
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ   

KEOP-8.1.1-11/K-2015-0004 „A kormányhivatalok által a KEOP projektek megvalósítása során végzett 

hatékony hatósági ellenőrzési feladatok finanszírozásának biztosítása”  

 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 50 millió forint európai uniós támogatást nyert a „A 
kormányhivatalok által a KEOP projektek megvalósítása során végzett hatékony hatósági ellenőrzési 
feladatok finanszírozásának biztosítása” című projekt finanszírozására a Széchenyi 2020 keretében. 
 
 

 

 

A KEOP -8.1.1.-11/K-2015 -0004 projekt célja a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül 

megvalósuló projektek számára kötelező különböző hatósági engedélyekkel kapcsolatos feladatok hatékony 

ellátása. Ezen hatósági engedélyeket a fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve más Hatóságoktól 

szerzik be a Kedvezményezettek. A 2007-2013-as programozási időszak projektjeinek zárása során a 

forrásvesztés elkerüléséhez fontos a projektekhez szükséges hatósági engedélyek hiánytalanul 

rendelkezésre állása. A fővárosi és megyei kormányhivatalok a minden területre kiterjedő és hatékony 

hatósági ellenőrzéssel nagyban elősegítik a Környezetvédelmi Operatív Program Irányító Hatóság zárással 

kapcsolatos feladatait. 

 

A Kormányhivatal projekt megvalósítása során az alábbi feladatok látja el: 

Építésügyi feladatok: 

A kormányhivatalok szervezeti egységei az építésügyi feladatok körében ellátják a kormányhivatal feladat- 

és hatáskörét érintő 

a) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben, valamint a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben és egyéb külön 

jogszabályokban meghatározott állami főépítészi; 

b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 

kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági; 

c) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 

kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatokat. 

Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok: 

A kormányhivatalok szervezeti egységei a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok körében ellátják a 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és 

hatáskörét érintő feladatokat. 

Közlekedési feladatok: 

A kormányhivatalok szervezeti egységei a közlekedési feladatok körében ellátják a Nemzeti Közlekedési 

Hatóságról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal 

feladat- és hatáskörét érintő feladatokat. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok: 

A kormányhivatalok szervezeti egységei a környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok körében ellátják a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és 

hatáskörét érintő feladatokat. 

Népegészségügyi feladatok: 

A kormányhivatalok szervezeti egységei a népegészségügyi feladatok körében ellátják az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön 

jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörüket érintő feladatokat. 

 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

H - 9021 Győr, Árpád u. 32.  

Tel.: +36 (96) 507-204 

Fax: +36 (96) 507-225 

Email: kormanyhivatal@gyorkozig.hu 

Web: www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron 
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