álltak, és 

összhangban vannak a benyújtott dokumentumokkal. A 
közösségi szabályok, egyéb követelmények betartásra 

kerültek. A számviteli nyilvántartás elkülönített. A projekt 
fenntatási kötelezetsség  a támogatási szerződésnek 
megfelelő. A fenntartási időszakra vállalt indikátorok a 

Támogatási Szerződésnek megfelelően teljesültek. 
Hiányosság nem került feltárásra. Intézkedési terv 

készítését a jelentés nem írja elő.



A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál folytatott külső ellenőrzések* közzétételi kötelezettsége
2020. év

*A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rend. 13. § figyelembevételével.
3

Sorsz. Szervezeti egység megnevezése: Külső ellenőrzés témája Ellenőrző szerv megnevezése Ellenőrzés eredményeKülső ellenőrzés 
időpontja

7. Veszprém Megyei Kormányhivatal Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap ellenőrzése 2019-2020. Állami Számvevőszék

A jelentés szerint intézkedni szükséges az Áht. és a 
Kormányhivatali SZMSZ előírásainak megfelelő 

egységes ügyrend, valamint az informatikai biztonsági 
szabályzat kiadásáról. 

Intézkedés történt az ügyrendek felülvizsgálatára, 
jogszabályi előírásoknak megfelelő szükség szerinti 
módosítására, valamint az informatikai biztonsági 

szabályzat frissítésére és a szükséges módosítások 
átvezetésére vonatkozóan.
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